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WPROWADZENIE 
 
Opracowanie stanowi szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz wybranych pozostałych (gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej) zgodnie ze zidentyfikowanymi 

zjawiskami negatywnymi oraz analizę lokalnych potencjałów występujących na obszarze 

rewitalizacji. Diagnoza dotycząca całego obszaru gminy pokazuje ogólne ramy  

i  powiązania obszarów kryzysowych z  resztą gminy. 

Przedstawiono również ogólną charakterystykę Gminy Krasnystaw, która została 

przeprowadzona na podstawie danych dostępnych za lata 2015 – 2020  i będzie 

uzupełniana w toku prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji w miarę uzyskiwania 

dostępu do nowych danych. Jako, że niniejszy dokument jest materiałem do konsultacji  

z interesariuszami rewitalizacji, należy zakładać, że diagnoza będzie uzupełniana także  

w wyniku propozycji i poprawek zgłaszanych podczas konsultacji. 

Diagnoza obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji została opracowana  

w oparciu o analizę następujących obszarów: społecznego, gospodarczego, 

środowiskowego, funkcjonalno-przestrzennego oraz technicznego. Analizie poddane 

zostały wskaźniki opracowane dla każdego z wymienionych obszarów. Dzięki szeroko 

zakrojonym badaniom na różnych płaszczyznach możliwe było wskazanie obszarów 

zdegradowanych, które znajdują się na terenie gminy. Dokonano precyzyjnego 

wyznaczenia wymienionych obszarów przy wykorzystaniu metody kartograficznej. 

Zamieszczone mapy obszarów zdegradowanych szczegółowo przedstawiają wyznaczone 

obszary, które mają zostać objęte procesem rewitalizacji. 

Sporządzona diagnoza społeczno – gospodarcza dla gminy Krasnystaw spełnia wszystkie 

zapisy i wskazania wynikające z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. 

U. poz. 1777 z 3 listopada 2015 r.). 

 

Definicje kluczowych pojęć 

 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub 

techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada 

optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie 

jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, 

prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, 

właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede 

wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu 

procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne 

działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. 

transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów 

strategicznych i planistycznych).  
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Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie 

kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, 

a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz 

gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: 

✓ gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba 

kondycja lokalnych przedsiębiorstw), 

✓ środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości 

środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia 

ludzi lub stanu środowiska), 

✓ przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające 

wyposażenie  

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak 

dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie 

rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom 

obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych), 

✓ technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów 

✓ budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz 

niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska). 

 

Natomiast interesariuszami rewitalizacji, są w szczególności: 
 

✓ mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się 

na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe  

i towarzystwa budownictwa społecznego; 

✓ mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej; 

✓ podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 

działalność gospodarczą; 

✓ podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

✓ jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

✓ organy władzy publicznej; 

✓ podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych zagadnień i wyzwań związanych  

z procesem wychodzenia ze stanu kryzysowego obszaru kryzysowego. Po pierwsze 

proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy, tj. w taki sposób, 

który nie tylko rozwiązuje lub eliminuje wybrane zagrożenia i problemy, ale także  

w sposób pozwalający na wykorzystanie mocnych stron nie tylko obszaru 

rewitalizowanego, ale całej gminy, jak również potencjału otoczenia zewnętrznego, 

traktowanych jako szanse rozwoju. Takie kompleksowe podejście do rewitalizacji 
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oznacza, że działania podejmowane na rzecz wychodzenia ze stanu kryzysowego 

powinny wpisywać się w szerszy nurt realizacji polityki rozwoju całej gminy i jej otoczenia, 

w szczególności otoczenia powiązanego funkcjonalnie z gminą. Po drugie, proces 

rewitalizacji powinien być ukierunkowany na wieloaspektowe podejście oraz rezultaty. 

Kluczowe dla właściwego zdiagnozowania skali poszczególnych problemów, a tym 

samym wybór zawężonych terytorialnie obszarów do rewitalizacji powinien być 

poprzedzony rzetelną diagnozą. Diagnoza powinna wskazać stany kryzysowe na 

obszarze gminy, zarówno w sferze terytorialnej, ale przede wszystkim w sferze kategorii 

problemów. Ostateczny wybór obszarów do rewitalizacji powinien być wyborem 

najefektywniejszej ścieżki działań, w kontekście oczekiwanych rezultatów, tj. wynikać  

z rangi lub znaczenia wybranych zagadnień/obszarów rewitalizacji dla polityki rozwoju 

całej gminy.  

Po trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa 

partycypacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji    

w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy. W  toku przygotowania, 

prowadzenia  i oceny rewitalizacji dąży się, aby działania, skutkowały wypowiedzeniem 

się przez wszystkich interesariuszy. 

 
Należy podkreślić, że wybór obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji będzie 

opierać się  na zasadach  partycypacji społecznej.  Planuje  się  przeprowadzić  

ankietyzację i organizację spotkań ze społecznościami lokalnymi i jednostkami oraz 

organizacjami działającymi na terenie gminy, jak również przeprowadzić wizje lokalne 

zdegradowanych obszarów. Zakłada się, że efektem przeprowadzonych konsultacji 

społecznych będzie wybór i akceptacja przez interesariuszy rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych wymagających działań naprawczych. Następny etap prac zawierać 

będzie grupę działań i projektów prowadzonych na zdegradowanych obszarach 

zurbanizowanych, które przywrócą ich pierwotny bądź nadadzą nowy stan i funkcje wraz  

z doprowadzeniem do funkcjonalnego stanu obiektów znajdujących się na obszarze 

rewitalizacji. Zakłada się przyjęcie projektów, co do których będzie możliwe zapewnienie 

finansowania, a w przypadku założeń współfinansowania zewnętrznego, zapewnienie 

wkładu własnego i płynności finansowej. 

 

1. Położenie, powierzchnia i ogólna charakterystyka Gminy Krasnystaw 
 
 
1.1.  Położenie gminy 

 
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 wojewódzka Nr 812 relacji Biała Podlaska 

Wisznice - Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw oraz linia kolejowa z Warszawy do 
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Lwowa nr 69 (Ukraina). 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. Otaczająca pierścieniem miasto Krasnystaw 

gmina zajmuje powierzchnię 151 km 2. 

 
Mapa 1 Położenie gminy Krasnystaw 

 

 
 

Źródło: UG Krasnystaw 

 

 

Gmina liczy 26 sołectw: Białka (w tym Białka PSO i Białka POHZ), Bzite, Czarnoziem, 

Jaślików, Józefów, Kasjan, Krupe, Krupiec, Krynica, Latyczów, Małochwiej Duży, 

Małochwiej Mały, Niemienice, Niemienice-Kolonia, Ostrów Krupski, Rońsko, Siennica 

Nadolna (dwa sołectwa: osobno wieś, a osiedle pracownicze cukrowni Krasnystaw 

stanowi osobne sołectwo), Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca-Kolonia, Stężyca 

Łęczyńska, Widniówka, Wincentów, Zakręcie, Zastawie-Kolonia, Zażółkiew. 

 

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. 



5  

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. 

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.  

 

Niezbędnym działaniem samorządów jest wspólne planowanie i prowadzenie polityki 

rozwoju obszaru funkcjonalnego. Warunkiem skutecznych działań prowadzących do 

osiągnięcia celów rozwojowych jest ścisła współpraca obydwu samorządów w realizacji 

ustawowych zadań dotyczących m.in.: planowania przestrzennego, ochrony środowiska  

i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego, 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczną i cieplną, lokalnego transportu 

zbiorowego.  

 

Tak zdefiniowana misja partnerskiego działania samorządów jest odpowiedzią na 

postulaty zawarte w Krajowej Polityce Miejskiej oraz podejście zainicjowane w Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, w których terytoria i planowanie ich 

rozwoju są postrzegane nie ze względu na granice administracyjne, a przez pryzmat ich 

obszarów funkcjonalnych. 

 

1.2 Rys historyczny 

 
Na przełomie X i XI wieku Krasnystaw leżał na terenie kontrolowanym przez Grody 

Czerwieńskie. Grody Czerwieńskie zdobył w 981 roku "na Lachach" Włodzimierz książę 

Rusi. W 1018 roku odbił je Bolesław Chrobry, ale już w 1031 roku znowu powróciły do 

Rusi, zdobyte przez Jarosława Mądrego.  

Po rozpadzie Rusi Kijowskiej na mniejsze księstwa ziemie te weszły w skład Księstwa 

Wołyńskiego a następnie w skład Księstwa Halicko-Włodzimierskiego. Na początku XIV 

wieku księciem halicko-włodzimierskim został Jerzy II pochodzący z dynastii Piastów 
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mazowieckich. Zawarł on umowę z królem Polskim Kazimierzem Wielkim o sukcesji  

w razie swojej śmierci. W 1340 roku bojarzy otruli Jerzego II. Do sukcesji po zmarłym 

księciu wystąpili Polacy, ale też Litwini, Węgrzy a nawet Tatarzy. W 1349 roku w zbrojnej 

wyprawie Kazimierz Wielki zdobył Chełm i okolice. Jednak Litwini odbili wkrótce tą ziemie 

i zawarto rozejm.  

W 1366 roku Jerzy Narymutowicz litewski książe chełmsko-bełski złożył hołd 

Kazimierzowi Wielkiemu. Jednak po śmierci Kazimierza Wielkiego sytuacja się zmieniała. 

W 1376 roku Litwini znowu przejęli kontrolę nad tymi ziemiami. Wspólna wyprawa polsko-

węgierska z 1377 roku przywróciła ziemię chełmską Polsce, która weszła w tym czasie do 

Korony Królestwa Polskiego. Ziemia chełmska dzieliła się na kasztelanie w tym również 

krasnostawską.  

Na przełomie XV i XVI wieku ostatecznie ukształtował się ustrój administracyjny Polski. 

Kraj dzielił się województwa a te na powiaty. Ziemia chełmska weszła w skład 

województwa ruskiego ze stolicą we Lwowie. Mimo to ziemia chełmska miała swoje 

odrębności, posiadając własny sejmik szlachecki. Ziemia chełmska niczym nie różniła się 

od województw po za tym, że nie miała swojego wojewody i zwała się ziemią a nie 

województwem.  

Krasnystaw należał więc do powiatu krasnostawskiego w ziemi chełmskiej  

w województwie ruskim.  

W 1772 roku nastąpił I rozbiór Polski. Lwów, stolica województwa ruskiego wszedł  

w skład państwa austriackiego, pogłębiło to samodzielność ziemi chełmskiej, której 

szlachta walczyła o to, aby nie przyłączać tej ziemi do żadnego z województw.  

W 1793 roku władze polskie zreorganizowały podział administracyjny Polski. Powstało 

województwo lubelskie oraz chełmskie z tym, że do województwa lubelskiego włączono 

powiat krasnostawski. Ten stan nie trwał długo, ponieważ w 1795 roku tereny 

województwa lubelskiego i chełmskiego znalazły się w III zaborze austriackim.  

Krasnystaw znalazł się w tak zwanej Galicji Zachodniej, która podzielona była na cyrkuły,  

w tym cyrkuł chełmski do którego należał Krasnystaw.  

W 1809 roku w wyniku wojen napoleońskich teren obecnej gminy przyłączono do 

Księstwa Warszawskiego. W 1810 roku Księstwo podzielono na departamenty i powiaty. 

Krasnystaw znalazł się w departamencie lubelskim i powiecie krasnostawskim.  

W 1815 roku upadło Księstwo Warszawskie a na jego gruzach powstało Królestwo 

Polskie pod berłem cara. Rosjanie początkowo zostawili podział na departamenty  

i powiaty z tym, że departamenty nazwano województwami. Dodatkowo podzielono 

województwa na obwody skupiające po dwa lub trzy powiaty.  

W ten sposób Krasnystaw znalazł się w powiecie krasnostawskim, obwodzie 

krasnostawskim (powiaty Krasnystaw i Chełm ) i województwie lubelskim.  

W 1845 roku obwody stały się powiatami a dawne powiaty okręgami, nie mającymi już 

większego znaczenia. Zamiast województw były już gubernie. Krasnystaw znalazł się, 

więc w składzie powiatu krasnostawskiego w guberni lubelskiej.  

Rok 1864 przyniósł ogromne zmiany na polskiej wsi. Na mocy ukazu carskiego dokonano 

uwłaszczenia chłopów. Dotychczasowe obszary dworskie lub rządowe zostały w dużej 

części rozparcelowane pomiędzy użytkujących je chłopów. Jednak część folwarków 

pozostała w rękach szlachty i rządu.  

Drugim ważnym wydarzeniem z tego okresu było utworzenie samorządowych gmin 

wiejskich. Gminę tworzyły zarówno grunty włościańskie (chłopskie) jak i dworskie 

(folwarki). Częściami składowymi były gromady (wsie) na czele z sołtysem, którego 

wybierało zgromadzenie gromadzkie. Organem uchwałodawczym gminy było zebranie 
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gminne, na którym prawo głosu mieli gospodarze posiadający co najmniej 3 morgi gruntu. 

Zebranie gminne wybierało wójta i ławników (zarząd gminy). Wójt miał uprawnienia 

policyjno-administracyjne i sądownicze. Wójt gminy musiał posiadać przynajmniej 25 lat. 

Musiał też mieć przynajmniej 6 mórg gruntu. Nie miał obowiązku posiadać umiejętności 

pisania i czytania. Gmina zarządzała szkolnictwem gminnym. Urzędem gminy kierował 

pisarz gminny, który często był najważniejszą osobą w urzędzie z racji umiejętności 

pisania i czytania .  

W 1867 roku powstała gmina Krasnystaw . Gmina skupiała wsie: Białka, Jaślików, 

Latyczów, Niemienice, Rońsko i Zażółkiew. Pozostałe miejscowości obecnej gminy 

weszły w skład gminy Rudka (później Siennica Różana), Stężyca znalazła się w gminie 

Łopiennik a Józefów w gminie Pawłów w powiecie chełmskim.  

W 1867 roku dokonano kolejnej reorganizacji. Gubernia lubelska została podzielona na 

większą ilość powiatów, powiat Krasnystaw pozostał, a w jego składzie gmina 

Krasnystaw, Rudka i Łopiennik natomiast gmina Pawłów weszła w skład powiatu 

chełmskiego.  

Tereny wokół Krasnegostawu, na przełomie XIX i XX wieku, były miejscem gdzie chłopi 

aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym. Rozbudzeniu społecznemu i narodowemu 

sprzyjały pozytywistyczne pisma takie jak „Zorza” i „Gazeta Świąteczna”. Pisma te 

docierały do Małochwieja i Siennicy Nadolnej. Pisma czytane przez całe grupy przynosiły 

wiedzę o historii ale propagowały również nowoczesne metody gospodarowania.  

Właśnie w pobliskiej Siennicy Różanej w 1898 roku powstało pierwsze w Królestwie 

Polskim towarzystwo oszczędnościowo-pożyczkowe. Wszystko to oddziaływało na 

sąsiednie wsie Krupe, Siennice Nadolna i inne wsie.  

Dużą rolę odegrali nauczyciele, których władze carskie zesłały tu z Litwy. Na przykład 

nauczyciel nazwiskiem Matiouszajtis prowadził w Siennicy Nadolnej tajną szkołę.  

Do aktywnych działaczy na terenie gminy należeli: Szczepan i Józef Mazurkowie  

z Siennicy, Jan Korkosz z Ostrowa Krupskiego, Adam Nowacki z Krynicy, Jan  

i Franciszek Sadlakowie z Krupego. Na przykład grupa chłopów z gminy Rudka w ciągu 

jednej nocy zamalowała wszystkie napisy w gminie w języku rosyjskim.  

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Rosjanie zostali wyparci z tych terenów.  

W latach 1915-1918 roku był to teren okupacji austro-węgierskiej. W 1919 roku powstało 

województwo lubelskie, a w jego składzie powiaty chełmski oraz krasnostawski.  

Gmina wiejska Krasnystaw w okresie międzywojennym liczyła 580 domów i 3 938 

mieszkańców. Przeważała ludność polska i katolicka. Według spisu powszechnego  

z 1921 roku w gminie było 3 813 katolików, 40 prawosławnych, 4 ewangelików, 14 

grekokatolików i 67 Żydów. Gmina składała się z następujących wsi, kolonii i folwarków: 

Białka folwark, Białka leśniczówka, Białka smolarnia, Białka wieś, Jaślików folwark, 

Jaślików wieś, Latyczów wieś, Małochwiej wieś, Namule leśniczówka, Niemienice 

leśniczówka, Niemienice wieś, Romanów wieś, Rońsko wieś, Rońsko folwark, Tuligłowy 

folwark, Widniówka kolonia, Widniówka wieś i Zażółkiew wieś.  

Taki podział administracyjny przetrwał do 1939 roku. 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1 Herb gminy Krasnystaw 
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2. Sfera społeczna  

 
 

Transformacja systemowa dokonująca się w Polsce w latach 90. wpłynęła znacząco na 

podstawowe procesy demograficzne, społeczne oraz strukturę ludności. Dynamika zmian 

dokonujących się w społeczeństwie stanowi wyzwanie dla gminy w kontekście rosnących 

aspiracji oraz potrzeb społecznych. Perspektywa rozwoju gminy uzależniona będzie od 

sytuacji demograficznej, tj. wielkości populacji, jej charakteru (struktura wieku, płci, 

zawodowa), a także różnego rodzaju trendów demograficznych. Są to kluczowe 

determinanty świadczące o potencjale rozwojowym i inwestycyjnym. Innymi, równie 

istotnymi  kwestiami  są:  edukacja,  kultura,  ochrona   zdrowia,   pomoc  społeczna,   

sport  i rekreacja oraz aktywność obywatelska mieszkańców. Podjęcie działań 

ukierunkowanych na wzmocnienie spójności społecznej jest priorytetem z punktu 

widzenia rozwiązywania powszechnie występującego problemu ubóstwa oraz 

wykluczenia społecznego. 

 

2.1. Demografia 
 
2.1.1. Ludność 

 

Biorąc pod uwagę założenia, w które musi wpisywać się Program Rewitalizacji – analiza 

sytuacji społecznej jest bardzo istotna. Po pierwsze, ze względu na dwutorowy charakter 

interwencji opierający się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz po drugie, ze względu na kompleksowość 

interwencji mającej na celu dokonanie przeobrażenia obszarów zdegradowanych  

i eliminację identyfikowanych stanów kryzysowych. Stąd też, przemiany demograficzne są 

niezwykle istotną składową rozwoju społeczno-gospodarczego, bo decydują one m.in.  

o zmianach udziału ludności w poszczególnych ekonomicznych grupach wieku. Znaczny 

udział ludności przedprodukcyjnej i produkcyjnej wpływa na obecną i potencjalną wielkość 

zasobu siły roboczej. Powoduje też określone konsekwencje gospodarcze związane  

z przedsiębiorczością i aktywizacją rynku pracy, co z kolei przekłada się na wysokość 

dochodów władz samorządowych. Z drugiej strony wizja kurczenia się zasobów siły 

roboczej i odpływu wykwalifikowanej ludności zagraża nowym inwestycjom. Podobnie 

wzrost udziału ludności w wieku nieprodukcyjnym, o czym informują wskaźniki obciążenia 

demograficznego, to konieczność zwiększenia wydatków socjalnych.  
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Do podstawowych charakterystyk zbiorowości ludzkiej należą jej liczebność  

i rozmieszczenie. Liczba mieszkańców gminy systematycznie spada. Ogólnie w latach 

2016 - 2020 liczba osób zamieszkujących gminę zmniejszyła się o 252 osoby. 
 

Wykres 1 Liczba mieszkańców gminy w latach 2016-2020 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL  

 

Tabela 1  Liczba mieszkańców wg miejscowości zameldowanych na pobyt stały w 2020 r. 

 

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców 

    1. Białka 358 

2. Bzite 407 

3. Czarnoziem 177 

4. Jaślików 433 

5. Józefów 74 

6. Krupe 686 

7. Krupiec 277 

8.  Krynica 135 

9. Latyczów 394 

10. Małochwiej Duży 578 

11. Małochwiej Mały 304 

12. Niemienice 358 

13. Niemienice-Kolonia 89 

14. Ostrów Krupski 274 

15. Rońsko 94 

16. Siennica Nadolna 758 

17. Siennica Nadolna - osiedle 

cukrowni 

842 

18. Stężyca-Kolonia 255 

19. Stężyca Łęczyńska 230 
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20. Stężyca Nadwieprzańska 186 

21. Widniówka 169 

22. Wincentów 384 

23. Zakręcie 456 

24. Zastawie 237 

25. Zażółkiew 269 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Spośród 8460 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminie w 2020 roku, 49% 

stanowili mężczyźni (4141), a 51 % - kobiety (4319 ). Od 2010 roku zaobserwowano 

praktycznie stały współczynnik feminizacji, który wynosi 104 kobiet/100 mężczyzn. 

 

2.1.2.  Gęstość zaludnienia 
 
 

W 26 sołectwach zamieszkuje niespełna 8,5 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia na 
terenie gminy wynosiła: 58 os./km 2 .  

W pozostałych latach: 

 

✓ W 2020 liczba mieszkańców gminy wynosiła : 8460 osób , w tym : 4319 kobiet 
oraz 4141 mężczyzn.  

✓ W 2019 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła: 8529 osób, w  tym: 4352 kobiet 
oraz 4177 mężczyzn. 

✓ W 2018 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła: 8619 osób, w tym:  4 400 
kobiet oraz 4219 mężczyzn. 

 

Tabela 2 Wskaźniki gęstości zaludnienia – porównanie gminy, powiatu, województwa oraz kraju. 

Lata ludność na 1 km2 zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

POLSKA 123 123 123 123 122 -0,1 0,0 -0,6 -0,7 -3,1 

LUBELSKIE 85 85 84 84 83 -3,0 -3,3 -4,1 -4,4 -6,2 

Powiat 
krasnostawski 

63 62 62 61 61 -7,7 -7,5 -7,9 -10,4 -11,2 

Gmina 
Krasnystaw 

58 58 57 57 56 -5,6 -3,8 -6,9 -10,4 -8,1 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL  

 

Z powyższej tabeli wynika, że gmina Krasnystaw ma niekorzystne wskaźniki dotyczące 

dynamiki gęstości zaludnienia – gorsze od średniej w województwie, natomiast lepsze od 

wskaźników dla powiatu krasnostawskiego. 

Wyludnianie się gminy stanowi zagrożenie dla wielu procesów rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy.  

Demografia to kluczowy problem społeczno-gospodarczy Gminy Krasnystaw ma jeden 

duży problem – demografia. 
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Liczba ludności od wielu lat spada znacznie szybciej niż w innych gminach w Polsce  

i województwie. Stan ten skutkuje spadkiem dochodów dla Gminy, mniejszą 

atrakcyjnością gospodarczą i zwiększającymi się kosztami jednostkowymi utrzymania 

infrastruktury gminnej. 

 

2.1.3. Struktura wieku mieszkańców i przyrost naturalny 

 
Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz wędrówkowy 

ludności. Te z kolei zdeterminowane są przez strukturę ludności według wieku i płci. 

Struktura ludności według biologicznych grup wieku to kategoria mająca szczególne 

znaczenie społeczne. Wiek ludności w zasadniczy sposób decyduje o strukturze potrzeb 

społecznych, a więc określa  stopień  zapotrzebowania  mieszkańców  na  wybrane  

usługi. W przypadku wysokiego udziału ludności młodej znaczenia nabiera kwestia 

szkolnictwa, organizacji  instytucji  opiekuńczo  -  wychowawczych,  terenów  sportowo  - 

rekreacyjnych.   Z kolei znaczny udział ludności starszej wymaga zwrócenia uwagi na 

ochronę zdrowia, pomoc społeczną i odpowiednią organizację przestrzeni publicznej. 

Struktura ludności według wieku określa proces starzenia się ludności, definiowany 

najogólniej, jako zmiany stanu i struktury według wieku ludności, w ogólnej liczbie udziału 

osób starszych.  

 

Szczegółowa analiza dotycząca struktury wieku mieszkańców pozwala na stwierdzenie, 

że sytuacja demograficzna w większości sołectw gminy stale pogarsza się. Dotyczy   to   

przede   wszystkim   miejscowości,   w   których   udział   ludności w poszczególnych 

grupach. Dane dostarczone przez Urząd Gminy wskazują, że ujemny przyrost naturalny 

(różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) na poziomie minus 53 osoby  

w roku 2020. Bezpośrednią przyczyną jest malejąca liczba urodzeń.  

 

Struktura wieku ludności gminy Krasnystaw charakteryzuje się kształtem wskazującym na 

społeczeństwo starzejące się. Jest to wynikiem liczby urodzeń w ostatnich 10 latach 

znacznie niższej niż w poprzednich dekadach. Z jednej strony powoduje to spadek liczby 

osób w wieku nieprodukcyjnym na osoby w wieku produkcyjnym (dzięki czemu osoby 

pracujące są w mniejszym stopniu obciążone socjalne), z drugiej strony jednak, z czasem 

przyczynią się do odwrócenia tego trendu, gdy osoby obecnie pracujące będą wchodzić  

w wiek emerytalny, a zastąpią je osoby obecnie w wieku przedprodukcyjnym. 

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%). 
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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%). 

Podsumowując, zmniejszony przyrost naturalny oraz wydłużenie się średniej długości 

trwania życia będą prowadzić w gminie do sytuacji, w której coraz mniej osób będzie 

wchodzić do grupy produkcyjnej. W dalszym ciągu rosnąć będzie natomiast grupa 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Reasumując, należy stwierdzić, że na przestrzeni 

lat w gminie zachodziły dość znaczne zmiany zarówno w liczbie, jak też i w strukturze 

ludności, a głównymi czynnikami powodującymi te zmiany były: zmniejszająca się liczba 

urodzeń, przesuwanie się roczników wyżowych przez kolejne grupy wieku oraz 

przedłużanie się przeciętnej długości trwania życia. Oznacza to, że w przyszłości przy 

zachowanej strukturze, sytuacja gminy pod tym względem będzie ulegać pogorszeniu, 

tzn. mniej osób będzie wchodzić w wiek produkcyjny, więcej natomiast zasilać będzie 

grupę osób starszych. Oznacza to naruszenie równowagi pokoleniowej, ponieważ przy 

zachowaniu dotychczasowych trendów rozwoju będzie coraz mniej dzieci, a tym samym  

potencjalnych  przyszłych  pracowników,  a  coraz  więcej  osób w wieku poprodukcyjnym. 

Prognozy demograficzne GUS dla terenów wiejskich zakładają, że w przyszłości,  

w związku ze starzeniem się ludności, wzrost liczby ludności wystąpi w grupie ludności  

w wieku poprodukcyjnym, stopniowo zmniejszać się będzie natomiast odsetek ludności  

w wieku produkcyjnym.  

 

2.1.4. Migracje ludności 
 

W omawianym okresie (2015-2020) Gmina Krasnystaw notuje ujemny przyrost naturalny 

oraz ujemne saldo migracji wewnętrznej. 

Tabela 3 Migracja ludności gm. Krasnystaw 

Rok Zameldowania 
Ogółem 

W tym przemeldowania 
W ruchu wewnętrznym 

WYMELDOWANIA 
Ogółem 

(bez przemeldowań) 

2015 244 66 128 

2016 202 54 114 

2017 252 60 114 

2018 242 49  141 

2019 213 48 142 

2020 145 37 126 
Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS 

 
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 
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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.  
 

 
3.1.5. Prognoza demograficzna 

Prognozy demograficzne stanowią ważne dane wyjściowe, wpływające na planowanie 

rozwoju gminy. W odniesieniu do danych demograficznych, należy stwierdzić, iż  

w ostatnich 10  latach  obserwuje   się  stały  przyrost   liczby  mieszkańców,   który  

wynikał  zarówno     z dodatniego salda migracji, jak i dodatniego przyrostu naturalnego. 

Sytuację demograficzną pokazuje również prognoza ludności w powiecie krasnostawskim 

na podstawie stanu ludności z 2014 roku. 

 Wykres  ukazuje negatywny kierunek zmian, jakie zajdą w liczbie mieszkańców powiatu 

krasnostawskiego funkcjonalnych grup wieku – między 2025 a 2050 rokiem liczba 

mieszkańców powiatu w wieku produkcyjnym  zmniejszy się aż o ponad 10 tysięcy osób. 
 

Wykres 2 Prognoza demograficzna powiatu krasnostawskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS 

 
 
 
 
 
 

2.2. Edukacja 
 
Edukacja jest bardzo ważnym elementem polityki społecznej, a instytucje oświatowe nie  
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tylko pełnią rolę edukacyjną, ale także wychowawczą, czy integrującą społeczność 

lokalną. W związku z tym są bardzo ważnymi instytucjami w kontekście podejmowanych 

działań rewitalizacyjnych, nawet jeśli miałyby one nie zostać włączone do obszaru 

objętego rewitalizacją, niezmiennie będą funkcjonalnie powiązane z takimi obszarami, 

poprzez swoich uczniów, czy ich rodziców, którzy na wyznaczonych obszarach mieszkają.  

Ponadto szkoły mogą podejmować wiele działań, wychodzących poza swoje mury – 

lekcje w terenie, sprzątanie świata itp.  

 

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 wyniosła 6.476.879,00 zł, natomiast 

wydatki z działu 801 objęte subwencja wyniosły: 8.074.215,59 zł, a całość wydatków na 

oświatę wyniosła 12.673.236,22 zł. 

 

 

Wykaz szkół i przedszkoli:  

 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej,  

w skład której wchodziły oddziały gimnazjalne do 31 sierpnia 2019 r;  

 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie, w skład której  

wchodził oddział gimnazjalny do 31 sierpnia 2019 r. oraz Punkt Przedszkolny w 

Stężycy Kolonii;  

 Zespół nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie, w skład którego 

wchodziły: Przedszkole, Szkoła Podstawowa i oddział gimnazjalny do 31 sierpnia 

2019 r;  

 Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym w skład 

której wchodził oddział gimnazjalny do 31 sierpnia 2019 r. i oddział przedszkolny;  

 Szkoła Podstawowa w Krupem kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w skład której wchodził oddział gimnazjalny do 31 sierpnia 2019 r. (z dniem  

1 września 2019 r. połączono szkołę podstawową z przedszkolem i utworzono 

Zespół Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem);  

 Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej;  

 Publiczne Przedszkole w Krupem.  

 

Ogółem w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnystaw wg stanu na 

30 września 2019 r. uczyło się 634 uczniów i do 31 sierpnia 2019 r. 58 uczniów w klasach 

gimnazjalnych. 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowych 

uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych remontów, modernizacji. W ostatnich 

latach uległa poprawie baza lokalowa oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny  

i pomoce dydaktyczne.  

Problemy występujące w placówkach dotyczą głównie konieczności wymiany 

przestarzałego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. W najbliższym czasie 

istnieje pilna potrzeba wymiany stolików i krzeseł dla uczniów, a także doposażenie 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pomoce dla dzieci.  

W zakresie zadań inwestycyjnych problemem jest brak sal gimnastycznych przy Zespole 

nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie i przy Szkole Podstawowej  

w Jaślikowie. 

Na terenie gminy znajdują się 3 zespoły boisk wielofunkcyjnych (Siennica Nadolna, 



15  

Krupe, Małochwiej Duży ) zlokalizowane przy szkołach oraz 3 sale gimnastyczne 

zlokalizowane przy szkołach (Siennica Nadolna, Krupe, Małochwiej Duży). 

W najbliższych latach należy zatem zadbać o pełne wyposażenie szkół podstawowych  

i gimnazjalnych w infrastrukturę sportową oraz podjąć działania na rzecz większego 

wykorzystania istniejącej bazy sportowej przez mieszkańców gminy. Powinno to się 

odbywać między innymi poprzez dalszy rozwój aktywnie działających w gminie klubów 

sportowych. 

Wymienione placówki oświatowe szczebla podstawowego zabezpieczają w pełni 

podstawowe potrzeby edukacyjno – oświatowe mieszkańców gminy. We wszystkich 

placówkach uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. W szkołach, 

oprócz kół przedmiotowych, działają koła zainteresowań. W szkołach odbywa się nauka 

języka obcego. 

Bezpośrednio z ustawy Prawo oświatowe na gminę nałożony jest obowiązek prowadzenia 

świetlic, które pełnią funkcję opiekuńczo-wychowawczą nad dziećmi oczekującymi na 

zajęcia lub po ich zakończeniu. 

 
2.2.1.  Wychowanie przedszkolne 
 

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało ogółem 235 dzieci, w tym 67 

dzieci                                    sześcioletnich. 
 

Tabela 4 Przedszkola i oddziały Przedszkolne 

 
Lp. 

 
Nazwa przedszkola Liczba  

dzieci 
Liczba 

oddziałów 
Średnia liczba 

dzieci w oddziale 

Roczny koszt 

kształcenia 

ucznia (w PLN) 

1. Gminne Przedszkole 

w Siennicy Nadolnej 

101 5 20,02 10.46

3 

2. Publiczne Przedszkole 

w Kupem 

33 2 16,5 13.24

2 

3. Przedszkole Nr 3 

w Krasnymstawie 

30 2 15 12.33

2 

4. Oddział 
Przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej 

w Małochwieju Dużym 

18 1 18 6.074 

5. Oddział 
Przedszkolny przy 
Szkole 
Podstawowej w 
Jaślikowie 

13 1 13 7.202 

6. Punkt Przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej w 
Jaślikowie (w Stężycy 
Kolonii) 

19 1 19 9.084 

7. Niepubliczne 
Przedszkole 
Zgromadzenia 
Sióstr 

Służebniczek NMP 

NP w Tuligłowach 

21 1 21 Bd. 

Źródło: Raport o stanie gminy Krasnystaw za 2019 rok 



16  

 

Na terenie Gminy Krasnystaw funkcjonuje przedszkole niepubliczne w Tuligłowach 

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP. Przedszkole to jest dotowane 

przez Gminę Krasnystaw. Spośród 25 wychowanków, jedenaścioro to dzieci 

mieszkańców gmin ościennych. Gminy mają podpisane porozumienie o refundacji kosztów 

pobytu swoich mieszkańców w placówkach sąsiednich samorządów.  

W Gminnym Przedszkolu w Siennicy Nadolnej jedna grupa pracuje metodą Marii 

Montessori, a w pozostałych placówkach przedszkolnych w ramach programów 

innowacyjnych, wprowadzane są elementy pedagogiki M. Montessori. 

Liczba miejsc w przedszkolach pokrywa w całości zapotrzebowanie mieszkańców  

w tym zakresie, wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski zostały przyjęte do 

przedszkoli. 

  

2.2.2.  Poziom nauczania w szkołach podstawowych 

 
Jednym ze wskaźników, który może świadczyć o jakości kształcenia szkół na poziomie 

podstawowym są wyniki egzaminów po VIII klasie. Jest to tzw. sprawdzian ósmoklasisty 

zestandaryzowany, powszechny egzamin o charakterze ponad przedmiotowym. 

Sprawdza umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania, korzystania z informacji oraz 

wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

Należy podkreślić, iż nie jest łatwo obiektywnie określić poziom nauczania odnosząc się 

do poszczególnych sołectw gminy wiejskiej. Dlatego też, w celu zbadania poziomu 

nauczania w szkołach podstawowych posłużono się skalą staninową opisującą wynik 

sprawdzianu VIII  klas. Skala ta jest stosowana w pomiarze dydaktycznym i odpowiada na 

pytanie jaką pozycję zajmuje szkoła na tle wyników osiągniętych przez całą badaną 

populację.  
 

Tabela 5 Wyniki egzaminu kl. VIII w roku szkolnym 2019/2020 

Nazwa szkoły J. polski Matematyka J. 
angielski 

J. 
niemiecki 

 % Stanin % Stanin % Stanin % Stanin 

Szkoła Podstawowa w Siennicy 
Nadolnej 

60 5 35 3 54 6 62 8 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w 
Krasnymstawie 

71 8 50 6 50 5   

Szkoła Podstawowa w 
Małochwieju Dużym 

56 4 52 7 48 5   

Szkoła Podstawowa w Krupem 47 2 30 2 22 1   

Szkoła Podstawowa w Jaślikowie 63 6 40 4 55 6   

Gmina Krasnystaw 57 5 40 4 47 5 62 8 

Woj. Lubelskie 60 5 46 5 52 5 53 7 

Powiat Krasnystaw 59 5 42 5 47 5 30 3 

Miasto Krasnystaw 60 5 44 5 51 5 24 2 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Krasnystaw 
 

Poziom edukacji opisujący wynik sprawdzianu klas VIII szkół podstawowych w gminie 

Krasnystaw, mierzony skalą staninową, na przestrzeni ostatnich lat, kształtuje się jako 

średni.  Na  tle  gminy  wyróżniają  się  szkoły   podstawowe   w  Krasnymstawie, oraz  
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w Jaślikowie. 

 

2.2.3. Szkolnictwo ponadpodstawowe  
 

Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna szkoła ponadpodstawowa ani uczelnia wyższa. 
 

 
2.3.  Kultura i sztuka 
 
 

2.3.1.  Działalność kulturalna 
 

Działalność    kulturalną    na    terenie    Gminy    prowadzi    Gminne    Centrum    

Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej.  

 

W 2019 roku jednostka ta prowadziła wielokierunkową działalność 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. 

 

W roku 2019 działalność artystyczną prowadziły zespoły:  

 Klub Solisty,  

 Zespół Wokalny „Melodia”,  

 kapela Folkowa STYRTA,  

 kapela Cukrowniacy,  

 Kabaret Czarny Salceson oraz Formacja Muzyczna Czarny Salceson,  

 Zespół Rainbov oraz  

 Żeńska Grupa Teatralna z Bzitego. 

 

Przy Gminnym Centrum Kultury działa również Klub Seniora, Punkt Konsultacyjny AA, 

Szkoła Językowa oraz odbywają się Spotkania Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, 

zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze. Użytkownicy mają 

możliwość korzystania z zajęć i gier świetlicowych oraz bezpłatnego dostępu do 

internetu. 

 

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 Krynicy, (do 15.07.2019 r.), 

 Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym, 

 Wiejski Dom Kultury w Niemienicach, 
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 Wiejski Dom Kultury w Zakręciu, 

 Wiejski Dom Kultury i Turystyki w Widniówce, (do 15.07.2019 r.), 

 Świetlica Wiejska w Czarnoziemi (do 15.07.2019r.), 

 Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy Nadolnej, 

 Filia Biblioteki Publicznej w Krupem, 

 Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Niemienicach, 

 Punkt Biblioteczny w Małochwieju Małym. 

 

 

Współpraca z innymi instytucjami 

 

Gminne Centrum Kultury współpracuje z Gminą Krasnystaw oraz następującymi 

organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami:  

✓ Koła Gospodyń Wiejskich,  

✓ OSP, Stowarzyszenie  

✓ LGD Krasnystaw PLUS,  

✓ Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw,  

✓ Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego Rodzinne Gniazdo.  

 

Ponadto Centrum organizuje różne inicjatywy wspólnie ze szkołami i przedszkolami 

działającymi na terenie gminy oraz domami kultury i instytucjami kultury działającymi na 

terenie powiatu i województwa. 

 
Imprezy kulturalne 

 

W 2019 roku zorganizowano szereg imprez kulturalnych w siedzibie i placówkach 

terenowych, m.in: 

✓ stałą imprezę cykliczną XX Regionalną Konferencję Kobiet w siedzibie GCK - 

impreza dedykowana Kołom Gospodyń Wiejskich i innym organizacjom kobiecym 

poruszająca co roku inny temat, 

✓ Festiwal Pączka i Faworka we współpracy z LGD Krasnystaw Plus - impreza 

mająca na celu kultywowanie tradycji Tłustego Czwartku - hucznie otwierającego 

ostatkowe obrzędy i zabawy należącej niewątpliwie do najpopularniejszych tradycji  

staropolskich, 

✓ 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 robienia palm. 

 

 

W obiektach Gminnego Centrum Kultury organizowano zabawy i spotkania integracyjne 

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

integracyjne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, Dnia Kobiet, 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 

zimowych i wakacji: Turniej Zimowisk - Wernisaż Uśmiechu, wyjazdy na lodowiska, 

środowiskowy turniej tenisa stołowego, warsztaty taneczno - wokalne, wycieczki do ZOO, 
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Muzeum Wsi Lubelskiej, ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim, Dmuchany Park 

Rozrywki Bounce oraz wyjazdów do teatru, operetki i wycieczek  turystycznych dla 

dorosłych, itp. 

Ponadto prowadzi warsztaty plastyczne z dziećmi i młodzieżą, warsztaty w strefie 

wokalnej, zajęcia rytmiczno – taneczne z dziećmi, zajęcia zumby i aerobiku oraz zajęcia  

i warsztaty z twórcami ludowymi. 

Gminne Centrum Kultury otacza opieką merytoryczną zespoły artystyczne, twórców 

poprzez udzielanie pomocy instruktorskiej oraz zapewnienie udziału w imprezach, 

przeglądach, konkursach. 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 dożynkach powiatowych, Smakach Jesieni, Kiermaszu Produktów Lokalnych w 

Boniewie, Święcie Parków Krajobrazowych w Skierbieszowie oraz innych. 

 

Centrum prowadzi również Bibliotekę Publiczną Gminy Krasnystaw.  

We wszystkich placówkach bibliotecznych - Biblioteka   Gminna,   Filia   Biblioteczna    

w   Krupem,   Filia   Biblioteczna w Niemienicach, Punkt Biblioteczny w Małochwieju 

Małym - zarejestrowano 361 czytelników, w tym 151 w wieku do 15 lat. 

Liczba odwiedzin w placówkach w 2019 roku wyniosła 1506, zaś wypożyczeń ogółem 

zarejestrowano 3221. 

Stan księgozbioru placówek wyniósł 18 792 woluminów. 

Tabela 6 Czytelnictwo 2018 -2020 r. 

Rok Liczba 

czytelników  

Liczba 

odwiedzin  

Liczba 

wypożyczeń 

(ilość książek)  

Wypożyczenia 

audiobooków  

2018 298 995 2037 - 

2019 361 1500 3210 - 

2020 323 1449 3941 31 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Krasnystaw 

 
 Tabela 7 Charakterystyka infrastruktury kultury 

 
 

 
Lp 

 
 
 

Sołectwo 

 
 

Lokalne imprezy 
kulturalne/ 
sportowe 

 
 

Organizacje 
społeczne 

 

 
Domy 

ludowe/ 
remizy 

 
 

Biblioteka 
/czytelnia 

 

Infrastruktur a 
kultury 

(biblioteka, 
świetlica, 

muzeum, izba 
regionalna 

 

1. 
Białka 

Patrz poniżej 
tabeli 

nie nie nie 
nie 

2. Bzite Dzień 
pieczonego 
ziemniaka, 
dożynki, 

KGW, OSP, 
Żeńska Grupa 
Teatralna  

WDK + 
remiza 
OSP 

nie 
nie 

3. Czarnoziem piknik 
rodzinny 

KGW, OSP remiza nie 
nie 

4. Jaślików nie KGW, OSP, 
Stowarzyszenie 

remiza nie  nie 
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,,Otwarte drzwi ” 

5. 
Józefów 

nie nie nie nie nie 

6. Kasjan nie nie nie nie nie 

7. Krupe nie KGW, OSP remiza biblioteka nie 

8. Krupiec nie KGW nie nie nie 

9. 
Krynica 

Święto patrona 
Franciszka 

Żurka 

KGW, OSP WDK + 
remiza 
OSP 

nie nie 

10. Latyczów nie KGW, OSP remiza nie nie 

11. Małochwiej Duży piknik rodzinny KGW, OSP remiza nie nie 

12. Małochwiej Mały piknik rodzinny, 
dożynki 

KGW, 
Stowarzyszenie 
“Rodzinne 
Gniazdo” 

WDK czytelnia izba 
regionalna,  

13. Niemienice piknik rodzinny KGW, OSP WDK 
+remiza 

biblioteka biblioteka 

14. 
Niemienice-Kolonia 

nie KGW świetlica nie nie 

15. Ostrów Krupski nie KGW remiza nie nie 

16. Rońsko nie - nie nie nie 

17. Siennica Nadolna 
wieś 

Dożynki, 
pieczony 
ziemniak, 

Dzień Dziecka 

KGW, OSP WDK + 
remiza 

nie nie 

18. Siennica Nadolna 
Osiedle cukrowni 

nie Klub Solisty,  
Kapela folkowa 

„Styrta” 
Kapela 
Cukrowniacy 

Gminne 
Centrum 
Kultury 

biblioteka biblioteka, 
świetlica 
środowiskowa  

19. Stężyca 

Nadwieprzańska 

nie KGW, OSP WDK nie nie 

20. 
Stężyca-Kolonia 

nie KGW remiza 
nie nie 

21. 
Stężyca Łęczyńska 

nie KGW świetlica 
nie nie 

22. 

 

Widniówka 
Noc Poetów KGW WDKiT 

nie nie 

23. 

 

Wincentów 
Dożynki KGW, OSP świetlica 

+ remiza 

nie nie 

24. 
Zakręcie 

piknik rodzinny KGW WDK 
nie nie 

25. 
Zastawie-Kolonia 

nie KGW świetlica 
nie nie 

26. 
Zażółkiew 

nie KGW, OSP remiza 
nie nie 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasnystaw 
 

2.3.2. Zabytki kultury 

 
 Zespół budynków Państwowego Stada Ogierów z I połowy XX w.  

 
Zespół budynków mieszkalnych i gospodarczych wzniesionych z białego kamienia.  

W skład stadniny wchodzi także dawne dworskie założenie parkowe z dworem z drugiej 
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połowy XIX w., budynkami gospodarczymi i czworakami. Park zajmuje powierzchnię 9,5 

ha. Dwie stajnie o pow. 74X12,8 m, i dwie o pow. 69X12,8 m. Ustawione są wzdłuż ścian 

czworoboku, wewnątrz którego mieści się plac do pokazów i zawodów. 

Dachy budynków z lat 20- tych pokryto blachą cynkową. W stajniach stanowiska dla 

poszczególnych koni wydzielono wyplatanymi dawnym zwyczajem przedzielnikami ze 

słomy. 

 

 
 

 
 Tzw. mogiły szwedzkie. 

 

Dwa sąsiadujące ze sobą wzajemnie kopce ziemne, wysokości do 1,5 m o promieniu 

około 2-3 metrów. Przypuszczalnie mogiły szwedzkie, lub starsze kurhany. Wg zebranych  

w trakcie wizji informacji są to dwa ostatnie z 12 takich kopców jakie znajdowały się  

w Józefowie.  

Cmentarzysko kurhanowe prawdopodobnie z okresu wczesnego średniowiecza, 

stanowiące zespół dwóch dużych i dobrze zachowanych mogił, które są unikatowym 

elementem krajobrazu Lubelszczyzny. Cmentarzysko kurhanowe jest położone na 

wschodnim krańcu wsi Józefów, ok. 30 m na północ od szosy, wśród zabudowań 

gospodarstwa wiejskiego i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Leży w dolinie bezimiennego 

cieku (prawego dopływu Wieprza), ok. 200 m w linii prostej na północ od koryta tego 

cieku. Cmentarzysko tworzą dwa wyróżniające się w terenie kurhany. Położone są na 

działkach prywatnych, w odległości od siebie ok. 15 m. Jedna z działek jest częściowo 

wyłączona z użytku o charakterze rolnym, druga posiada zabudowę gospodarstwa 

wiejskiego. Kopce mają niemal identyczne rozmiary: zachowaną wysokość ok. 1,5 m, 

średnicę ok. 10 m.  

Na obu kurhanach widoczne są ślady podkopywania i wkopywania się. Jeden obiekt jest 

porośnięty krzewami, drugi (usytuowany obok budynku mieszkalnego) porośnięty trawą,  

z pozostałością potężnego pnia po ściętym drzewie. Są to mogiły wstępnie datowane na 

okres wczesnego średniowiecza. 
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 Dwór i wozownia w Krupem  

 

Położony nieopodal ruin zamku w Krupem . Murowany z kamienia i cegły, otynkowany,  

parterowy, częściowo podpiwniczony. Na rzucie kwadratu, z drewnianym, 

późnoklasycystycznym portykiem na osi od frontu, półkoliście zamkniętym ryzalitem od 

tyłu oraz dwoma prostokątnymi alkierzami po bokach elewacji tylnej. Układ wnętrza 

trzytraktowy. Dach polski łamany na części centralnej, na portyku i alkierzach dachy 

dwuspadowe. 

Brama wjazdowa od południa. Klasycystyczna, złożona z czterech słupów murowanych, 

otynkowanych, zwieńczonych gzymsami i wazami. 

Park o układzie krajobrazowym, z okazami starych drzew. Od frontu aleja dojazdowa 

zakończona gazonem. 

Wybudowany w latach 1779- 1782 przez Jana Michała Reja starostę nowokorczyńskiego. 

Około 1840 r. przebudowany, z tego czasu pochodzi brama wjazdowa. 

Park oraz wozownia z 1 poł. XIX w. 

Ostatnim właścicielem był Franciszek Okulicz- Kazaryn. W 1945 r. obiekt przeszedł na 

własność skarbu Państwa. Do lat 70- tych XX w. pełnił funkcję szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zespół zamkowy w Krupem  

 

Zespół usytuowany na południowo- zachodniej krawędzi doliny prawobrzeżnego dopływu 

Wieprza. Położony przy trasie Krasnystaw- Chełm. Zespół składa się z zamku właściwego  
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i tworzącego z nim warowny, zamknięty obwód podzamcza. Murowany z kamienia i cegły, 

na planie zbliżonym do kwadratu. Całość kompleksu otoczona fosa i mokradłami. Zamek 

właściwy usytuowany w zachodniej części założenia, o kształcie czworoboku, wydzielony 

wewnętrzną fosą, włączony w obwód murów obronnych z bastejami; w obrębie murów, na 

terenie podzamcza usytuowany był niegdyś dziedziniec gospodarczy z budynkami oraz 

głównym wjazdem od strony północno- wschodniej z mostem zwodzonym i bramą. 

Zamek był podobno urządzony z dużym przepychem, o czym świadczą archeologiczne 

znaleziska kunsztownie wykonanych kafli i fragmentów kominków. 

Pierwotną siedzibę wznieśli w tym miejscu w XVI w. Krupscy. Kolejnymi właścicielami byli 

Samuel Zborowski, potem Gnoińscy, następnie zamek nabył arianin Paweł Orzechowski 

herbu Rogala, starosta surazki i podkomorzy chełmski, który wybudował w końcu XVI w. 

murowany zamek na fundamentach rodu Krupskich. Była to jak na owe czasy potężna  

i nowoczesna forteca bastejowa. Podzamcze z 1604- 1608 r. Do 1644 własność 

Orzechowskich, do 1648 Władysława Niemirycza, do 1670 Buczackich- Tworowskich, do 

1782 Rejów, do 1795 Mrozowskich, do 1817 Ignacego Kuczewskiego, do 1820 

Wincentego Poletyło, do 1821 Ewy Stamierowskiej, do 1835 Franciszka Ciesielskiego, do 

1849 Michała Chmieleńskiego. Zniszczony w 1648- 1660. Od 2 poł. XVIII w. Pozostaje  

w ruinie. 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Stężycy  Nadwiep.  
 

Obiekt murowany z białego kamienia, 1- nawowy, na planie kwadratu. Fronton kościoła 

stanowi wieża z kruchtą w podziemiu. Nad nawą usytuowana jest wieżyczka. We wnętrzu 

rozmieszczono 3 ołtarze drewniane. W głównym: obraz Znalezienia Krzyża Świętego 

przez św. Helenę z pocz. XIX w. Ołtarz boczny po prawej: z obrazem Matki Boskiej 

Częstochowskiej, po lewej: z obrazem św. Józefa z Dzieciątkiem. Rzeźba Chrystusa 

Zmartwychwstałego z 1 poł. XIX w. Krzyż procesyjny z XVIII w. Monstrancja z 1 poł. XIX 

w., klasycystyczna. 

Chrzcielnica z drewna dębowego wykonana przez W. Oleszczuka ze Świerż w 1962 r. 

Dwa kielichy z XVIII i XIX w. Relikwiarz w kształcie krzyża z poł. XVIII w., rokokowy. 

Dawna cerkiew grekokatolicka, wzniesiona w latach 1870- 1875 na miejscu poprzedniej, 

nieznanej erekcji. W 1875 zamieniony na cerkiew prawosławną. W 1921 oddany 

katolikom. W latach 1939- 1945 ponownie cerkiew prawosławna. Po 1945 kościół 

parafialny rzymskokatolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. 
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 Kościół p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krupem  
 

Budynek murowany z cegły czerwonej, jednonawowy, neobarokowy. 

Ołtarz główny wykonany z drewna lipowego i sosnowego w stylu późnorenesansowym, 

datowany na 1663 r., sprowadzony z Wińska k. Wrocławia w 1970 r. Na chórze 

fisharmonia. Na ścianach kościoła zabytkowe obrazy: Wniebowzięcia NMP z XVIII w., 

Ostatnia Wieczerza z XVII w., św. Jan Ewangelista z XIX w., św. Łukasz z XIX w. 

Dwa krzyże procesyjne: rokokowy z poł. XVIII w i barokowo- ludowy. Krucyfiks 

o charakterze rokokowym z XVIII w. Dwa lichtarze cynowe z XVIII w. Na wieży kościelnej 

sygnaturka oraz dzwon spiżowy przywieziony przez repatriantów z dawnego woj. 

lwowskiego, z 1928 r. Obecna plebania wzniesiona na miejscu spalonej drewnianej 

świątyni prawosławnej, w obrębie dawnego cmentarza prawosławnego wokół cerkwi 

zachowały się trzy prawosławne nagrobki. Dawna cerkiew prawosławna p. w. Najświętszej 

Marii Panny, wzniesiona w latach 1900– 1905 r., erygowana w 1946 r. na kościół 

rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. 
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 Kaplica grobowa tzw. „Grobowisko” lub „Wieża Ariańska”, „Arianka” 
 
Obiekt usytuowany na wysokim i stromym wzgórzu porośniętym sosnowym laskiem, 

górującym nad okolicą. Piramida stworzona na planie kwadratu, część dolna ma formę 

monumentalnego cokołu, który stanowi podstawę dla drugiej części- wysokiej na ok. 30 m. 

Cała budowla ma kształt wysmukłego ostrosłupa. Od frontu umieszczono otwór 

wejściowy, obecnie zamknięty kratą, z pozostałych trzech stron, a także nad wejściem, 

znajdują się okrągłe okienka. Murowana z kamienia i cegły, częściowo otynkowana.  

O niedostępnej krypcie. W ciągu ostatnich kilku lat odsłoniło się kolejne wejście, wcześniej 

znajdujące się poniżej poziomu gruntu, być może jest to przejście do pomieszczenia 

piwnicznego pełniącego funkcje właściwej krypty. Kaplica grobowa zbudowana została  

w pierwszej połowie XVII w. prawdopodobnie przez arianina Pawła Orzechowskiego herbu 

Rogala, właściciela pobliskiego zamku w Krupem,z przeznaczeniem na swój pochówek. 

Kilkakrotnie restaurowana m. in. W 1956 r. Zwieńczenie wieży przechowywane jest  

w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. 

 
 

 
 
 
 
 

 Wiatrak „Koźlak” 
 

Drewniany, na rzucie kwadratu. Dach dwuspadowy z naczółkiem, kryty gontem.  

W środku zachowane częściowe wyposażenie młyńskie. Wiatrak typu koźlak z II poł XIX 

w. Przetransportowany w 1979 r. Z miejscowości Dragany. 
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Kurhany na terenie Gminy Krasnystaw: 

  

 Kurhan wczesnośredniowieczny w Siennicy Nadolnej, 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.  

 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. 

 

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.,  
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 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:  

 

 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. 

 

 

2.4. Sport  
 

Jednym   z    ważnych    zadań    samorządu    lokalnego    jest    rozwój    sportu. 

Na terenie gminy znajdują się 3 zespoły boisk wielofunkcyjnych (Siennica Nadolna, 

Krupe, Małochwiej Duży ) zlokalizowane przy szkołach oraz 3 sale gimnastyczne 

zlokalizowane przy szkołach (Siennica Nadolna, Krupe, Małochwiej Duży).  

 

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,  

2. UKS Krupe,  

3. UKS VICTORIA Małochwiej Duży,  

4. UKS RELAKS w Jaślikowie,  

5. 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, Stężyca 

Łęczyńska, Stężyca Nadwieprzańska, Wincentów,  Krynica, Czarnoziem.  

 

Na terenie Gminy Krasnystaw znajdują się 3 stadniny koni  w miejscowościach: Białka, 

Niemienice Kolonia i Siennica Nadolna. 
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Imprezy organizowane przez Stadninę Koni Białka:  

• Wiosenny Młodzieżowy Czempionat Koni czystej Krwi Arabskiej 

• Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni  Małopolskich 

• Jeździecki Puchar Lubelszczyzny 

• Zawody regionalne i towarzyskie w skokach przez przeszkody 

• Rajdy długodystansowe 

 

Należy podkreślić, że w gminie Krasnystaw infrastruktura sportowa uległa dużemu 

przeobrażeniu na przestrzeni ostatnich lat.  Wybudowane   zostały  boiska,  boiska  

wielofunkcyjne,  sale  gimnastyczne  i wiele innych, jednakże w dalszym ciągu niezbędne 

są inwestycje w działalność sportowo - rekreacyjną (baseny, ścianki wspinaczkowe itp.). 

Stąd też społeczna rola sportu powinna być w   gminie   postrzegana   nie   tylko   jako   

sfera   konsumpcji   kulturalnej,   rozrywkowej i wypoczynkowej, czy prowadząca do 

rozwoju, kształtowania i utrzymania zdrowia oraz sił biologicznych mieszkańców, lecz 

również widziana, jako skuteczne narzędzie promocji gminy na zewnątrz, zwłaszcza gdy 

zawodnicy klubów zajmują czołowe lokaty na rozgrywanych zawodach. 

 

2.5. Ochrona zdrowia  
 
Usługi z zakresu ochrony zdrowia i opieki medycznej stanowią bardzo istotny element 

usług o charakterze publicznym. Na utrzymanie właściwego poziomu warunków życia 

mieszkańców gminy wpływa prawidłowe funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

Dostęp mieszkańców gminy do usług medycznych jest dosyć dobry. Większość 

mieszkańców korzysta z usług medycznych w Krasnymstawie. 

 

Szpitalną pomoc medyczną gmina otrzymuje z powiatowego szpitala w Krasnymstawie.  

 
Na terenie Gminy Krasnystaw działając 2 placówki podstawowej opieki zdrowotnej 
NZOZ – praktyki lekarzy rodzinnych. 

 
 
2.6. Wykluczenie społeczne 

 

2.6.1.  Pomoc społeczna 

Wraz z rozwojem życia społecznego zaistniały mechanizmy społeczne i kulturowe 

sprzyjające wykluczeniu jednostek, tj. stawianiem ich poza nawiasem życia społecznego. 

Zjawisko to ujawniło się w postaci marginalizacji, polaryzacji życia społecznego, 

bezrobocia, ubóstwa i bezdomności. Proces wykluczenia zachodzi w sposób dynamiczny,  

a niekorzystne sytuacje, np. brak pracy, powodujący pierwotnie wykluczenie z rynku 

pracy, może stać się przyczyną kolejnych trudności i głębokiego wykluczenia 

społecznego. Zjawisko to potęguje przenoszenie bezradności i ubóstwa na zasadzie 

dziedziczenia. 

 

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, 
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aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 
Świadczenia z pomocy społecznej 
 
Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej 

państwa i udziela pomocy, gdy osoba bądź rodzina nie jest w stanie własnymi siłami 

przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej.  

Ze świadczeń pomocy społecznej w formie finansowej w 2019r. skorzystały 254 osoby  

(w 180 rodzinach). 

 

Wypłacone następujące świadczenia: 

1. zasiłek stały - 39 rodzin (34 osoby samotnie gospodarujące i 6 osób pozostających 

w rodzinie) – zadanie własne; 

2. zasiłek okresowy – 107 osób (107 rodzin) – zadanie zlecone; 

3. zasiłki celowe i w naturze - 69 rodzin (110 osób), w tym: 

• 41 osób - zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek  

w szkole i w domu” finansowane ze środków własnych i zleconych, 

• 40 osób - zasiłki celowe finansowane ze środków własnych; 

4. świadczenie wychowawcze – 1271 osób (814 rodzin) – zadanie zlecone; 

świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 806 osób – zadania zlecone; 

5. świadczenie „Dobry start” - liczba dzieci (i osób uczących się) na które wypłacono 

6. świadczenie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 – 925 (648 

rodzin) - zadania zlecone. 

 
Tabela 8 Rodziny objęte pomocą społeczną 

Wyszczególnienie  

2020 

 

2019 

 

2018 

Liczba rodzin objętych pomocą 211 180 203 

Liczba osób objętych pomocą 294 254 288 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną 108 128 203 

Liczba zawartych kontraktów 13 14 15 

Źródło: Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie za rok 2020. 

 

Podobnie jak w latach poprzednich najliczniejszą pozycją, jeśli chodzi o powody ubiegania 

się o pomoc, oprócz ubóstwa (czyli poniżej progu dochodowego ustalonego ustawą) 

stanowiły bezrobocie i długotrwała choroba. I ta tendencja utrzymuje się od wielu lat. 
 

Tabela 9 Powody ubiegania się o pomoc 

 
Powody 

Liczba rodzin 

 
2020 

 
2019 

Ubóstwo                121           126 

Bezdomność 2 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 14 16 
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Bezrobocie                105           123 

Niepełnosprawność                55 59 

Długotrwała choroba                80 89 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

              13 10 

Przemoc w rodzinie 1 3 

Alkoholizm 15 22 

Narkomania - - 

Źródło: Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie za rok 2020. 

 
Świadczenia rodzinne 
 
Wspieraniu rodzin, w zabezpieczeniu potrzeb, związanych z wydatkami na utrzymanie 

dzieci, służy system świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń.  

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę  

w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł 

na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne. Przy ustalaniu uprawnień do 

zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej 

stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach 

rodzinnych. 

 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny 

 zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe 

 świadczenie rodzicielskie. 

Realizacja tych świadczeń odbywa się w oparciu o dotację z budżetu państwa. 

 
Tabela 10 Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2020 

 
Wyszczególnienie 

2020 2019 2018 

l. świad. kwota (w 
zł) 

l. świad. Kwota (w zł) l. świad. Kwota (w zł) 

Zasiłki rodzinne 4243 485328 4663 547226 5607 660975 

Dodatki do zasiłku w tym: 
      

- urodzenie dziecka 23 19231 18 18000 31 31000 

- z tyt. urlopu wychow. 50 19920 31 12107 29 11400 

- z tyt. samotn. wychow. 324 60791 339 66787 321 62913 

- z tyt. kształcenia i 
rehabilit. 

256 27189 285 30130 275 29330 
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-podjęcia nauki poza 
miejscem zamieszkania 

627 47444 537 41893 639 47831 

- rozpoczęcia roku 
szkolnego 

404 24106 264 26348 314 31465 

- wychowywania w 
rodzinie wielodzietnej 

736 67944 689 65455 776 73725 

Jednorazowa zapomoga 43 43000 49 49000 61 61000 

Jednorazowe świadczenie 
„Za życiem” 

1 40
00 

- - 1 4000 

Świadczenie rodzicielskie 187 163500 253 229770 301 278464 

Zasiłki pielęgnacyjne 2175 469232 2285 432271 2257 356759 

Świadczenia 
pielęgnacyjne 

503 915352 397 625282 394 581867 

Zasiłek dla opiekuna 2 12
40 

36 22320 56 29585 

Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

42 26040 82 50100 95 49327 

Razem: 9 616 2 374 317 9 928 2 216 689 11 
157 

2 309 641 

Źródło: Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie za rok 2020. 

 
 
 

Świadczenia wychowawcze (500+) i Dobry Start (300+) 
 

 
Świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci przysługuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb. Osobami 

uprawnionymi do otrzymania świadczenia wychowawczego są: matka, ojciec, opiekun 

faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka oraz dyrektor domu pomocy społecznej do 

dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

 

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w okresie zasiłkowym trwającym od 

01.07.2019r. do 31.05.2021r.) uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 810 

rodzin. Udzielono 15.543 świadczeń. Poniesiono wydatki z budżetu państwa na wypłatę 

świadczenia w kwocie: 7 723.412 zł. 

 

Kolejną formą jest świadczenie Dobry Start - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 

maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 

start”. ( Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061 z późn. zm.) Świadczenie Dobry Start 

w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem 

przez dziecko roku szkolnego.  

W 2020 r. liczba dzieci (i osób uczących się) na które wypłacono świadczenie Dobry 

start w związku  rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 – 930 świadczeń. 

Kwota wypłaconych świadczeń - 279 000,00zł 
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Tabela 11 . Realizacja świadczenia wychowawczego 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

    2020 r. 2019 r. 

1. Liczba wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym: 109 914 

1.1. złożonych w formie papierowej 57 518 

1.2 złożonych drogą elektroniczną 52 396 

2. Ogólna liczba decyzji administracyjnych i informacji, w tym: 129 969 

2.1. informacje przyznające 104 938 

2.2. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 14         4 

2.3. Decyzje uchylające 11          27 

Źródło: Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie za rok 2020. 

 
 
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego 
 
Kolejną formą wsparcia dla rodzin z dziećmi jest przyznawanie i wypłacanie świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę 

pomocy państwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które nie mają 

możliwości wyegzekwowania alimentów od dłużnika alimentacyjnego. Świadczenia te 

przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu, jeżeli 

egzekucja stała się bezskuteczna. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata 

następuje na wniosek osoby uprawnionej.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: 

• do ukończenia 18 roku życia, - do ukończenia 25 roku życia w przypadku 

kontynuacji nauki, 

• bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są 

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie większej 

niż 500 zł na jedno dziecko. 

W roku 2020 świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono 30 rodzinom,  

a 52 uprawnionym dzieciom, wypłacając 538 świadczeń na kwotę 198 935 zł. Wydano  

42 decyzje administracyjne. Zarejestrowano 114 dłużników alimentacyjnych z terenu 

gminy Krasnystaw i spoza gminy posiadających zadłużenie z tytułu wypłaconych 

świadczeń alimentacyjnych. 

W stosunku do dłużników podejmowane były następujące działania: 

• poinformowano 30 dłużników alimentacyjnych o przyznaniu świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa, 

• przeprowadzono 17 wywiady alimentacyjne oraz odebrano od dłużników  

17 oświadczeń  majątkowych, 

• przekazano komornikom sądowym 17 informacji mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu 

alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego, 

• wysłano 24 wnioski do Prokuratury i Policji o ściganie za przestępstwo określone 
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w art. 209 § 1 kodeksu karnego, 

• wysłano 8 wszczęć postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego 

za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

• wydano 5 decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

• wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, 

• skierowano 33 wnioski do poszczególnych komorników o przyłączenie się lub 

wszczęcie  postępowania egzekucyjnego, 

• przekazano 59 razy informację do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu 

dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż  

6 miesięcy. 

 

Stan zobowiązań dłużników wobec gminy z funduszu alimentacyjnego wyniósł w 2020 r.  

2 523 667 zł, a zaliczki alimentacyjnej – 373 352 zł. 

 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń  

z Funduszu Alimentacyjnego w 2020 r., wyniosły 74 328 zł, natomiast z zaliczki 

alimentacyjnej zwrócono 18 701 zł. 

 
Dodatki mieszkaniowe 
 
Dodatki mieszkaniowe to kolejna forma wsparcia dla mieszkańców gminy, realizowana 

przez Ośrodek.  

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni dochód z ostatnich 3 miesięcy nie 

przekraczał w 2020 roku 125% najmniejszej emerytury (1500,00 zł) na osobę w rodzinie 

lub 175% (2100,00 zł) na osobę samotną, przy czym brana jest również pod uwagę 

powierzchnia mieszkania oraz wydatki na utrzymanie mieszkania takie jak: energia, woda, 

nieczystości. 

 

W 2020 r. przyjęto i rozpatrzono 33 wnioski i wydano 33 decyzje (w tym 31 przyznających 

i 2 odmowne). 

 

Karta Dużej Rodziny 

 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny weszła w życie od czerwca 2014 r. i jest to system 

zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, 

niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. 

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do 

ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne 

otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Dzięki Karcie 

osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie 

tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do 

programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską 

Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest 

dostępny na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. 

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny 

wielodzietnej. Od stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi 

http://www.rodzina.gov.pl/
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rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub 

małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez 

względu na ich wiek.  

 

Do Programu „Karta Dużej Rodziny” od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. za 

pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przystąpiło:  

• 13 - liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,  

• 20 - liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się 

wyłącznie z rodziców,  

• 4 - liczba przyznanych nowych kart dla osób które były jej posiadaczami,  

• 1- liczba przyznanych duplikatów. 

W 2020 r. wydano 103 karty tradycyjne oraz 72 karty elektroniczne przyznane jako 

druga forma karty. 

Koszt realizacji Karty Dużej Rodziny w 2020r. Wyniósł 310,84 zł. Z czego rozpatrzenie 

wniosku typu zgłoszenie nowej rodziny: 184,09, rozpatrzenie wniosku zgłoszenie nowej 

rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców: 111,08zł, przyznanie karty dla 

nowego członka rodziny 2,86zł, przyznanie kart dla osób które były wcześniej jej 

posiadaczem 11,37zł, przyznanie  duplikatu 1,44. 

 

2.6.2.  Przeciwdziałanie  Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnystaw 

 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany 

został zarządzeniem Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 31 sierpnia 2011 r., na 

podstawie uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 22 marca 2011 r. 

 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Zespół Interdyscyplinarny swoim działaniem obejmuje gminę Krasnystaw. Obowiązek 

utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, wynika z ustawy 

z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

( Dz. U. z 2020 poz. 218).  

W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu. Podczas prac Zespołu rozmawiano na 

temat zjawiska przemocy na terenie Gminy Krasnystaw, omawiano akty prawne, według 

których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Omawiano 

również zadania, jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, 

grupach roboczych, procedurę „Niebieskie karty”.  

Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom 

doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu.  

 

W 2020 roku powołano 18 grup roboczych w składzie: pracownik socjalny, policjant i 

kurator, przedstawiciel GKRPA oraz terapeuta, przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania 

pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Powołane grupy robocze 

spotkały się 18 razy. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony był protokół. 

Ponadto kontynuowano  procedurę Niebieskiej Karty w 19 rodzinach z lat poprzednich. 

Dobra współpraca między członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, wymiana spostrzeżeń 

pozwoliła   na   podjęcie   szybkich   działań.   Bezpośredni   sposób   przekazywania   

informacji i podejmowanie konkretnych działań usprawniły pracę instytucji 

zaangażowanych  w przeciwdziałanie przemocy.  
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W roku 2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie     kraju spotkania grup 

roboczych odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym. Z pokrzywdzonymi jak  

i potencjalnymi sprawcami utrzymywano kontakty telefoniczne. W wyjątkowych 

sytuacjach zapraszano lub wzywano osobę zainteresowaną. W celu 

rozpowszechnienia informacji o możliwości uzyskania pomocy dla   osób doznających 

przemocy rozpowszechniano materiały informacyjne w formie broszur.  

Łączny koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2020 zamknął się 

kwotą 1838,56 zł. Były to jedynie wydatki związane z zakupem usług pocztowych, 

zakupem materiałów biurowych, publikacji „Niebieska Linia”, usługi radcy prawnego. 

Należy podkreślić, że członkowie Zespołu działają bez wynagrodzenia. 

 

 
2.6.3.  Rodziny wielodzietne i rodziny niewydolne wychowawczo 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny: 

Uchwałą Rady Gminy Krasnystaw Nr IV/25/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Krasnymstawie został wyznaczony do organizacji i realizacji pracy  

z rodziną. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej nałożyła na gminy obowiązek posiadania 3 – letnich gminnych programów 

wspierania rodziny. Program skierowany jest do rodzin przeżywających trudności  

w opiekowaniu i wychowywaniu dzieci. Założeniem Programu jest wsparcie rodziny 

naturalnej w momencie, kiedy pojawiają się problemy i wymagają one 

zintegrowanych działań wielu specjalistów w tym asystenta rodziny. 

W ciągu roku 2020 w placówce opiekuńczo wychowawczej w Tuligłowach „Nasz Dom” 

przebywało 1 dziecko. Za każde dziecko umieszczone decyzją Sądu w pieczy zastępczej, 

czy to w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo-wychowawczej, od stycznia 2012 r. 

gmina ponosi część kosztów. I tak: 

• w pierwszym roku pobytu 10% wydatków na opiekę i wychowanie, 

• w drugim roku pobytu 30% wydatków na opiekę i wychowanie, 

• w trzecim i następnych 50% wydatków na opiekę i wychowanie. 

 

Za pobyt 2 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2020, gmina poniosła koszty 

w wysokości 8328,00zł. 
Tabela 12 Dzieci w pieczy zastępczej w roku 2020 

 
Rodziny zastępcze Razem 

Spokrewn. Niespokrew. Zawodowe 

Dzieci przebywające w pieczy 
zastępczej (umieszczone w 
trybie ust. o pomocy społ. do 
końca 

2014 r.) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Dzieci przebywające w pieczy 
zastępczej (umieszczone w 
trybie ustawy o wspier. rodziny 
od 

1.I.2015 r.) 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

Źródło: Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie za rok 2020. 
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Asystenci rodzin 
 
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

udziela się wsparcia, mającego na celu: 

 

• analizę sytuacji rodziny, środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

• wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 

• rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

• podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

• pomocy w integracji rodziny. 

 
Asystent rodziny jest przyznawany rodzinie, za jej zgodą, na podstawie wywiadu 

środowiskowego, sporządzonego przez pracownika socjalnego lub na podstawie 

postanowienia Sądu. Asystent pracuje ściśle z pracownikami socjalnymi. Ośrodek 

zatrudniał od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. jednego asystenta rodziny, który pracował z 13 

rodzinami ( 26 małoletnich dzieci, 4 z autyzmem dziecięcym, 2 z mózgowym porażeniem 

dziecięcym) . Wszystkie rodziny wyraziły zgodę na współpracę. 

 

Ośrodek otrzymał jednorazową wpłatę w formie dodatku specjalnego  

w wysokości 1700,00zł za wykonywanie zadań w czasie epidemii choroby COVID-19. 

Wykonywanie zadań w czasie pandemii stanowiło dla tej grupy pracowników służb 

społecznych niezwykle wyzwanie. Asystent Rodziny realizowany w ramach Resortowego 

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 

 

2.6.4.   Niepełnosprawność 
 

Osoby niepełnosprawne, to kolejna z grup, którą można zaliczyć do zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Analiza sytuacji społeczno - ekonomicznej środowiska osób 

niepełnosprawnych w gminie obrazuje i jednocześnie wyostrza obraz negatywnych 

zjawisk  w nich zachodzących począwszy od procesu starzenia się społeczeństwa, 

poprzez wysokie bezrobocie, zwłaszcza długookresowego i dotykającego ludzi młodych 

oraz związane z nim konsekwencje w sytuacji finansowej i rodzinnej niepełnosprawnych, 

aż do niskiego poziomu wykształcenia i trudności w odnalezieniu się na rynku pracy.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w 2020 roku realizował program 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „ - edycja 2019-2020.  

W dniu 30.03.2020 została podpisana umowa na realizację resortowego Programu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Usługę Asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej realizowano od 19.X.2020r. u dwóch rodzin. Osoby u których 

świadczono usługę posiadały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Asystent osobisty osoby pracował łącznie 160 godzin. Do zadań asystenta należało 

głównie spędzanie wolnego czasu z podopiecznym, rozmowy, wyjście na spacer, zakupy, 

wyjście do lekarza lub przychodni.  

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zapewniał usługę asystenta  

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, 

dedykowaną osobom niepełnosprawnym. Na realizację zadania wydano środki  

w wysokości 4 025,35zł. 
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2.6.5.  Ubóstwo i bezdomność 

 

Analiza przyczyn korzystania z pomocy społecznej pokazuje, że najczęstszą przyczyną 

korzystania ze świadczeń były: ubóstwo, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, 

wielodzietność, niepełnosprawność czy długotrwała ciężka choroba. Wprawdzie ich 

natężenie jest porównywalne z problemami okolicznych gmin i nie stanowi zagrożenia dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego, ale pojawienie się nawet najmniejszego problemu 

społecznego wymaga bieżącej reakcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się jego 

negatywnych skutków lub pojawiania się nowych zagrożeń społecznych. Dla 

rozwiązywania problemów oraz minimalizowania ich skutków na terenie Gminy mogą być 

podejmowane różne działania, angażowane różne instytucje i podmioty zarówno 

istniejące obecnie jak i tworzone w ramach inicjatyw obywatelskich. 

We wszystkich gminach powiatu krasnostawskiego wiodącymi przyczynami korzystania  

z pomocy społecznej są: ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność. Kolejne 

najistotniejsze przyczyny to: długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony 

macierzyństwa w tym wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Należy 

pamiętać, iż przyczyny uprawniające do korzystania z pomocy społecznej często 

występują ze sobą łącznie. Mówiąc o bezdomności, mamy na myśli sytuacje osób, które  

z różnych przyczyn, czasowo lub trwale, nie są w stanie zapewnić sobie schronienia, 

spełniającego minimalne warunki, pozwalające uznać je, za pomieszczenia mieszkalne. 

Osoba bezdomna to osoba niemieszkająca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu 

przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, mimo 

zameldowania na pobyt stały, w którym nie ma możliwości zamieszkiwania, przy czym 

chodzi tak o niemożliwość prawną jak i faktyczną, np. konflikt  z rodziną, 

nieuregulowany stan prawny do lokalu. 

W 2020 r. na terenie gminy Krasnystaw przebywała 1 osoba bezdomna. Ponadto na 

terenie gminy znajduje się 17 osób, których warunki socjalno-bytowe są bardzo trudne. Są 

to osoby, które zamieszkują w domach, które nie są ich własnością albo ich stan 

techniczny zagraża ich życiu. 

Osoby te są zagrożone bezdomnością, jednak odrzucają każdą propozycję 

przekwaterowania do godziwych warunków. 

W roku 2020 jednej osobie bezdomnej został opłacony koszt pobytu w schronisku  

w kwocie 4786 zł. Jedna rodzina przy wsparciu Ośrodka została zakwaterowana  

w Budynku Wielofunkcyjnym w Siennicy Nadolnej. 

 

2.6.6.  Infrastruktura pomocy społecznej 
 

Infrastruktura społeczna, rozumiana jest jako zespół urządzeń publicznych 

zaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe i kulturalne ludności, min. są to placówki 

typu: Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, zakłady aktywności 

zawodowej, schroniska i noclegownie, mieszkania chronione.  

Pomoc społeczną na terenie Gminy zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

GOPS prowadzi wiele działań mających na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 
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wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział  

w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. 

Przeprowadzona   ocena   zasobów,   uwidoczniła   niestety   braki   instytucjonalne,   co  

w perspektywie następnych lat, znacząco może utrudnić realizację zadań pomocy 

społecznej. Istnieje konieczność zwrócenia uwagi na problem zwiększającej się liczby 

osób umieszczanych w domach pomocy społecznej. Alternatywą może być utworzenie 

domu pomocy społecznej, domu dziennego pobytu lub zatrudnienie odpowiedniej liczby 

opiekunek, jak również utworzenie lub zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. 

Reasumując należy stwierdzić, że istniejąca na terenie gminy infrastruktura socjalna, nie 

zabezpiecza istniejących w tym zakresie potrzeb. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że największe braki występujące w infrastrukturze 

społecznej dotyczą całej gminy.  

Należy zapewnić finansowanie świadczeń pomocy społecznej z zakresu zadań własnych  

o charakterze obowiązkowym dotyczącym: zapewnienia posiłku, wypłacania zasiłków 

okresowych, wypłacania zasiłków celowych, organizowania usług opiekuńczych, 

sprawiania pogrzebu w tym osobom bezdomnym. W strukturze demograficznej stale 

zwiększa się udział osób starszych, co wymaga zintensyfikowania działań w zakresie 

pomocy społecznej i wsparcia dla tej kategorii wiekowej. Starzejące się społeczeństwo, 

często też opiekuńcza niewydolność rodzin wobec dorosłych osób niesamodzielnych, 

wymaga wysokich nakładów finansowych na zapewnienie im opieki całodobowego lub 

dziennego wsparcia. Zwiększa się liczba osób chcących korzystać z usług opiekuńczych.  

W celu umożliwienia osobom wymagającym opieki pozostania jak najdłużej w miejscu 

zamieszkania, należy rozwijać usługi opiekuńcze. Także odpłatność ponoszona przez 

gminę za pobyt mieszkańców w DPS stale wzrasta, co bardzo obciąża budżet gminy. 

Zauważalny jest także wzrost liczby rodzin, których członkowie długotrwale chorują lub są 

osobami niepełnosprawnymi. Wskazane jest zabezpieczenie środków na usługi 

opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagają pomocy 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz opiekę higieniczną czy zaleconą 

przez lekarza pielęgnację. Jednym z zadań, które należałoby wdrożyć jest „asystent 

osoby niepełnosprawnej”, jako forma i usługa specjalistyczna w rehabilitacji społeczno -

zawodowej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami.  Zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej, Ośrodek wydawał decyzje o skierowaniu do domów pomocy społecznej  

i odpłatności za pobyt na podstawie orzeczenia Sądu o przymusowym umieszczeniu 

osób. Pracownicy socjalni kompletowali dokumenty niezbędne do uzyskania skierowania  

i umieszczenia w DPS, a także przeprowadzali wywiady środowiskowe na potrzeby 

innych Ośrodków, dotyczące pensjonariuszy domów pomocy społecznej.  

Bardzo wysoką pozycję pod względem kwoty, wydatkowanej z budżetu zajmują wydatki 

ponoszone przez gminę za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.  

W roku 2020 Ośrodek opłacał pobyt 21 osobom, wydatkując kwotę 600 921,62 zł.  

Od 2005 r. skierowano i umieszczono 40 osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek, 

nie mogły samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku. Średnio w 2020 r. gmina 

dopłacała do osoby umieszczonej w DPS-sie 2673,90 zł przy średnim poziomie kosztu 
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pobytu pensjonariusza wynoszącym 3712,81 zł. Podkreślić należy, że każda osoba 

umieszczona w DPS-sie ponosi odpłatność w wysokości 70% swoich dochodów, 

pozostałą różnicę do pełnego kosztu pobytu pokrywa rodzina lub gmina. 

Z uwagi na znaczne obciążenie opiekunów osób niesamodzielnych należy propagować 

tworzenie instytucji opieki „wytchnienie”, które pomogłyby odciążyć opiekunów.  

Należy rozważyć zwiększenie liczby asystentów rodziny, a co za tym idzie zwiększenia 

środków finansowych na działalność asystenta rodziny jako skutecznej formy wsparcia 

rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Mimo, że instytucja 

asystenta rodziny jest względnie nowa, to jednak potrzeby w tym zakresie są bardzo 

duże.  

 

2.7. Kapitał społeczny, działalność organizacji pozarządowych 
 

 
2.7.1. Fundusz sołecki 

 

W 2009 roku, została uchwalona ustawa o funduszu sołeckim, wprowadzająca do praktyki 

funkcjonowania samorządu gminnego nowe rozwiązania służące zaspokajaniu potrzeb 

społeczności wiejskich. Jednym z głównych celów ustawy było stworzenie mechanizmu 

aktywizowania społeczności sołectwa poprzez jej bezpośredni udział nie tylko  

w planowaniu  i podejmowaniu decyzji, ale także w realizacji zadań finansowanych  

z funduszu sołeckiego. Środki tworzące fundusz sołecki zostają wydzielone z budżetu 

gminy. W zależności od wielkości sołectwa – kwota od kilku do kilkudziesięciu tysięcy 

złotych nie rozwiązuje oczywiście większości problemów tam występujących, ale 

najważniejsze we wspomnianym mechanizmie funduszu sołeckiego jest podejmowanie 

autonomicznej     decyzji o wykorzystaniu  funduszu    przez    lokalną    społeczność. 

Korzystając z niewielkich i niewystarczających środków finansowych z funduszu 

sołeckiego, nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich potrzeb zarówno inwestycyjnych  

i działań miękkich na obszarach wiejskich, jednak dzięki pojawieniu się realnego, choć 

ograniczonego budżetu w dyspozycji miejscowej społeczności, można mówić o zmianie 

jakościowej lokalnej demokracji. 
 

Tabela 13 Plan wydatków w ramach Funduszu sołeckiego 2021 

Sołectwo Kwota w zł na fundusz sołecki 
w 2021 r. 

Białka 23 308,00  

Bzite 25 240,00  

Czarnoziem 0 

Jaślików 26 062,00  

Józefów 0 

Kasjan 20 636,00  

Krupe 36 668,00  

Krupiec 19 773,00  

Krynica 0 

Latyczów 24 829,00  
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Małochwiej Duży 35 476,00  

Małochwiej Mały 20 842,00  

Niemienice 22 897,00  

Niemienice-Kolonia 11 962,00 

Ostrów Krupski 20 677,00 

Rońsko 12 086,00 

Siennica Nadolna wieś 0 

Siennica Nadolna Osiedle cukrowni 0 

Stężyca Nadwieprzańska 17 060,00 

Stężyca-Kolonia 18 786,00 

Stężyca Łęczyńska 17 800,00 

Widniówka 15 210,00 

Wincentów 21 170,00 

Zakręcie 27 418,00 

Zastawie-Kolonia 19 321,00 

Zażółkiew 19 732,00 

Gmina Krasnystaw 456 953,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasnystaw 

 

2.7.2. Aktywność obywatelska i organizacje pozarządowe 

 

Zasadniczym wskaźnikiem obrazującym jakość kapitału społecznego gminy jest 

aktywność obywatelska mieszkańców, przejawiająca się uczestnictwem w organizacjach 

społecznych, grupach nieformalnych i innych organizowanych inicjatywach obywatelskich. 

O aktywności obywatelskiej świadczy również uczestnictwo mieszkańców w wyborach 

prezydenckich, parlamentarnych oraz samorządowych. Frekwencja wyborcza podczas 

wyborów samorządowych 2018 wyniosła 40,19%.  

 
 
Tabela 14 Wybory samorządowe w gminie Krasnystaw 2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PKW 
 

 

Aktywność społeczną mieszkańców gminy należy ocenić jako średnią – szczególnie na tle 

frekwencji osiąganej przez powiat krasnostawski  (46,51%). 

 
Mieszkańcy gminy Krasnystaw wykazali się średnią aktywnością polityczną  

w wyborach na Prezydenta Polski, tak jak w wyborach samorządowych. Wskaźnik 

frekwencji w postaci średniej dla gminy kształtował się na poziomie 60,75%, będąc 

wielkością niższą od powiatu (61,30 %) oraz regionu (66,06%). 
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Organizacje pozarządowe 

 

Zasady współdziałania z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku określał Program 

Współpracy Gminy Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego   i o wolontariacie na rok 2019. Dokument ten przyjęła Rada Gminy 

Krasnystaw Uchwałą Nr XXXV/266/2018 w dniu 30 października 2018 r., zmienioną na 

sesji w dniu 18 stycznia 2019 r. 

 

Podstawową formą współpracy z organizacjami jest wsparcie lub powierzenie 

organizacjom pozarządowym zadań publicznych wraz z przyznaniem dotacji.  

W roku 2019 na realizację takiej formy współpracy z budżetu Gminy wydano 116.081,59 

zł. Środki te przekazywane były organizacjom pozarządowym   w   trybie   otwartego   

konkursu   ofert   na   podstawie   ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

 

Zadania zlecone organizacjom pozarządowym dotyczyły następujących zakresów 

działalności gminy: 

 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym: 

• ograniczenia marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

dotkniętych problemami uzależnień oraz ich rodzin; 

• promocji zdrowego stylu życia i działań z zakresu profilaktyki uzależnień, 

• organizowania kolonii i obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży dotkniętej 

problemem alkoholowym, 

• promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież 

poprzez: finansowanie zajęć, obozów, imprez i projektów realizowanych przez 

organizacje sportowe oraz placówki oświatowe, organizowanie gminnych imprez 

i programów sportowo - rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów; 

• prowadzenia lokalnych kampanii informacyjnych z elementami profilaktyki 

przeciw alkoholowej. 

• prowadzenia punktu interwencji kryzysowej dla osób pokrzywdzonych 

przemocą domową oraz z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; 

• promowania kultury fizycznej i sportu, w tym: 

• prowadzenie sportowych szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych, udział  

w zawodach i rozgrywkach sportowych; 

• organizowanie sportowych szkoleń dla dzieci i młodzieży mających na celu 

rozwój aktywności fizycznej, organizowanie i udział w zawodach, turniejach  

i imprezach sportowo – rekreacyjnych. 

 

Ponadto zgodnie z przyjętym Programem Gmina Krasnystaw realizowała 

pozafinansowe  formy współpracy z organizacjami pozarządowymi polegające głównie na: 

1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań; 

2) wyjaśnianiu i informowaniu o zmianach obowiązujących przepisów; 

3) konsultowaniu i współtworzeniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 

normatywnych m.in. projektu programu współpracy na rok 2020. 
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2.8. Identyfikacja problemów w sferze społecznej 

 

Analiza wskaźników w obszarze trendów demograficznych wskazuje na pogarszające się 

zjawiska zachodzące na obszarze części gminy. Dotyczy to przede wszystkim struktury 

wieku mieszkańców w wyniku zbyt małej liczby urodzeń, oraz zwyżkującego udziału ludności 

wieku poprodukcyjnym. 

Nie bez znaczenia jest odpływ ludności (migracje) z części sołectw. Oprócz wymienionych, 

do bardzo istotnych problemów w obszarze sfery społecznej należą pogarszająca się 

sytuacja dotycząca jakości życia społeczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza ubożenia ludności, 

przy czym należy wyraźnie podkreślić, że w większości sołectw odnotowano wzrost liczby 

rodzin i osób otrzymujących zasiłek z pomocy społecznej. z tytułu bezrobocia, 

niepełnosprawności, ubóstwa.  

Brak jest infrastruktury społecznej, rozumianej jako zespół urządzeń publicznych 

zaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe i kulturalne ludności. Odnotowano także 

wzrost założonych Niebieskich Kart, co obrazuje skalę rosnącej przemocy. Problemem są 

również zjawiska  takie jak: wysoki poziom bezrobocia, niski kapitał społeczny i rozproszenie 

ludności na terenie gminy. 

 

Aspekt demograficzny 
➢ Na terenie Gminy Krasnystaw według stanu na 31 grudnia 2019 r. zameldowanych 

było 8586  osób. Liczba mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat systematycznie się 

zmniejsza (różnica pomiędzy stanem z roku 2018, a stanem z roku 2019 wynosi - 96 

osób). Na przestrzeni ostatnich dwunastu lat odnotowuje się trwały spadek liczby 

ludności w gminie (średnio o około 100 osób rocznie). Prognozy demograficzne 

wskazują na dalszy znaczny spadek liczby ludności. 

➢ Spadek liczby ludności spowodowany jest głównie migracjami krajowymi oraz 

odpływem młodych ludzi a także wzrostem liczby starszych ludzi (starzejące się 

społeczeństwo). Niestety nie ma oficjalnych danych mówiących o emigracji zarobkowej 

mieszkańców za granicę. Ocenia się, że zjawisko to jest powszechne i może dotyczyć 

nawet 5% mieszkańców gminy (głównie ludzi młodych). 

➢ Przyrost naturalny – przyrost naturalny; wskaźnik na 1000 ludności wynosi -6,1 ‰ 

(stan na 31 grudnia 2019 r.)  

 
Aspekt społeczny 
 
➢ 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 finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 

obsługa rynku nieruchomości). 
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3. Sfera gospodarcza 

 

3.1. Przedsiębiorczość 

 

Na potencjał gospodarczy gminy składa się stopień koncentracji podmiotów 

gospodarczych, ich charakter, branża w której działają, a także otoczenie biznesu 

służących zaspokojeniu potrzeb wewnętrznych i jej mieszkańców oraz potrzeb 

zewnętrznych. Procesy kształtujące sferę gospodarczą wpływają na dynamikę rozwoju 

społeczno - ekonomicznego różnych jednostek osadniczych. Powyższa zależność jest 

szczególnie zauważalna na szczeblu lokalnym. Zjawiska i przemiany gospodarcze  

w znacznym stopniu determinują kierunek oraz dynamikę rozwoju w pozostałych sferach. 

Rozwój miejscowej gospodarki jest szczególnie istotny dla mieszkańców gminy, głównie ze 

względu na szansę zmniejszenia stopy bezrobocia i wzrost poziomu jakości życia.  

 

Wspierając procesy restrukturyzacyjne w gminie należy przede wszystkim dążyć do 

wzrostu liczby przedsiębiorstw w najważniejszych dla rozwoju gminy branżach,  

tj. budownictwie, przetwórstwie i usługach rynkowych, w tym w sekcji H (hotele  

i restauracje).  

 

Ponadto inwestorzy mają możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia ze strony władz 

lokalnych w postaci ulg podatkowych i pomocy w załatwianiu spraw formalno-prawnych. 

 

W gminie Krasnystaw w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 473 podmioty 

gospodarki narodowej, z czego 382 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą.  

W tymże roku zarejestrowano 40 nowych podmiotów, a 21 podmiotów zostało 

wyrejestrowanych.  

Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (60) podmiotów zarejestrowano w roku 2019,  

a najmniej (37) w roku 2011.  

W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 

roku, najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.  
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Wykres 3 Podmioty  nowo zarejestrowane w rejestrze REGON  w Gminie Krasnystaw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS –Bank Danych Lokalnych 

 

 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną  

w gminie Krasnystaw najwięcej (12) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

 

Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że 

najwięcej (454) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 3,6% (17) 

podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 

jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,7% (145) 

podmiotów, a 65,8% (311) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała 

działalność.  
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Wykres 4 Podmioty wg klas wielkości 2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS –Bank Danych Lokalnych 

 

 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Krasnystaw 

najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy  

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%) oraz 

Budownictwo (21.7%). 

 

Pomimo, iż gmina ma charakter rolniczy, na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowuje się 

wysoką dynamikę przyrostu liczby podmiotów gospodarczych, co świadczy  

o sprzyjających warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednakże 

zauważyć znaczący spadek nowo rejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON w roku 

2020, co związane jest z pandemią COVID-19. 

 

Według danych Banku Danych Lokalnych GUS w 2020: 

 

podmioty wpisane do rejestru na 1000 ludności - 56  

podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym - 92,4  
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 49 osób 
na 10 tys. mieszkańców 

- 1,2  

podmioty MŚP (0-249 pracujących) na 10 tys. mieszkańców - 559  
podmioty gospodarcze w sekcjach J-N na 1000 mieszkańców - 7,0  
jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności - 47  
jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 1000 ludności - 4,71  
nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej w sektorze 
prywatnym na 10 tys. mieszkańców 

- 45  

podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku 
produkcyjnym 

- 78  
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jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności - 25  
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. 
mieszkańców 

- 452  

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności - 45  
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 tys. osób 
w wieku produkcyjnym 

% 7 464  

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w 
wieku produkcyjnym 

- 7,46  

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 
mieszkańców 

- 3,43  

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. 
mieszkańców 

- 34  

instytucje otoczenia biznesu na 10 tys. podmiotów gospodarki 
narodowej 

- 232,6  

udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów 
wpisanych do rejestru REGON 

% 4,4  

udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora medycznego w 
liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 

% 7,50  

udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w 
liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 

% 2,50  

udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w liczbie 
podmiotów gospodarki narodowej ogółem 

% 80,8  

udział podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących do 9 
osób w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON 

% 96,0  

udział fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w ogólnej liczbie 
podmiotów gospodarki narodowej 

% 6,1  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS –Bank Danych Lokalnych 

 

Przedsiębiorcy z gminy Krasnystaw prezentują wysoką skuteczność w pozyskiwaniu 

funduszy z Unii Europejskiej. W związku z tym podjęcie przez władze gminy inicjatyw 

mających na celu informowanie i zachęcanie środowisk biznesowych do aplikowania  

o środki stanowić może szansę zwiększenia ilości projektów inwestycyjnych dla firm. Profil 

gospodarczy gminy opiera się w dużej mierze na działalności handlowej, usługowej, 

budowlanej i przetwórczej profil gospodarczy gminy przekłada się na relatywnie dużą liczbę 

zarejestrowanych przedsiębiorstw. Ważne jest zatem utrzymanie obecnego poziomu 

rozwoju oraz udzielanie szerokiego wsparcia przedsiębiorcom przez władze gminy. Istotne 

jest promowanie lokalnych firm jak również stworzenie systemowych mechanizmów 

informujących o konkursach i wspierających przedsiębiorców w przygotowywaniu wniosków 

o dofinansowanie z funduszy UE. 

 

3.2. Rynek pracy i bezrobocie 

 

3.2.1. Bezrobocie 
 

 

Najbardziej niekorzystnym zjawiskiem charakterystycznym dla okresu transformacji 

gospodarki od początku lat 90-tych jest bezrobocie, które szczególnie mocno dotyka ludzi 

młodych. 
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Tabela 15 Sfera społeczna bezrobocie (wskaźniki na 100 mieszkańców). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy 

 

 

Szanse uzyskania pracy zależą od poziomu wykształcenia bezrobotnych i zgodności ich 

kwalifikacji zawodowych z zapotrzebowaniem rynku pracy. Większą mobilność zawodową  

i umiejętność przystosowania się do wzrastających wymagań wobec zatrudnianych osób, 

posiadają ludzie z wyższym wykształceniem. Pod względem poziomu wykształcenia 

najliczniejszą kategorię w gminie stanowią bezrobotni z wykształceniem zawodowym  

i podstawowym. Najmniejszy procent bezrobotnych występuje w grupie osób 

posiadających wykształcenie wyższe. 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

Sołectwo 

 
Liczba osób 

bezrobotnych/ 
100 

mieszkańców 

Liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych/ 

100 

mieszkańców 

Występowanie 
negatywnego 

zjawiska w obszarze 
bezrobocia 

1. Białka 6,06 3,86 2 

2. Bzite 6,37 3,92 2 

3. Czarnoziem 4,92 3,28 0 

4. Jaślików 2,93 2,48 0 

5. Józefów 10,26 2,56 1 

6. Kasjan 6,14 4,14 2 

7. Krupe 5,45 4,00 1 

8. Krupiec 4,96 4,96 1 

9. Krynica 5,19 3,70 0 

10. Latyczów 3,24 2,21 0 

11. Małochwiej Duży 3,27 2,29 0 

12. Małochwiej Mały 2,82 2,54 0 

13. Niemienice 6,59 6,59 2 

14. Niemienice-Kolonia 9,67 6,69 2 

15. Ostrów Krupski 9,47 5,26 2 

16. Rońsko 11,76 6,93 2 

17. Siennica Nadolna 0,00 0,00 0 

18. Stężyca-Kolonia 5,43 3,10 0 

19. Stężyca Łęczyńska 8,73 6,55 2 

20. Stężyca 
Nadwieprzańska 

4,76 3,17 0 

21. Widniówka 8,28 4,73 2 

22. Wincentów 4,37 3,08 0 

23. Zakręcie 3,22 2,15 0 

24. Zastawie 4,31 2,59 0 

25. Zażółkiew 5,02 3,23 0 

ŚREDNIA 5,73 3,76 0,84 
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Tabela 16 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie krasnostawskim 2019 r.

 

Źródło: Lista zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych PUP 

 

Przeprowadzona analiza struktury bezrobocia pozwoliła stwierdzić, że bezrobocie  

w gminie Krasnystaw jest zróżnicowane i dotyczy znacznej części jej mieszkańców. 

Problem wysokiego bezrobocia prowadzi do powstania jego negatywnych skutków 

odczuwalnych nie tylko przez samych bezrobotnych, ale również przez ich rodziny oraz 

całą społeczność. Negatywne skutki wywoływane przez bezrobocie sprowadzają się przede 

wszystkim do degradacji społecznej bezrobotnych, poczucia wykluczenia społecznego. 

Skutki bezrobocia można rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy to skutki ekonomiczne 

związane z kosztami finansowania bezrobocia. Wśród kosztów ekonomicznych bezrobocia 

należy wyodrębnić dwa rodzaje kosztów: − koszty bezpośrednie będące faktycznymi 

wydatkami finansowymi ponoszonymi w związku z występującym bezrobociem; − koszty 

pośrednie nie będące realnymi wydatkami, ale pośrednimi stratami gospodarczymi  

i społecznymi. 

 

Reasumując dane dotyczące problemu bezrobocia na terenie gminy Krasnystaw warto 

pamiętać o kilku wrażliwych grupach, które mają problemy ze znalezieniem pracy, a więc  
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o osobach o najniższym wykształceniu, osobach nie posiadających doświadczenia 

zawodowego oraz długotrwale bezrobotnych. Z uwagi na niedostatecznie wykorzystany 

potencjał osób bezrobotnych, uważa się za niezbędne podejmowanie działań 

minimalizujących poziom zjawiska bezrobocia prowadzącego do wykluczenia społecznego. 

W celu aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy, nieodzowne są działania aktywizujące  

w stosunku do osób długotrwale bezrobotnych w kierunku udziału w szkoleniach  

i programach aktywizacji rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu przy udziale 

potencjalnych  pracodawców. Szczególny  nacisk  winien  być  położony  na  wsparcie  

grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w grupie wiekowej 25 – 34 

lata, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, kobiet i osób z niskimi 

kwalifikacjami. Omawiane kategorie są szczególnie narażone na marginalizację społeczną  

i ekonomiczną. 

 

 

3.2.2. Poziom zatrudnienia i rynek pracy 
 

Sytuację na rynku pracy odzwierciedla udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym. W Gminie wskaźnik ten podlegał wahaniom. Według 

najnowszych danych GUS 2020 roku udział bezrobotnych zarejestrowanych wśród osób  

w wieku produkcyjnym wyniósł 8,7 %. Udział ten był wyższy niż dla kraju, wyższy niż dla 

województwa oraz niższy niż dla powiatu. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko jeden 

ze sposobów podawania wielkości bezrobocia. Stopa bezrobocia obliczona tym 

sposobem będzie zawsze niższa, bo liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest 

zawsze większa od liczebności ludności aktywnej ekonomicznie. W Polsce najczęściej 

podawaną stopą bezrobocia jest wartość bezrobocia rejestrowanego obliczana na 

poziomie powiatu, wypada ona przeciętnie ok 1,5% poniżej stopy bezrobocia ustalonej  

w badaniu BAEL.  

 
Wykres 5 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL 
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Wykres 6 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym - porównanie 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL 

 

Bezrobocie jest jednym z podstawowych czynników prowadzących do wykluczenia 

społecznego. Dlatego kluczowe jest podejmowanie działań minimalizujących poziom tego 

zjawiska. Szczególny nacisk winien być położony na wsparcie grup znajdujących się  

w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych. 

 
Na terenie Gminy na koniec 2020 roku zarejestrowanych było 447 osób bezrobotnych,  

w tym 222 kobiet i 225 mężczyzn.  

 
Wykres 7 Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

 
Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL 
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Istotną barierą rozwiązania problemu bezrobocia w gminie Krasnystaw jest niski poziom 

wykształcenia i kwalifikacje bezrobotnych, co rzutuje na ich niską konkurencyjność na 

rynku pracy, przedsiębiorczość i aktywność w poszukiwaniu bądź stworzeniu własnego 

miejsca pracy. W gminie Krasnystaw wśród osób bez pracy przeważają te  

z wykształceniem podstawowym oraz gimnazjalnym jak również z policealnym i średnim 

zawodowym. Sporą grupę stanowią także osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym.  

 

Ograniczenie bezrobocia wymagać będzie zmiany struktury rynku pracy w kierunku: 

 

✓ znacznego ograniczenia zatrudnienia w sektorze rolnictwa, 

✓ wzrostu ilości miejsc pracy w sektorach bardziej kreatywnych dochodowo 

(sektor produkcyjny, budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze), 

✓ wzrostu podaży miejsc pracy w usługach związanych z obsługą ruchu 

agroturystycznego. 

 

Wymagana na rynku pracy większa konkurencyjność, mobilność i samodzielność nie 

sprzyja wzrostowi dzietności, tym bardziej, że jest dodatkowo wzmacniana stopniową 

redukcją zabezpieczeń socjalnych dla kobiet i rozwiązań instytucjonalnych ułatwiających 

pogodzenie rodzicielstwa z aktywnością zawodową. Warto przy tym zwrócić uwagę na 

trwały charakter tych zmian. Jeśli chodzi o poprawę na rynku pracy związaną  

z wychodzeniem z niego roczników wyżowych, a wchodzeniem mniej licznych roczników 

po wyżowych, trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji mniej osób będzie pracowało 

na więcej niepracujących (roczniki opuszczające rynek pracy obecnie są i będą, zgodnie  

z założeniami starego systemu emerytalnego, utrzymywane przez pracujących). Oznacza 

to zatem możliwość zwiększenia obciążenia fiskalnego pracujących i pogorszenie się 

sytuacji na rynku pracy i możliwe zmniejszenie świadczeń dla korzystających z systemu 

emerytalnego, które z kolei może pośrednio negatywnie wpływać na umieralność oraz 

spowodować pogorszenie się sytuacji społecznej. 

 

Wszelkie działania powinny mieć na celu eliminację ze struktury bezrobocia grup 

wysokiego ryzyka (bezrobotnych pozostających w rejestrze powyżej 12 miesięcy, 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku, młodych bezrobotnych, bezrobotnych z niskimi 

kwalifikacjami zawodowymi, bezrobotnych kobiet, bezrobotnych mieszkających na wsi). 
 

 

3.3. Sektor rolniczy 
 

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

 

Do głównych producentów w branży rolno-spożywczej na terenie Gminy Krasnystaw 

należą:  

 

• Cukrownia Krasnystaw w Siennicy Nadolnej,  

• Elewarr Sp. z o.o. Oddział w Krupcu, 

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie ( w części położona na terenie gminy)  

 

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. 

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. Na terenie gminy działalność 

doradczą w zakresie rozwoju obszarów wiejskich prowadzi Powiatowy zespół Doradztwa 

Rolniczego w Krasnymstawie. 

 

 

3.3.1. Ocena jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Na elementy jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej składa się gleba, klimat, rzeźba 

terenu i warunki wodne. Warunki te kształtują w zasadniczym stopniu strukturę 

użytkowania gruntów i poziom  rozwoju społeczno - gospodarczego gminy. Wśród 

gruntów ornych przeważają zdecydowanie grunty w klasie bonitacyjnej III, które łącznie 

stanowią 47,9 % powierzchni gruntów ornych. 
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Drugim elementem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest klimat.  

Agroklimat jako współzależność warunków klimatycznych i wymagań roślin uprawnych 

jest mało zróżnicowany. Jego jakość wyraża się za pomocą wskaźnika bonitacji 

agroklimatu (jednostki zbożowe plonu przeliczeniowego w skali 15-punktowej (w/g JUNG). 

Dla gminy wskaźnik ten wynosi 12,0 punktów, przy średniej dla województwa 10,5 

punktów. Warunki klimatyczne ocenia się jako sprzyjające dla rolnictwa.  

Trzecim elementem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest rzeźba terenu, której 

wpływ ocenia się jako bezpośredni i pośredni. Ocenę rzeźby terenu dla potrzeb rolnictwa 

przedstawia się w skali 10-punktowej (w/g JUNG). Wskaźnik bonitacji rzeźby terenu dla 

gminy Krasnystaw wynosi 3,7 punktów, przy średniej dla województwa 4,3 punkty i mieści 

się w przedziale terenów bardzo korzystnych dla produkcji rolnej.  

Pomimo takiej oceny występują na terenie gminy obszary skonfigurowane, na których 

gleby są zagrożone erozją. Potencjalna erozja wodna powierzchniowa dotyczy 40,2 

użytków rolnych, wymagające ochrony w różnym stopniu pilności; w tym w stopniu 

pierwszym 24,5 %, w stopniu drugim 15,0 % i w stopniu trzecim 0,7 %. Potencjalne 

zagrożenie erozją wietrzną dotyczy 28,6 % gleb użytkowanych rolniczo. Natomiast 

zagrożenie erozją wąwozową obejmuje 9,2 % powierzchni gruntów rolnych. Na tle kraju 

zagrożenie erozją ocenia się jako stosunkowo niewielkie.  

Czwartym elementem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej są warunki wodne. Są 

one jednym z najważniejszych czynników środowiska przyrodniczego dla produkcji rolnej. 

Szkodliwym może być zarówno nadmiar, jak i niedobór wody.  

Wskaźnik bonitacji warunków wodnych środowiska (w/g 10- punktowej skali JUNG) 

wynosi dla gminy 2,9 punktów. Wskaźnik ten mieści się w przedziale warunków wodnych 

korzystnych dla produkcji rolnej. Na terenie gminy występują jednak obszary wymagające 

regulacji stosunków wodnych. Na gruntach ornych zakwalifikowanych do melioracji 100 

ha, wykonano 24 ha, tj. 24 %. Na użytkach zielonych potrzeby są określone na l 400 ha, 

wykonanie wynosi l 076 ha, tj. 77 %. Potrzeby w zakresie modernizacji wynoszą 4 850 m 

uregulowanych koryt rzecznych oraz 892 ha zmeliorowanych użytków rolnych. 

 

3.3.2. Struktura agrarna 

 
Do czynników ekonomiczno - organizacyjnych produkcji rolnej zalicza się również 

strukturę gospodarstw oraz zasoby siły roboczej i pociągowej.  

We władaniu gospodarstw indywidualnych znajduje się blisko 92 % użytków rolnych 

gminy. Gospodarstwa indywidualne są głównym producentem artykułów rolnych.  

Na pozostałe 8 % użytków rolnych składają się użytki we władaniu: 

➢ Stada Ogierów - 0,2 %  

➢ Lasów Państwowych - 0,3 %  

➢ RSP - 0,2%  

➢ Funduszu Ziemi - 6,2%  

➢ pozostałe 0,1 % stanowią UR nie poza gospodarstwami rolnymi.  

 

Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego wynosiła 7,2 ha pow. ogólnej i 6,6 ha 

UR. Gminę charakteryzuje bardzo duże rozdrobnienie agrarne.  

Gospodarstwa i działki rolne składają się z wielu działek geodezyjnych o różnej 
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powierzchni (łącznie ponad 21 000 działek). Na l gospodarstwo średnio przypada 10,5 

działek. 
 

Tabela 17 Średnia powierzchnia ogółem, użytków rolnych ogółem i użytków rolnych w dobrej kulturze [ha] 

gospodarstwa rolne ogółem; gospodarstwa ogółem; użytki rolne 

ogółem 

6,26  

gospodarstwa rolne ogółem; gospodarstwa ogółem; użytki rolne w 

dobrej kulturze 

6,10  

gospodarstwa rolne ogółem; gospodarstwa prowadzące działalność 

rolniczą; grunty ogółem 

7,30  

gospodarstwa rolne ogółem; gospodarstwa prowadzące działalność 

rolniczą; użytki rolne ogółem 

6,68  

gospodarstwa rolne ogółem; gospodarstwa prowadzące działalność 

rolniczą; użytki rolne w dobrej kulturze 

6,54  

gospodarstwa indywidualne; gospodarstwa ogółem; grunty ogółem 6,56  

gospodarstwa indywidualne; gospodarstwa ogółem; użytki rolne 

ogółem 

6,00  

gospodarstwa indywidualne; gospodarstwa ogółem; użytki rolne w 

dobrej kulturze 

5,85  

gospodarstwa indywidualne; gospodarstwa prowadzące działalność 

rolniczą; grunty ogółem 

6,98  

gospodarstwa indywidualne; gospodarstwa prowadzące działalność 

rolniczą; użytki rolne ogółem 

6,40  

gospodarstwa indywidualne; gospodarstwa prowadzące działalność 

rolniczą; użytki rolne w dobrej kulturze 

6,26  

 Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL, Powszechne Spisy Rolne 2010 

 
 

3.3.3. Struktura użytkowania gruntów 

 

Ogólna powierzchnia zajmowana przez Gmin Krasnystaw wynosi 151 km 2 , natomiast 
ogólna powierzchnia gruntów rolnych wynosi 10,3 tys. ha w tym :  

➢ grunty orne - 77,5 %  

➢ sady –1,8 %  

➢ łąki – 9,7% 

➢ pastwiska – 2,6 %  

➢ lasy i grunty leśne – 2,2%  

➢ pozostałe – 6,2 % 

 

Większość użytków rolnych zajmują grunty rolne. Powierzchnia zasiewów wynosi 7,6 tys. 

ha. Domeną Gminy jest uprawa zbóż, znaczący udział w uprawach zajmują także buraki 

cukrowe. 
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Tabela 18 Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa [ha] 

gospodarstwa rolne ogółem; zboża razem 6 428,60  

gospodarstwa rolne ogółem; zboża podstawowe z 

mieszankami zbożowymi 

6 244,20  

gospodarstwa rolne ogółem; pszenica ozima 2 409,81  

gospodarstwa rolne ogółem; pszenica jara 685,90  

gospodarstwa rolne ogółem; żyto 339,34  

gospodarstwa rolne ogółem; jęczmień ozimy 136,59  

gospodarstwa rolne ogółem; jęczmień jary 1 144,17  

gospodarstwa rolne ogółem; owies 259,70  

gospodarstwa rolne ogółem; pszenżyto ozime 497,61  

gospodarstwa rolne ogółem; pszenżyto jare 52,02  

gospodarstwa rolne ogółem; mieszanki zbożowe ozime 27,03  

gospodarstwa rolne ogółem; mieszanki zbożowe jare 692,03  

gospodarstwa rolne ogółem; kukurydza na ziarno 142,42  

gospodarstwa rolne ogółem; ziemniaki 152,66  

gospodarstwa rolne ogółem; uprawy przemysłowe 980,09  

gospodarstwa rolne ogółem; buraki cukrowe 477,76  

gospodarstwa rolne ogółem; rzepak i rzepik razem 422,59  

 
Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL, Powszechne Spisy Rolne 2010 

 
 

3.3.4. Produkcja zwierzęca 

 
W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej. Jest to podyktowane dużym 
udziałem gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych.  
Udział użytków zielonych (łąk i pastwisk trwałych) nie przekracza 10 %.  
Wskaźniki obsady trzody i bydła na 100 ha UR w sektorze indywidualnym wynoszą 
odpowiednio:  

trzoda chlewna - 66,1 - śr. woj. - 57,5, bydło - 42,5 - śr. woj. - 36,7 i przekraczają 
wskaźniki dla województwa, w obsadzie trzody o 8,6 punktów, a w obsadzie bydło o 5,8 
punktów.  

O poziomie produkcji zwierzęcej decydują naturalne uwarunkowania przyrodnicze, od 
których zależy zapewnienie pasz dla zwierząt, ale również możliwość zagospodarowania 
produkcji towarowej. 
 
 
Tabela 19 Pogłowie zwierząt gospodarskich [szt.] 

gospodarstwa rolne ogółem; liczba gospodarstw; bydło krowy 261  

gospodarstwa rolne ogółem; liczba gospodarstw; trzoda chlewna 

ogółem 

430  

gospodarstwa rolne ogółem; liczba gospodarstw; trzoda chlewna 211  
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lochy 

gospodarstwa rolne ogółem; liczba gospodarstw; konie 68  

gospodarstwa rolne ogółem; liczba gospodarstw; drób ogółem 

razem 

694  

gospodarstwa rolne ogółem; liczba gospodarstw; drób ogółem drób 

kurzy 

682  

gospodarstwa rolne ogółem; zwierzęta gospodarskie; bydło ogółem 2 257  

gospodarstwa rolne ogółem; zwierzęta gospodarskie; bydło krowy 1 334  

gospodarstwa rolne ogółem; zwierzęta gospodarskie; trzoda 

chlewna ogółem 

7 130  

gospodarstwa rolne ogółem; zwierzęta gospodarskie; trzoda 

chlewna lochy 

727  

gospodarstwa rolne ogółem; zwierzęta gospodarskie; konie 401  

gospodarstwa rolne ogółem; zwierzęta gospodarskie; drób ogółem 

razem 

22 861  

gospodarstwa rolne ogółem; zwierzęta gospodarskie; drób ogółem 

drób kurzy 

18 959  

gospodarstwa indywidualne; liczba gospodarstw; bydło ogółem 291  

gospodarstwa indywidualne; liczba gospodarstw; bydło krowy 260  

gospodarstwa indywidualne; liczba gospodarstw; trzoda chlewna 

ogółem 

430  

gospodarstwa indywidualne; liczba gospodarstw; trzoda chlewna 

lochy 

211  

gospodarstwa indywidualne; liczba gospodarstw; konie 67  

gospodarstwa indywidualne; lic’zba gospodarstw; drób ogółem 

razem 

694  

gospodarstwa indywidualne; liczba gospodarstw; drób ogółem drób 

kurzy 

682  

gospodarstwa indywidualne; zwierzęta gospodarskie; bydło ogółem 2 100  

gospodarstwa indywidualne; zwierzęta gospodarskie; bydło krowy 1 251  

gospodarstwa indywidualne; zwierzęta gospodarskie; trzoda 

chlewna ogółem 

7 130  

gospodarstwa indywidualne; zwierzęta gospodarskie; trzoda 

chlewna lochy 

727  

gospodarstwa indywidualne; zwierzęta gospodarskie; konie 151  

gospodarstwa indywidualne; zwierzęta gospodarskie; drób ogółem 

razem 

22 861  

gospodarstwa indywidualne; zwierzęta gospodarskie; drób ogółem 

drób kurzy 

18 959  

 
Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL 
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3.4. Turystyka 
 

Gmina Krasnystaw stanowi ważny obszar w tworzeniu oferty turystycznej powiatu  

i regionu, pozwalają na to malownicze krajobrazy, duże kompleksy leśne i czyste 

nieskażone środowisko oraz liczne zabytki i szlaki.  

Miejscowość Białka to naturalny lider produktu turystycznego na terenie gminy, którego 

rdzeń tworzy stadnina koni i urokliwe walory przyrodnicze.  

Przez atrakcyjne turystycznie tereny Gminy Krasnystaw 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,  

 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 – 423 m). 

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).  

Wymieniona powyżej miejscowość Białka pełni funkcję wsi letniskowej, położona jest 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 rekreacyjnosportową 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. 20 miejsc.  

W miejscowości Tuligłowy znajduje się zagospodarowany zbiornik wodny o pow. ok. 18,5 

ha do celów rekreacyjnych z możliwością wędkowania. 

W Wincentowie znajduje się zbiornik retencyjny wykorzystywany również do celów 
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rekreacyjnych - uprawia się wędkarstwo. 

 

 
3.5. Finanse gminy Krasnystaw 
 

Zrównoważony rozwój  stanowi ideę przyświecającą rozwojowi jednostek samorządowych  

na wszystkich poziomach sfery społeczno - gospodarczej. Budżet jest finansowym 

wyrazem  i instrumentem polityki gospodarczej gminy oraz najważniejszym narzędziem 

do jej realizacji.  

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.  

 

 

Wykonanie budżetu Gminy Krasnystaw w 2020 roku przedstawia się następująco:  

a) dochody – 41 535 612,29 zł., w tym:  

 PIT – 4 895 192,35 zł,  

 podatek od nieruchomości –  6 029 293,31 zł,  

 dotacje i środki rozwojowe z poza budżetu gminy – 16.658 433,05 zł,  

 dochody z majątku gminy – 93 810,32 zł,  

 subwencje – 10 093 100 zł  

b) wydatki budżetu 42 794 726,39 zł, w tym:  

 oświata i wychowanie oraz edukacyjnej opieka wychowawcza – 13 076 866,24 zł,  

 pomoc społeczna i rodzina – 13 173 109,75  zł,  

 inwestycje – 6 295 378,05 zł  

 administracja – 3 080 706,71  zł c) wynik budżetu (nadwyżka) – 1 417 819,59 zł   

 

Oceniając budżet Gminy należy wziąć pod uwagę również cztery podstawowe wskaźniki:  

 udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 35,37 %,  

 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 15,69 %,  

 zadłużenie ogółem – 12 679 460 zł (1.486,63 zł na jednego mieszkańca),  

 poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia – 2 530 362,95 zł.  

 

Pozycję finansową Gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych. Jak 

widać powyżej podstawową część dochodów Gminy stanowiły dochody własne (czyli 

takie, na których pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in.: podatki lokalne, dochody  

z mienia) wynoszące 33,88% 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 



59  

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 2020 roku 

wyniosły 4 869,93 zł. 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 w 2020 roku największą część wydatków 

budżetowych Gmina przeznaczyła na realizację:  

➢ zadań z zakresu pomocy społecznej oraz działu Rodzina (32,84 % ogółu 

wydatków),  

➢ zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 

(32,60 % ogółu wydatków).  

 

Natomiast udział wydatków na administrację publiczną wyniósł 7,68 %.  

Wydatki budżetu Gminy Krasnystaw przypadające na 1 mieszkańca w 2020 roku wyniosły  

4 703,69  zł.  

Przedstawione powyżej dane pokazują, że w 2019 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 2020 roku wyniosło 

12 679 460  zł (1.429,97 zł na jednego mieszkańca), co stanowi 30,53% 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.  
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Gmina Krasnystaw wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

W 2020 roku w Gminie nie funkcjonował budżet obywatelski a pierwszy rok funkcjonował  

fundusz sołecki. 

 
Tabela 20 Dochody gminy Krasnystaw w roku  wg działów w latach 2018-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 
 
 

2018 2019 2020

777 303,84 785 590,42 821 733,48

878 654,61 1 514 282,80 799 384,00

214 250,00 1 976 066,79 1 273 579,54

107 122,26 108 493,05 110 099,49

235 457,61 158 935,14 159 105,00

300,00 300,00 0,00

98 958,15 49 916,56 76 042,00

12 327 655,64 12 354 612,43 12 955 578,95

8 596 064,83 9 078 432,22 10 989 382,08

1 387 231,35 932 238,78 878 287,08

752 070,21 1 099 755,26 675 417,91

0,00 0,00 4 025,35

106 342,00 108 175,00 79 294,00

7 687 468,60 9 371 848,50 11 072 964,25

958 736,69 4 266 957,14 1 640 719,16

80 773,56 0,00 0,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 

Gmina Krasnystaw -dochody 

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 - Rodzina

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 

Dział 752 - Obrona narodowa

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Lata
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
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Tabela 21 Wydatki gminy Krasnystaw wg działów w latach 2018 -2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

Spoglądając na wydatki gminy według działów klasyfikacji budżetowej można zauważyć  

iż niektóre dziedziny funkcjonowania gminy pochłaniają najwięcej środków budżetowych.  

Z powyższej tabeli wynika, że istotne wydatki gmina ponosi w związku z oświatą  

i wychowaniem. W 2020  roku gmina Krasnystaw przeznaczyła na ten cel 12 831 618,05 

zł. Największe wydatki gmina ponosi również w działach: Rodzina - 11 173 930,28 zł., 

2018 2019 2020

998 448,23 807 340,48 841 603,48

166 922,13 1 371,04 5 155,64

2 246 782,67 4 195 579,43 3 032 872,16

350 971,06 4 275 241,14 3 359 037,56

25 700,00 15 426,80 17 360,00

2 823 620,08 2 799 909,86 3 080 706,71

235 457,61 158 935,14 159 105,00

317 597,06 255 191,70 228 895,15

364 098,55 308 472,09 236 128,25

12 599 693,45 12 798 036,00 12 831 618,05

146 327,80 152 899,89 162 323,02

1 821 063,96 1 973 149,60 1 999 179,47

0,00 0,00 4 025,35

241 087,30 254 547,50 245 248,19

7 716 512,97 9 394 302,37 11 173 930,28

1 167 584,62 5 666 019,60 2 012 132,39

879 076,75 609 300,00 646 600,00

60 000,00 57 784,74 81 872,00

Dział 926 - Kultura fizyczna

Gmina Krasnystaw  - wydatki

Dział 855 - Rodzina

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Lata
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, transport i łączność, administracja 

publiczna oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  

 

 

3.6. Atrakcyjność inwestycyjna gminy Krasnystaw 
 

 

Niezbędnym elementem stymulującym rozwój gospodarczy i podniesienie 

konkurencyjności, jest przygotowanie  zorganizowanych  terenów  przeznaczonych  pod  

lokalizację  przemysłu i usług, wyposażonych w pełną infrastrukturę techniczną  

i posiadających uregulowany stan prawny.  

W 2017 roku opublikowano raport „Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2017, 

Województwo Lubelskie”.  

Eksperci z SGH w Warszawie tworzący go posłużyli się wskaźnikiem potencjalnej 

atrakcyjności inwestycyjnej (PAI) oceniającym walory lokalizacyjne regionów. Wskaźniki 

obliczone zostały dla jednostek różnych szczebli podziału statystycznego (gminy, powiaty, 

podregiony, województwa). Były to następujące wskaźniki:  

✓ PAI1 odnoszące się do całości gospodarki regionalnej/narodowej (PAI1_GN) 

oraz do wybranych sekcji:  

✓ PAI_C - przemysłu przetwórczego,  

✓ PAI_G - handlu i napraw,  

✓ PAI_I - turystyki i gastronomii,  

✓ PAI_M - działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej;  

✓ PAI2 opracowane na potrzeby oceny atrakcyjności inwestycyjnej w ujęciu 

ogólnym, czyli dla gospodarki narodowej, a także w odniesieniu do ww. sekcji 

gospodarki;  

✓ RAI, wykorzystane w celu oceny rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej 

nawiązującej do napływu kapitału inwestycyjnego oraz efektów inwestycji, 

rozpatrywanych z punktu widzenia produktywności i efektywności poniesionych 

nakładów. Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna może być odnoszona do 

poziomu województw ze względu na dostępność danych statystycznych.  

Województwo lubelskie należy do mniej atrakcyjnych województw w Polsce. Pozytywną 

informacją jest fakt, że wskaźnik rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej (RAI) dla 

sektora gospodarki związanego z zakwaterowaniem i gastronomią został oceniony jako 

ponadprzeciętny (klasa C). Pozycja konkurencyjna województwa na rynku bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych mierzona udziałem w wartości krajowej kapitału podstawowego 

podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego uległa w okresie 2005-2015 lekkiej 

poprawie z 0,7 do 0,8%.  

W oparciu o autorskie wskaźniki Instytutu można stwierdzić, że wprawdzie województwo 

lubelskie posiada niską klasę atrakcyjności inwestycyjnej (klasa E) na tle regionów Unii 

Europejskiej, zajmując 229 miejsce wśród 275 przebadanych. 

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 
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dróg kolejowych i kołowych, częstotliwość połączeń pasażerskich: kolejowych, 

autobusowych utrzymywanych pomiędzy miejscowościami.  

Znaczenia nabiera także bliskość lotnisk. 

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  kolejowa nr 69 relacji Lublin - Rejowiec – 

Hrebenne , 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. 

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.  

Posiadane zasoby zasadniczo rzecz ujmując przekładają się na poziom działalności 

inwestycyjnej firm z Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego, do którego 

należy gmina Krasnystaw. 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.  

 
Kluczowym potencjałem rozwojowym Gminy są tereny inwestycyjne stanowiące mocną 

stronę dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.  
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Do terenów inwestycyjnych należą:  

 

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;  

➢ 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;  
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➢ 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; 

➢ 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) –  
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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. 

Na terenie gminy przedsiębiorcy  mogą korzystać ze wsparcia oferowanego przez 

instytucje otoczenia biznesu zlokalizowane w mieście Krasnystaw. Należy podkreślić, że 

poprzez swoje położenie  w sąsiedztwie Miasta Krasnystaw, podmioty gospodarcze 

zarejestrowane bądź prowadzące działalność na terenie gminy, mają duże możliwości 

korzystania z usług instytucji otoczenia biznesu.  

Animatorem życia społecznego i gospodarczego w powiecie krasnostawskim, poza 

samorządem powiatowym są także samorządy poszczególnych gmin powiatu, a także 

organizacje pozarządowe: stowarzyszenia i fundacje, których działa w powiecie 

krasnostawskim kilkadziesiąt.  

Wiodącą pozycję wśród instytucji otoczenia biznesu w Lublinie ma Lubelska Fundacja 

Rozwoju, Agencja Rozwoju Lokalnego bądź Polskiego Funduszu Gwarancyjnego  

sp. z o.o utworzonego w ramach Polsko – Brytyjskiego Programu Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Elementem wspierającym rozwój biznesu jest obsługa bankowa oraz 

szeroko rozumiana promocja gospodarcza. Powiatowe Biura Biznes Lubelskie jest to 

inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego, której celem jest wzmocnienie 

współpracy na rzecz obsługi eksporterów i inwestorów oraz wzrostu konkurencyjności 

przedsiębiorstw. Zakres działań PBBL w Powiecie krasnostawskim będzie m.in. polegał 

na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu przy realizacji 

zadań związanych z promocją gospodarczą, obsługą inwestorów i eksporterów, a także  

z rozwojem przedsiębiorczości w regionie. Funkcjonowanie Biur ma się opierać na 

współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie  

i poszczególnych powiatów województwa lubelskiego przy współudziale szeroko 

rozumianych instytucji otoczenia biznesu. 

Cele: 

✓ Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw) z terenu województwa lubelskiego. 

✓ Świadczenie usługi informacji i promocji gospodarczej, 

✓ Udzielania wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz zwiększania 

eksportu 
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3.7. Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej 
 

 

Główne problemy w sferze gospodarczej to m.in. 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. 

 

Aspekt gospodarczy 

➢ Kryzys w 2020 roku wymusił czasowe 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. 

➢ Według Raportu Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017 Atrakcyjność inwestycyjna 

poszczególnych jednostek administracyjnych województwa jest wynikiem oceny 

istotnych z punktu widzenia inwestora warunków dla prowadzenia działalności 

gospodarczej. Za czynniki te przyjmuje się: sytuację na rynku pracy, wyposażenie  

w infrastrukturę techniczną oraz społeczną, a także sytuację rynkową oraz 

uwarunkowania przyrodnicze.  

➢ Łączna ocena wszystkich wymienionych elementów w poszczególnych powiatach lub 

gminach, pokazuje przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej  

w województwie. Dodatkowo prezentowane są wyniki oceny dla poszczególnych 

obszarów gospodarki, takich jak: przemysł, handel, usługi turystyczne oraz usługi 

nowoczesne związane z działalnością profesjonalną, naukową oraz techniczną. 

➢ W grupie gmin wiejskich najwyżej ocenione, wyróżnione: gwiazdą pomarańczową to: 

Głusk (w), Jastków (w), Konopnica (w), Końskowola (w), Krasnystaw (w), Lubartów 

(w), Niemce (w), Puławy (w), Wólka (w). 

➢ Gwiazda pomarańczowa oznacza, iż powiat lub gmina uzyskała ponad przeciętną 

ocenę we wszystkich analizowanych obszarach (gospodarki narodowej, przemysłu, 

handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych). 
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4. Sfera przestrzenna  - środowisko przyrodnicze i infrastruktura ochrony 
środowiska 
 

4.1. Zasoby naturalne i ochrona środowiska 
 

 

4.4.1. Położenie i zróżnicowanie fizyczno - geograficzne 
 
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.  

 

4.4.2. Budowa geologiczna i złoża kopalin 

 
Budowa geologiczna analizowanego obszaru jest dość zróżnicowana. Podłoże 

zbudowane jest z utworów kredowych i czwartorzędowych. Strop utworów kredowych 

wykazuje przegłębienia, rozmycia, nieregularność zwłaszcza w dolinach rzek Wieprza  

i Wolicy.  

W miejscach rozmycia i wypreparowania utworów kredowych zostały osadzone utwory 

czwartorzędowe. Czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory holocenu i pleistocenu.  

W dolinach rzek holocen wykształcony został w postaci torfów, namułów, pyłów, piasków, 

glin zwietrzelinowych i glin deluwialnych. Natomiast utwory pleistocenu stanowią piaski, 

mułki rzeczne, żwiry, pyły, pyły piaszczyste i gliniaste. Gmina Krasnystaw jest mało 

zasobna pod względem występowania złóż kopalin budowlanych. Na jej terenie 

udokumentowanych zostało 4 złoża kruszywa naturalnego. 

 

 

4.1.3.  Rzeźba terenu 

 

Obszar gminy jest dość zróżnicowany pod względem rzeźby terenu. Po wschodniej 

stronie Wieprza, który przepływa przez środkową część gminy wznoszą się Działy 

Grabowieckie, które są najwyższą częścią Wyżyny Lubelskiej. Działy Grabowieckie 

odwadniane są przez Wolice i Wojsławkę. Ich doliny są asymetryczne, gdzie zbocza 

południowe są łagodniejsze i dłuższe niż północne. Szerokie i podmokłe doliny Wojsławki 

i Wolicy rozczłonkowują wysoczyznę na szereg równoległych do siebie garbów zwanych 

działami. Właśnie ta naprzemianległość równoległych dolin i garbów jest przewodnia 

cecha krajobrazu. W środkowej i południowej części skały podłoża pokrywają lessy  

o znacznej miąższości. Powierzchni lessowa jest silnie urzeźbiona przez suche erozyjno- 

denudacyjne doliny i częściowo przez wąwozy. Wyniosłość Giełczewska opada od 

zachodu w kierunku doliny Wieprza. Jest to centralna i najbardziej zwarta część Wyżyny 

Lubelskiej. Północno-wschodnia część gminy położona jest w obrębie Pagórów 

Chełmskich. Charakterystyczną cechą tego obszaru jest występowanie izolowanych 

wzgórz. Widoczny wpływ na rzeźbę terenu gminy ma występowanie licznych zjawisk 

krasowych, których pochodzenie ściśle łączy się ze skałami budującymi jej obszar  

a mianowicie margli i wapieni. 
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4.1.4.  Zasoby glebowe 

 

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. 

 

4.1.5.  Zasoby wodne 
 

Wody powierzchniowe: 
 

Obszar gminy Krasnystaw leży w dorzeczu rzeki Wisły. Pod względem 

hydrogeologicznym gmina Krasnystaw położona jest w Regionie Lubelsko-Radomskim, 

Podregionie Lubelskim. Osią hydrologiczną jest rzeka Wieprz, prawobrzeżny dopływ 

Wisły. Wieprz płynie doliną o zmiennej szerokości, w Tarzymiechach – 4 km, Izbicy – 3,5 

km, a w Krasnymstawie – 3 km. Rzeka uregulowana jest od ujścia Żółkiewki w dół jej 

biegu (około 2 km). W Wieprzu występują niewielkie zmiany średnich przepływów 

rocznych, a zwłaszcza minimalnych.  

 

Obszar gminy odwadniany jest przez dopływy Wieprza: Bzdurkę, Wolicę, Wojsławkę  

i Żółkiewkę. Wolica i Wojsławka odprowadzają wody z Działów Grabowieckich przecinając 

je równoleżnikowo, z odchyleniem ku północy. Wolica jest na całej swej długości 

uregulowana, średni przepływ wynosi 1,4 m3 /s. Wojsławka i jej nieliczne dopływy są 

również uregulowane, a dna dolin zmeliorowane i mocno osuszone. Żółkiewka w całości 

płynie przez Wyniosłość Giełczewską, jej dolina jest wąska, rzadko przekracza 500 m, 

głęboko wcięta, o silnie nachylonych zboczach i płaskim dnie. Średni przepływ szacuje na 

0,85 m3 /s.  

 

Wody stojące na terenie gminy zajmują powierzchnię około 73 ha. Należą do nich stawy 

rybne oraz zbiornik Tuligłowy wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Wody tych 

zbiorników podlegają wymianie, gdyż są zasilane wodami cieków przepływających przez 

teren gminy. Sprawia to dobre warunki do prowadzenia działalności hodowlanej  

i rekreacyjnej. W opracowanej w 2011 roku Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, której 

celem było wstępne zidentyfikowanie obszarów zagrożonych powodzią w kraju, wśród 

rzek, które stwarzają zagrożenie powodziowe, znalazła się między innymi rzeka Wieprz. 

 

Gmina Krasnystaw leży w granicach 10 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, są to: 
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• RW20001724376 – Bzdurka, 

• RW200019243931 – Wieprz od Żółkiewki do oddzielenia się Kan. 

WieprzKrzna, 

• RW2000624369 – Żółkiewka, 

• RW2000624372 – Dopływ spod Rudki, 

• RW2000624349 – Wojsławka, 

• RW20009243299 – Wolica od dopł. spod Huszczki Dużej do ujścia, 

• RW2000152435 – Wieprz od Zbiornika Nielisz do Żółkiewki, 

• RW20001724389 – Rejka, 

• RW20006243929 – Łopa, 

• RW20006243169 – Łopuszanka. 

 

 

Wody podziemne:  

Obszar gminy Krasnystaw położony jest w obrębie centralnego basenu kredowego 

według podziału Lubelszczyzny na regiony hydrologiczne. Wody podziemne występują tu 

w skałach kredowych i czwartorzędowych. W strefach dolin rzecznych piętra 

górnokredowe i czwartorzędowe są powiązane hydraulicznie. Tworzą one ciągłe 

zwierciadło nawiązujące do ukształtowania terenu. 

Obszar występowania wód podziemnych czwartorzędowych ogranicza się do doliny 

Wieprza i dolin jego dopływów. Przeważają tu wody podziemne bardzo płytkie, 

występujące na głębokościach poniżej 2 m. Zasilanie tego poziomu odbywa się z opadów 

atmosferycznych oraz przez dopływ wód krążących w skałach kredowych. Na całej 

długości doliny, charakterystyczne jest bliskie występowanie bardzo płytkich wód 

aluwialnych i głębokich wód szczelinowo – warstwowych, występujących w utworach 

kredowych. Wody głębokieo zwierciadle położonym poniżej 20 m na omawianym 

obszarze są najpowszechniej spotykane i występują między głęboko wciętymi dolinami 

oraz na ich zboczach i w strefach powierzchniowych. Maksymalne głębokości 

przypadające w miejscach kulminacji tych wierzchowin osiągają ponad 40 m. Zasilanie 

wód piętra kredowego następuje przez infiltrację opadów atmosferycznych podłoża. 

Gmina Krasnystaw znajduje się w granicach dwóch udokumentowanych Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych: nr 407 Niecka lubelska (Chełm - Zamość) oraz 406 Niecka 

lubelska (Lublin). GZWP to zbiorniki wydzielone ze względu na ich szczególne znaczenie 

regionalne dla obecnego i perspektywicznego zaopatrzenia ludności w wodę. 

 

4.1.6. Zbiorowiska roślinne 
 
 

Lasy na terenie gminy Krasnystaw zarządzane są przez Nadleśnictwo Krasnystaw. 

Lesistość gminy wynosi 18,118  ha. Lasy państwowe stanowią 86,3% powierzchni lasów, 

resztę stanowią lasy prywatne, które występują w znacznym rozdrobnieniu. Lasy nie 

stanowią zwartego kompleksu, są położone na kilku powierzchniach. Na terenie 

nadleśnictwa Krasnystaw siedliska lasowe stanowią ponad 97%. Średni wiek lasów 

wynosi 68 lat. Dominujący gatunkiem w drzewostanie jest sosna oraz dąb. 

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne 
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jego elementy składowe. Spośród nich występuje wiele gatunków roślin podlegających 

ochronie gatunkowej. Najciekawsze to obuwik pospolity, cieszynianka wiosenna, 

podkolan biały, listera jajowata, lilia złotogłów, zawilec wielkokwiatowy, paprotka 

zwyczajna. Chronione są także najokazalsze egzemplarze drzew w ramach pomników 

przyrody. 

 
 
4.1.7.  Fauna 

 
Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana 

jest przez podstawowe gatunki tj.: łosia, jelenia, sarnę, dzika, zająca, lisa, borsuka, kunę. 

Ze zwierząt chronionych odnotowano występowanie gronostaja, orzesznicy, popielicy, 

bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: 

orlika krzykliwego, żurawia, błotniaki, krogulca i inne. 

 

 

4.1.8. Zasoby przyrody objęte ochroną przyrody 
 

Na terenie Gminy Krasnystaw położone są następujące obiekty przyrodnicze: 

 
1. Rezerwat „Wodny Dół ” w Niemienicach 

 

Rezerwat „Wodny Dół” położony jest w miejscowości Niemienice i zajmuje powierzchnię 

186 ha. Jest to krajobrazowo-leśny obszar uznany za rezerwat przyrody na podstawie 

Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

14.06.1996r. / M.P. Nr 42, poz.414 /.  

 Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych  

i krajobrazowych szczególnego krajobrazu Wyniosłości Giełczewskiej, w tym 

malowniczych rozcięć erozyjnych pokrytych lessem z wyjątkowo rzadkimi i chronionymi 

roślinami. W rezerwacie warstwa drzew jest ważnym elementem ekosystemu leśnego  

i stanowi jeden z przedmiotów ochrony. Realizacja ochrony rezerwatowej zmierza do jak 

największego ograniczenia ingerencji człowieka w procesy zachodzące w ekosystemach 

leśnych, lecz nie na całym obszarze. Ingerencja człowieka polega na wykorzystywaniu 

powstałych w drzewostanach sosnowych w sposób naturalny luk w celu sadzenia w nich 

gatunków optymalnych dla tut. siedlisk. Dopuszcza się też tutaj możliwość wykonywania 

cięć sanitarnych. Na pozostałym obszarze rezerwatu nie wykonuje się zabiegów. 

Konieczne jest natomiast stałe obserwowanie procesów w nim zachodzących. 

Rezerwat „Wodny Dół ” jest wyjątkowo dobrym obiektem do udostępnienia turystycznego. 

Położony w sąsiedztwie wsi Niemienice umożliwia łatwy dostęp turystom, a bogata  

i rozbudowana sieć dróg leśnych pozwala na wytyczenie interesującej trasy 

umożliwiającej poznawanie rezerwatu. 

Mając na uwadze powyższe względy w 2002r. wspólnie z Nadleśnictwem Krasnystaw  

i Miastem Krasnystaw na obrzeżach rezerwatu i przez obszary chronionego krajobrazu 

została utworzona ścieżka turystyczna o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym. 
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2. Skierbieszowski Park Krajobrazowy 

 
Skierbieszowski Park Krajobrazowy utworzony został w 1995r. na podstawie 

Rozporządzenia Wojewody Chełmskiego Nr 16 z dnia 29.12.1995r. Zajmuje powierzchnię 

ok. 35.488 ha, a wraz z otuliną 47.967 ha.  

Na terenie Gminy Krasnystaw SPK znajduje się w południowo-wschodniej części  

i obejmuje Lasy Lipina o powierzchni 248 ha, natomiast otulina parku obejmuje obszar 

1.559 ha i spełnia rolę ochronną przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 

zewnętrznych. SPK został utworzony w celu ochrony jednego z najciekawszych pod 

względem krajobrazowym subregionów wschodniej Polski tj. Działów Grabowieckich. Park 

charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Obok nizinnego krajobrazu dolin 

rzeki Wojsłwaki i Wolicy dominuje tutaj krajobraz wyżynny stanowiący najwyższą część 

Wyżyny Lubelskiej. Bardzo istotnym elementem krajobrazu są lasy, które zajmują ok. 21% 

powierzchni parku. 

Cechą charakterystyczną lasów tego regionu jest duży udział buka – są to lasy grądowe.  

W grądowym runie dominują rzadkie gatunki roślin / marzanka wonna, gajowiec żółty, 

dąbrówka rozłogowa i in./ Na dnie wąwozów występują fragmenty grądów wilgotnych  

i łęgów z jesionem, olszą czarna, klonem i jaworem. Na słonecznych zboczach wąwozów 

występują fragmenty świetlistych dębów. Inną cechą krajobrazu jest duży udział muraw 

kserotermicznych związanych z lessową pokrywą, urozmaiconą rzeźbą terenu  

i specyficznymi cechami klimatu. Występują tam ciepłolubne gatunki roślin tj. pszaniec 

różowy, driakiew żółtawa i inne. Świat zwierząt w parku charakteryzuje się mniejszą 

różnorodnością w porównaniu z innymi parkami regionu. Wiąże się to z małym 

zróżnicowaniem zbiorowisk leśnych, niewielkim udziałem łąk, torfowisk i wód. W lasach 

parku występują dość rzadkie gatunki ptaków np. muchołówka mała i białoszyja, dzięcioł 

średni. Na nielicznych zbiornikach wodnych można spotkać m.in. perkozy rdzawoszyje, 

perkozki, błotniaki stawowe. Zagospodarowanie i wykorzystanie Parku odbywa się na 

zasadzie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych. 
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3. Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

 
Gabowiecko -Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony Uchwałą WRN 

w Chełmie Nr XVIII/89/83 z dnia 28 marca 1983r. obowiązującym dokumentem jest 

Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XLIV/645/2018 z dnia 8 października 

2018r. Ogółem zajmuje powierzchnię ok. 26.963 ha, na terenie Gminy Krasnystaw jest to 

obszar ok. 6.779 ha. Obszar składa się z dwóch enklaw przedzielonych Skierbieszowskim 

Parkiem Krajobrazowym. Na terenie Gminy Krasnystaw obejmuje swym zasięgiem całą 

południową część gminy oraz w części północnej dolinę rzeki Wieprz. Jest to niezwykle 

malowniczy teren Wyniosłości Giełczewskiej i Działów Grabowieckich, o bardzo dużych 

walorach krajobrazowych, odznaczający się urozmaiconą rzeźbą terenu w postaci 

suchych dolinek i wąwozów oraz okazami rzadkiej roślinności. Jest to Obszar o dużych 

walorach widokowych.  

Na terenie Obszaru wprowadzone są ogólne zasady zagospodarowania: 

✓ Realizacja nowych inwestycji nie może kolidować z nadrzędną funkcją Obszaru  

i obniżać jego wartości przyrodniczych i krajobrazowych.  

✓ Dla istniejących uciążliwych budowli lub urządzeń należy podejmować prace 

zmierzające do zmniejszenia ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze.  

✓ Obiekty przyrodnicze o najwyższych walorach winny być udostępniane dla celów 

turystyczno-poznawczych.  

Na terenie Obszaru do dzisiaj pozostają zachowane ślady bogatej przeszłości. 

Najciekawsze pod względem historycznym miejsca to: „Grobisko” - murowany grobowiec 

o kształcie piramidy wzniesiony w I poł. XVII w. w Krynicy wraz z mauzoleum arianina 

Pawła Orzechowskiego – jest to pomnik przyrody nieożywionej. Interesujące są też ruiny 

zamku wzniesionego w końcu XVI w. z pozostałościami fortyfikacji, ruin murów i fos  

z XV/XVI w. oraz dworu i parku w Krupem,  wiatrak „Koźlak ” w Tuligłowach, obiekty 

sakralne w Stężycy, Krupem. Przez Obszar przebiegają trasy szlaków turystycznych : 

szlak „Tadeusza Kościuszki” oraz szlak „Ariański” wspaniale nadające się do uprawiania 

turystyki i wypoczynku, szlak Green Velo.  
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Wszystkie obiekty objęte ochroną konserwatorską znajdują się w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnystaw. Działania Gminy związane  

z wydawaniem decyzji administracyjnych na terenie tych obiektów uwzględniają zasady 

racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody i zachowania równowagi przyrodniczej. 

 

Pomniki Przyrody  

 
Dąb szypułkowy znajduje się na terenie miejscowości Białka – gmina Krasnystaw na 

działce nr 114 obręb ewidencyjny Białka PSO. Dąb szypułkowy został ustanowiony 

pomnikiem przyrody w drodze Uchwały Nr XXI/153/2016 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 

28 grudnia 2016 r. Obwód drzewa na wysokości 130 cm – 430 cm, wysokość drzewa – 33 

m. Współrzędne geograficzne i geodezyjne pomnika przyrody dębu szypułkowego 

(Quercus robur)  N - 50° 57  ́53”  

            E - 23° 03  ́16” 

            X – 352042 

            Y – 784582. 

 

Status pomnika przyrody na terenie gminy Krasnystaw uzyskało wzgórze widokowe „Góra 

Ariańska" o pow. 3,04 ha (nr ewid. w rejestrze wojewódzkim - 30 rok utworzenia 1983). 

 

4.2.  Stan czystości powietrza atmosferycznego 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska każdego roku dokonuje oceny poziomów 

substancji w powietrzu w strefach – art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.). Na terenie województwa 

lubelskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r.  

w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914), 

zdefiniowane są dwie strefy:  

✓ aglomeracja lubelska obejmująca Lublin – miasto o liczbie mieszkańców powyżej 

250 tysięcy,  

✓ strefa lubelska obejmująca pozostały obszar województwa nie wchodzący  
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w skład aglomeracji. 

 

Gmina Krasnystaw należy do strefy lubelskiej.  

 

Głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska na terenie gminy Krasnystaw jest emisja 

gazów (SO2, NOx, CO2, węglowodory itp.) i pyłów oraz odprowadzanie 

nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntowych.  

Z danych zawartych w Raporcie o stanie środowiska w 2013 wynika, iż na terenie gminy 

Krasnystaw nie występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń 

zanieczyszczeń w powietrzu. Obecny stan powietrza atmosferycznego na terenie gminy 

Krasnystaw jest zadawalający – zanieczyszczenie powietrza na obszarze gminy nie jest 

wysokie przede wszystkim z uwagi na niewielkie uprzemysłowienie.  

Wpływ emisji przemysłowej na stan czystości powietrza jest znikomy; głównymi 

przemysłowymi źródłami emisji są:  

➢ emitory Cukrowni „KRASNYSTAW” w Siennicy Nadolnej (kotłownia wyposażona  

w 5 kotłów parowych opalanych miałem węglowym o łącznej mocy cieplnej 154,4 

MW),  

➢ emitory elewatora zbożowego TRITICARR” w Krupcu (kotłownia składająca się  

z 3 kotłów opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy cieplnej 1,24 MW),  

➢ suszarnie i saturacje opalane olejem opałowym.  

Emitowane zanieczyszczenia przez emitory przemysłowe nie powodują przekroczenia 

dopuszczalnych emisji ustalonych w pozwoleniach o dopuszczalnej emisji. Na obszarach 

zabudowanych, istnieje problem „niskiej emisji”, szczególnie odczuwalny w sezonie 

grzewczym, w porze zimowej, kiedy zadymienie stanowi uciążliwość w najbliższej okolicy  

i wzrasta zanieczyszczenie powietrza.  

Źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza, oprócz wspomnianych wyżej źródeł 

przemysłowych, na terenie gminy Krasnystaw są:  

➢ lokalne kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,  

➢ paleniska domowe,  

➢ transport samochodowy oraz ciągniki rolnicze.  

Podstawą zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych w gminie (budynków użyteczności 

publicznej, zakładów usługowo-przemysłowych i gospodarstw domowych) są 

indywidualne lokalne źródła ciepła – kotłownie wbudowane, zakładowe oraz tradycyjne 

ogrzewanie piecowe w zabudowie mieszkalnej. Paliwem wykorzystywanym przez 

mieszkańców jest przede wszystkim węgiel kamienny oraz drewno. Notuje się także 

przypadki spalania różnego rodzaju materiałów, w tym odpadów plastikowych i z tworzyw 

sztucznych.  

Negatywne oddziaływanie na środowisko ma również spalanie paliw w silnikach 

spalinowych napędzających pojazdy mechaniczne. Na terenie gminy obserwowany jest 

wzrost natężenia ruchu pojazdów samochodowych, co wiąże się ze zwiększoną emisją 

zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. Dużym problemem jest również 

niewystarczająco dobry stan dróg gminnych. 
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 Wykres 8 Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego stężenia 24 godz. PM10 w strefie lubelskiej 

 

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej 

 
Wśród emisji gazów i pyłów na terenie powiatu krasnostawskiego, największy udział ma 

emisja powierzchniowa, a więc pochodząca z wielu rozproszonych źródeł o niewielkiej 

wysokości – w szczególności spowodowana jest wykorzystywaniem niskosprawnych 

urządzeń grzewczych, często w złym stanie technicznym, a także używania niskiej jakości 

paliw energetycznych. Emisję powierzchniową charakteryzuje gromadzenie się 

emitowanych zanieczyszczeń wokół miejsca ich powstania, co znacznie utrudnia proces 

ich rozproszenia. Zanieczyszczenia te są najbardziej odczuwalne w okresie zimowym, 

gdy z oczywistych przyczyn emisja osiąga najwyższe wartości, a przy tym niekorzystne 

warunki atmosferyczne często sprzyjają gromadzeniu i unoszeniu się ich nad skupiskami 

ludzkimi.  

Tabela 22 Wskaźniki monitoringu Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krasnostawskiego 

 
 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028. 
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4.3. Energetyka 
 

4.3.1. Zaopatrzenie w gaz 
 

 

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 gazociągu zrealizowane zostały odgałęzienia do 

poszczególnych stacji redukcyjno - pomiarowych pierwszego stopnia, redukujących 

wysokie ciśnienie na średnie. 

 

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 1 365 gospodarstw, co stanowi 46,1 % 

ludności zamieszkującej gminę. 

 

Kotłownia gazowa w Zespole Nr 1 w Siennicy Nadolnej. 

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń na obszarze gminy przeprowadzono 

modernizację lub wymianę źródeł ciepła we wszystkich placówkach oświatowych 

/5 szkół / i w 11 strażnicach OSP na 14 istniejących obiektów, w 3 –ch obiektach kultury, 

w siedzibie Urzędu Gminy w Krasnymstawie i  siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Zakręciu. W ostatnim roku działania w tym zakresie są 

kontynuowane . 

 
Tabela 23 Struktura sieci gazowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 
 

4.3.2. Gospodarka cieplna 
 
 

Ogrzewanie budynków opiera się na indywidualnych, najczęściej tradycyjnych, nośnikach 

energii. Zapotrzebowanie na energię cieplną budynków mieszkalnych zapewnione jest 

dzięki indywidualnym źródłom ciepła opartym na kotłach węglowych, zasilanych biomasą, 

gazem ziemnym oraz sporadycznie na piecach kaflowych.  

Wśród głównych źródeł wytwórczych energię cieplną należy wyszczególnić w zasileniu 

obiektów użyteczności publicznej. Ponadto część potrzeb cieplnych w Gminie 

zaspokajana jest przez Cukrownię Krasnystaw. 

 
 
 

Lata 2016 2017 2018 2019 2020

Długość czynnej sieci ogółem w m 162 722 162 841 163 198 163 200 163 196

Odbiorcy gazu (gospodarstwa 

domowe) 1 276 1 288 1 322 1 329 1 365

Ludność korzystająca z sieci gazowej 3 815 3 825 3 887 3 841 3 904
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Tabela 24 Charakterystyka systemu ciepłowniczego na ternie Gminy Krasnystaw 

 

 

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej 

 
 

Tabela 25 Szacunkowe zapotrzebowanie ciepła, sposób jego realizacji oraz szacunkowa liczba kotłów na 
paliwa stałe w gminach strefy lubelskiej w 2018 roku  

 

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej 

 

 

Kotłownia Moc źródła Zasilenie Pow. ogrzewane
Ilość 

kotłów
Paliwo

Cukrownia 

Krasnystaw
154,4 MW

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Cukrownik w Siennicy 

Nadolnej

19 000 m2 5
miał 

węglowy
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4.3.3. Gospodarka niskoemisyjna 
 
 

Gmina Krasnystaw posiada uchwalony uchwałą nr  XIII/84/2016 Rady Gminy Krasnystaw  

z dnia 28 stycznia 2016 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Plan gospodarki 

niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla Gminy, mający wpływ na lokalną 

gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych 

do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Gminy, podając jednocześnie 

propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. Uwzględnienie  

w PGN przedsięwzięć zwiększy szanse władz gminnych, mieszkańców oraz podmiotów 

gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy na uzyskanie dofinansowania, w tym 

m.in. na: 

➢ termomodernizację budynków; 

➢ niskoemisyjny transport; 

➢ budowę gazociągów; 

➢ budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej z odnawialnych 

źródeł energii (OZE); 

 

Długookresowym celem strategicznym jest: poprawa stanu powietrza atmosferycznego 

poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Krasnystaw. Aby osiągnąć 

zakładany długoterminowy cel strategiczny, określono cel główny, którym jest 

zmniejszenie do roku 2020 w gminie Krasnystaw emisji CO2 o 20% w stosunku do emisji 

dla roku bazowego 2012, tj. o 13 797,9990 MgCO2. 

 

 
4.3.4. Energia odnawialna 

 
 

Energia z biogazu i biomasy: 
 

Do biomasy pozyskiwanej z rolnictwa na cele energetyczne zalicza się: odpady  

z produkcji roślinnej (słoma) i zwierzęcej (gnojowica, obornik i pozostałości poubojowe) 

oraz z przemysłu rolno- spożywczego, a także biomasę pozyskiwaną z trwałych użytków 

zielonych i celowych upraw roślin na cele energetyczne.  

 

Gmina Krasnystaw to gmina rolnicza, a ponad 18% zajmują grunty leśne i zadrzewione. 

Lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwo Krasnystaw stanowią zdecydowaną 

większość.  

Gmina posiada dobre zaplecze dla wytwarzania ekopaliw z biomasy. Występują też 

nieużytki, na których uprawiane mogą być celowe rośliny energetyczne. 

Największą przeszkodą w rozwoju energetyki wykorzystującej biomasę jest brak 

infrastruktury służącej przetworzeniu jej w ekopaliwo. Na lokalnym rynku Gminy 

Krasnystaw istnieją możliwości wykorzystania nadwyżek i zasobów energii. Występujące 

ugory, odłogi i nieużytki w strukturze gruntów gminy można przeznaczyć pod uprawę 

roślin energetycznych - rzepak, wierzbę energetyczną i inne. Ponadto, odpady powstałe  

w procesie produkcji rolniczej, w szczególności słoma zbóż i rzepaku, należy traktować 

jako lokalne zasoby paliw i energii, które należy przetworzyć na wysokokaloryczne paliwo. 
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Energia wiatrowa: 
 

Województwo Lubelskie należy do regionów w których wykorzystanie energii wiatrowej 

nie jest szczególnie efektywne. Lubelskie zaliczane jest do tzw. strefy korzystnej - III ,  

a w części południowo -wschodniej nawet do strefy mało korzystnej – IV, według przyjętej 

klasyfikacji Strefa I - wybitnie korzystna, Strefa II - bardzo korzystna, Strefa III – korzystna, 

Strefa IV - mało korzystna, Strefa V – niekorzystna. Obecnie najbardziej korzystna 

lokalizacja elektrowni wiatrowych znajduje się w zachodniej części Województwa. 

 
Mapa 2 Potencjał wiatrowy 

 

Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego,2006 r. 

 

Gmina Krasnystaw znajduje się w strefie energetycznej wiatrowej mało korzystnej nr IV,  

w południowo wschodniej części województwa średnia prędkość wiatru w ciągu roku nie 

przekracza na wysokości 30 m 3,6m/s2 .Dla uzyskania wielkości energii wiatrowej, która 

byłaby użyteczna do rozwoju energetyki zawodowej wymagane jest występowanie 

wiatrów jednostajnych, najlepiej o stałym natężeniu, zaś ich średnia prędkość nie powinna 

być niższa niż 5 m/s 

 

Energia słoneczna: 

 

Kluczowym argumentem przemawiającym za inwestowaniem w energię słoneczną jest 

próba kompleksowego rozwiązania problemu efektywnego zaopatrzenia w ekologiczną 

energię w budynkach należących do mieszkańców z terenu Gminy Krasnystaw poprzez 

przebudowę istniejących instalacji dostarczających ciepło (wymiennikowni, regulacji  

i modernizacji instalacji CO i częściowym zastąpieniu dostarczania ciepła potrzebnego do 

podgrzania cwu z tradycyjnych sposobów (kotłownie opalane miałem węglowym) na 

wykorzystanie energii słonecznej. Z warunków solarnych kluczowe znaczenie w aspekcie 

możliwości wykorzystania energii posiadają: usłonecznienie i natężenie promieniowania 

słonecznego. Usłonecznienie jest to czas bezpośredniego dopływu promieniowania 

słonecznego w ciągu roku do powierzchni ziemi. Suma usłonecznienia rzeczywistego na 
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Lubelszczyźnie kształtuje się na poziomie 1500 - 1700 godzin.  

 

 
Mapa 3 Rejonizacja obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej 

 

Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego,2006 r. 

 

 

Ze względu na potencjalną energię użyteczną prawie całe województwo lubelskie (obszar 

R II) znajduje się w rejonie, gdzie roczne sumy promieniowania słonecznego kształtują się 

na poziomie 950-1 020 kWh/m2 . Obszar ten, jest zatem uznawany w Polsce za 

uprzywilejowany (o najlepszych warunkach do wykorzystania energii słonecznej). 

 

Na terenie gminy Krasnystaw  średnie roczne sumy usłonecznienia w godzinach wynoszą 

od 1 600 do 1 650 h/rok a średnie roczne promieniowanie całkowite powyżej 3 800 

MJ/m2. Oznacza to, że gmina dysponuje znacznymi potencjałami jeśli chodzi o rozwój 

energii pochodzącej z promieniowania słonecznego. 

 

4.3.4. Elektroenergetyka 
 

Obszar terytorialny Gminy Krasnystaw zasilany jest ze stacji 110/15 kV Krasnystaw, 

110/15 kV Krasnystaw Rońsko zlokalizowanych na terenie Miasta Krasnystaw oraz 

110/30/15 kV Rejowiec zlokalizowanej na terenie Miasta Rejowiec poprzez linie 

napowietrzne i kablowe SN 15kV oraz stacje transformatorowe SN/nN. W sytuacjach 

awaryjnych obszar gminy może być zasilany ze stacji 110/15 kV Chełm Południe, która 

zlokalizowana jest na terenie Miasta Chełm oraz stacji 110/15 kV Żółkiewka 

zlokalizowanej na terenie Gminy Żółkiewka. 

 

Infrastrukturę sieci energetycznej sklasyfikowano na podstawie charakterystyki 

poszczególnych  odcinków: 

 sieci wysokich napięć 110 kV. Sieć ta ze względu na znikome spadki mocy jest 

używana do przesyłu energii elektrycznej na dużych odległościach. Przez obszar 
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Gminy Krasnystaw przebiega 11,59 km napowietrznej sieci wysokich napięć; 

 sieci średnich napięć 15 kV. W czasie rzeczywistej pracy systemu, energia 

elektryczna przesyłana jest napowietrznymi liniami zasilającymi o napięciu 15 kV  

o łącznej długości 121,53 km oraz liniami kablowymi o długości 5,68 km; 

 sieci   niskich   napięć    (nN).   Linie   o    niskim   napięciu   0,4   kV   są   

odpowiedzialne za bezpośrednie zasilenie odbiorców końcowych w tym 

przemysłowych i komunalnych. Sieć ta wykorzystywana jest również, jako 

wydzielone obwody oświetlenia ulicznego. 

Łączna długość sieci niskich napięć (bez przyłączy) na obszarze Gminy Krasnystaw 

wynosi 168,23 km, z czego 138,05 km to linie napowietrzne, natomiast 30,17 km to linie 

kablowe. Długość przyłączy nN wynosi: 47,44 km dla linii napowietrznych oraz 15,70 km 

dla linii kablowych. 

Istniejące sieci transformatorowe zostały   sklasyfikowane   na   podstawie   napięcia,   

które są w stanie dostosować do rzeczywistych potrzeb odbiorców. Na terenie gminy 

zlokalizowano 106 stacje transformatorowe 15/0,4 kV o łącznej mocy 9 700 kVA, z czego 

103 stanowią stacje słupowe, pozostałe 3 to stacje wnętrzowe. 

Dystrybucją energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych na 

omawianym terenie zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Pełni on funkcję 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze województwa lubelskiego. 

Ponadto, na terenie gminy istnieją dwa źródła energii elektrycznej oddające energię 

elektryczną do krajowego systemu elektro-energetycznego.  

Są to: 

 dwa generatory o mocach po 6 MVA zlokalizowane w Cukrowni Krasnystaw  

w Siennicy Nadolnej – produkują ok. 100 000 MWh energii elektrycznej rocznie; 

 Mała Elektrownia Wodna przy zalewie w Tuligłowach, o mocy zainstalowanej  

45 kW, produkująca rocznie ok. 100 MWh energii elektrycznej. 
 

 

4.4. Gospodarka wodno - ściekowa 
 

4.4.1. Zaopatrzenie w wodę 
 
 

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 

W roku 2020, długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wyniosła 153,6 km.  

 

W roku tym z instalacji wodociągowej korzystało 7 649 osoby, co stanowi 88 % ogółu 

mieszkańców Gminy. Wartość ta nieznacznie spadła w porównaniu do roku 2016, kiedy to 

z sieci wodociągowej korzystało 7913 osób, co stanowiło 90,80 % ogółu mieszkańców 

Gminy. Na terenie Gminy znajduje się 2 408 czynnych przyłączy sieci wodociągowej 

prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 

 

Wiejskie gospodarstwa domowe są zaopatrywane w wodę z następujących wodociągów:  

 

 wodociąg grupowy Małochwiej Duży – obejmuje swoim zasięgiem wsie: 



83  

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 jest budowa sieci 

wodociągowej z ujęcia wody w Niemienicach do miejscowości Białka oraz budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Krupiec. 

 
Tabela 26 Sieć wodociągowa - wskaźniki 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata 2016 2017 2018 2019 2020

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 159,8 159,6 160,0 153,6 153,6

Przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

[szt.] 2 527 2 531 2 538 2 402 2 408

Ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej [osoba] 7 913 7 884 7 831 7 709 7 649
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Wykres 9 Sieć wodociągowa (wskaźniki)  – dynamika zmian na terenie gminy Krasnystaw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

 

Ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym w 2020 roku wyniosła 280 dm3, 
a zużycie wody na jednego mieszkańca 33 m3. 

Tabela 27  Ilość dostarczonej wody 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 
 

4.4.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
 
 

W 2020 r., długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy wyniosła 6,0 km.  

Na przestrzeni lat 2016 - 2020 odnotowano nieznaczny spadek w odniesieniu do liczby 

przyłączeń do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 

W 2020 roku, sieć posiadała 57 przyłączy prowadzących do budynków.  

W 2016 roku było to 59 przyłączy. Ilość odprowadzanych ścieków w 2020  roku wyniosła 

53,4  dam3. Z sieci kanalizacyjnej w 2020 roku korzystało 1 208 osób, co stanowi 

zaledwie 14 % ogółu mieszkańców Gminy. 
 

 

Lata 2016 2017 2018 2019 2020

Woda dostarczona 

gospodarstwom domowym 

[dam3] 282,5 288,5 326,6 279,3 280,0

Zużycie wody w 

gospodarstwach domowych 

ogółem na 1 mieszkańca [m3] 32,5 33,2 37,7 32,5 33,0
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Tabela 28 Sieć kanalizacyjna - wskaźniki 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 

Wykres 10 Sieć kanalizacyjna  (wskaźniki)  – dynamika zmian na terenie gminy Krasnystaw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 29 Ilość odprowadzonych ścieków  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 
 
Poniżej przedstawiono porównanie liczby osób korzystających z instalacji w % ogółu 
ludności na terenie gminy Krasnystaw w odniesieniu do powiatu, województwa oraz kraju.  
 
 

Lata 2016 2017 2018 2019 2020

Długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej [km] 6,3 6,3 6,0 6,0 6,0

Przyłącza prowadzące do 

budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania [szt.] 59 59 57 57 57

Ludność korzystająca z  sieci 

kanalizacyjnej [osoba] 1 226 1 221 1 208 1 195 1 185

Lata 2016 2017 2018 2019 2020

Ścieki bytowe odprowadzone 

siecią kanalizacyjną [dam3]
24,1 23,9 23,0 21,0 53,4
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Wykres 11 Korzystających z instalacji w % ogółu ludności na terenie gminy Krasnystaw w odniesieniu do 
powiatu, województwa oraz kraj. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 

Niestety    Gmina    Krasnystaw    nie    posiada    komunalnego    systemu 

odprowadzania  i oczyszczania ścieków sanitarnych. 

 

Na terenie gminy funkcjonują d w i e  oczyszczalnie ścieków, w tym jedna zakładowa  

i jedna spółdzielni mieszkaniowej Białka, która oprócz oczyszczania ścieków sanitarnych 

z zakładu przemysłowego odbiera głównie ścieki sanitarne z osiedla  mieszkaniowego  

w zabudowie wielorodzinnej w miejscowościach: Siennica Nadolna, Białka. Ścieki 

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. 
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Tabela 30 Charakterystyka infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie poszczególnych sołectw gminy 
Krasnystaw 

Lp. Miejscowość Obecność kanalizacji (TAK/NIE) Obecność wodociągu (TAK/NIE) 

1. Białka TAK TAK 

2. Bzite NIE TAK 

3. Czarnoziem NIE TAK 

4. Jaślików NIE TAK 

5. Józefów NIE TAK 

6. Kasjan NIE TAK 

7. Krupe NIE TAK 

8.  Krupiec NIE TAK 

9. Krynica NIE TAK 

10. Latyczów NIE TAK 

11. Małochwiej Duży NIE TAK 

12. Małochwiej Mały NIE TAK 

13. Niemienice NIE TAK 

14. Niemienice-Kolonia NIE TAK 

15. Ostrów Krupski NIE TAK 

16. Rońsko NIE TAK 

17. Siennica Nadolna wieś 

 

NIE TAK 

18. Siennica Nadolna Osiedle 
cukrowni 

TAK TAK 

19. Stężyca Nadwieprzańska NIE TAK 

20. Stężyca-Kolonia NIE TAK 

21. Stężyca Łęczyńska NIE TAK 

22. Widniówka NIE TAK 

23. Wincentów NIE TAK 

24. Zakręcie NIE TAK 

25. Zastawie-Kolonia NIE TAK 

26. Zażółkiew NIE TAK 

27. Gmina Krasnystaw   

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL 

 
 
 

4.5. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 
 

Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi stanowi istotny czynnik wpływający 

na stan środowiska naturalnego. Do głównych zadań systemu gospodarki odpadami 

należy zaliczyć: 

✓ edukację ekologiczną społeczeństwa, 

✓ uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie, w szczególności w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów, wdrożenie procesów odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów w ramach przewidywanych do osiągnięcia celów 

krótko długookresowych, 

✓ osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów. 

W 2018 roku zebrano 877,22 t odpadów zmieszanych, z czego 1388,13 t (88%)  
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stanowiły odpady zmieszane pochodzące z gospodarstw domowych. 
 

Tabela 31Odpady zebrane w ciągu roku 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Wykres 12 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku [t] 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Według danych GUS w 2020  roku na jednego mieszkańca Gminy przypadło średnio 163 

kg wytworzonych odpadów. Szczegółowe dane dla przedziału czasowego  lat 2016 – 

2020 w porównaniu do poziomu kraju, województwa oraz powiatu przedstawia poniższy 

wykres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata 2017 2018 2019 2020

ogółem 1 102,77 1 258,02 1 179,45 1 388,13

z gospodarstw 

domowych 928,66 1 078,52 1 039,14 1 224,90



89  

Wykres 13 Średnia ilość odpadów przypadająca na jednego mieszkańca – porównanie gminy, powiatu, 
województwa i kraju  [kg] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
 
Wykres 14 Profil odpadów zebranych selektywnie w 2020 r. [t] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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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. 

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.  

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.  

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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4.6. Identyfikacja problemów Sfera przestrzenna  - środowisko przyrodnicze  
i infrastruktura ochrony środowiska 

 
 

Aspekt techniczny 

 

➢ 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 Krupem i wieży Ariańskiej, stan placu zabaw na osiedlu Cukrowni,  mała liczba 

wyremontowanych zabytków, słabe wyposażenie szkół, brakuje szlaków 

turystycznych typu: kładki, mostki, wieże widokowe. 

➢ Należy skupić się na wykorzystaniu szans rozwojowych, do których należą: remont 

zamku i wieży jako przyszłych obiektów pod usługi turystyczne, poprawa stanu 

technicznego dworca kolejowego, 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. 

➢ Gmina cechuje się stosunkowo dobrą dostępnością komunikacyjną. Podregion 

posiada dobrze rozbudowaną sieć kolejową. Główną linią kolejową jest linia nr 69 

relacji Rejowiec – Hrebenne o długości (w granicach województwa) - 138 km,  

➢ W gminie występują niedostatki w wyposażeniu w elementy infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. Ponadto utrzymuje się duża dysproporcja pomiędzy długością sieci 

wodociągowej, a kanalizacyjnej, wskazująca na ryzyko zagrożenia dla środowiska 

naturalnego. Wskaźnik zwodociągowania gminy oceniany jest na poziomie ok.  95 

%. 

➢ W gminie 45 % ludności korzysta z gazu sieciowego.  

➢ W analizowanych latach 2014-2018 zanotowano przyrost gazowej infrastruktury 

sieciowej oraz liczby odbiorców.  

➢ Gmina posiada bardzo słabo rozwiniętą sieć kanalizacyjną (ok. 14 %). 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. 

 

Aspekt środowiskowy 

➢ Obszar Gminy Krasnystaw dysponuje dużymi możliwościami w kierunku rozwoju 

turystyki (endogeniczny potencjał – potencjał walorów przyrodniczych oraz kapitał 

ekologiczny) ze względu na bardzo korzystne położenie geograficzne, czyste  
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i ciekawe środowisko urozmaicone malowniczymi krajobrazami, doliny rzeki 

Wieprz, a także gościnność mieszkańców.  

➢ Duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, zwłaszcza terenów w południowo-

zachodniej, południowej i północno-wschodniej części gminy. 

➢ Duże walory środowiska kulturowego, zachowane w postaci zabytkowych założeń 

dworsko-parkowych, układów osadniczych, grodzisk, budowli sakralnych oraz 

cmentarzy i miejsc historycznych. 

➢ Do atutów Gminy Krasnystaw należy: brak szkodliwych zakładów przemysłowych, 

dobrze funkcjonujące wysypisko śmieci w Wincentowie, potencjał do rozwoju OZE.  

➢ Wysokie walory przyrodnicze gminy powinny być impulsem do rozwoju zabudowy 

letniskowej oraz różnorodnych form aktywnego wypoczynku, szczególnie  

w obrębach położonych w sąsiedztwie kompleksów leśnych. 

 

5. Sfera przestrzenna  - zagospodarowanie 
 
 

5.1. Polityka przestrzenna 
 

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 2017 roku podjęto prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Krasnystaw w związku  

z Uchwałą Nr XXIV/183/2017 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krasnystaw”.  

 

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: 

➢ 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.  

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 
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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).  

 

 

5.2. Charakterystyka istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej 
 
 

Gmina Krasnystaw jest gminą podmiejską, otaczającą miasto Krasnystaw otwartym 

pierścieniem przeciętym od wschodu klinem gminy Siennica Różana.  

Gmina Krasnystaw położona jest w obszarze strukturalnym podwyższonej aktywności 

gospodarczej związanej z przygraniczem polsko - ukraińskim obejmującym w powiatach 

krasnostawskim i chełmskim: 

- miasta: Chełm, Krasnystaw i Rejowiec Fabryczny, Izbica  

- gminy: Chełm, Dorohusk, Kamień, Krasnystaw, Łopiennik Górny, Rejowiec, 

Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze. 

Jest to najsilniej zurbanizowany obszar, na którym jest zlokalizowana większość zakładów 

przemysłowych tych powiatów. Znaczącą dziedzinę gospodarki obszaru stanowi rolnictwo 

oparte o gleby dobre i bardzo dobre, a charakter i struktura gospodarstw, zwłaszcza  

w obszarach podmiejskich pozwalają na rozwój produkcji żywności na zaopatrzenie miast. 

 

Najcenniejszym walorem obszaru jest jego funkcja polegająca na łączeniu „wschodu"  

z „zachodem" poprzez układ komunikacji drogowej: 

− droga ekspresowa S-17 - (Warszawa)  - Zakręt - Lublin - Zamość – Hrebenne (Lwów)  

i kolejowej: Warszawa - Lublin - Chełm - Dorohusk – Kowel z odgałęzieniem w Rejowcu 

Fabrycznym w kierunku południowym: Krasnystaw - Zamość - Rawa Ruska - Lwów. 

 

Położenie i powiązania komunikacyjne stanowią duże możliwości rozwoju dodatkowych 

funkcji (poza rolnictwem i przemysłem rolno - spożywczym) związanych z obsługą 

międzynarodowego ruchu granicznego zarówno lokalnego jak i tranzytowego - 

szczególnie dla północnych (środkowych) obszarów gminy. 

 

W obszarze węzłowym (w jakim leży gmina) koncentruje się szereg funkcji związanych  

z ośrodkiem obsługi ponadlokalnej - miasto Krasnystaw i ośrodkiem regionalnym, jaki 

stanowi miasto Chełm. 

Rozwój funkcji związanych z obsługą ruchu międzynarodowego wymaga znacznych 

powierzchni - składy, magazyny, obsługa techniczna transportu, a w przyszłości zespoły 

usługowo - handlowe obsługujące trasę ekspresową S-17 - sołectwo Zakręcie. Stwarza to 

możliwości wykorzystania istniejących obiektów i zagospodarowania terenów 

powiązanych układem komunikacyjnym, szczególnie w obszarach koncentracji usług 

ponadlokalnych i osadnictwa  

 

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, a w części północnej dolina Wieprza położona jest  

w Grabowiecko - Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Jest to niezwykle 

malowniczy teren Wyniosłości Giełczewskiej i Działów Grabowieckich, o bardzo dużych 

walorach krajobrazowych, bogato urzeźbiony systemem suchych dolinek i wąwozów. 

Południowo - wschodnią część gminy otacza otulina Skierbieszowskiego Parku 
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Krajobrazowego, który w gminie Krasnystaw obejmuje tylko obszar lasu Lipina. Status 

prawny w/w terenów powinien zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej 

wyróżniającym się krajobrazowe obszarom.  

Gmina Krasnystaw w granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię 15 096 ha.  

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.  

Sieć osadniczą gminy tworzy 29 miejscowości z rejonem ciążenia wyznaczającym pięć 

jednostek strukturalnych.  

Z uwagi na rozległy zasięg terytorialny gminy w miejscowościach wiodących 

poszczególnych jednostek strukturalnych zlokalizowane zostały usługi poziomu 

podstawowego i częściowo ponadpodstawowego, wspomagające ponadgminny ośrodek 

w Krasnymstawie. Gmina jest dobrze skomunikowana. Oprócz w/w linii kolejowej i drogi 

ekspresowej przez jej obszar przebiega sieć dróg zapewniająca dogodne połączenie 

jednostek strukturalnych gminy. 

 

5.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego  
 

Obszar Gminy Krasnystaw można podzielić funkcjonalnie na cztery części związane 

terytorialnie z generalnymi celami jej rozwoju:  

2. sfera ekologiczna: południowa część gminy i dolina Wieprza,  

3. sfera osadniczo – rolnicza: północno – zachodnia i wschodnia część gminy,  

4. sfera osadniczo - produkcyjna: północno – wschodnia część gminy,  

5. sfera obsługi drogi ekspresowej S-17: w północnej części gminy,  

 

Strategicznym celem rozwoju gminy jest:  

1) rolnictwo - sfera produkcji żywności dla miast,  

2) przemysł rolno - spożywczy i przetwórczy,  

3) obsługa międzynarodowego ruchu drogowego związanego z przebiegiem trasy 

ekspresowej Europa Zachodnia - Ukraina przez przejścia graniczne  

w Hrebennem,  

4) podniesienie standardu życia mieszkańców,  

5) rozwój infrastruktury. 

 
Bazą do realizacji tej strategii jest podstawowe bogactwo gminy, jakim są dobre gleby 

oraz położenie i powiązanie komunikacyjne związane z obsługą ruchu lokalnego, 

międzynarodowego i tranzytowego.  

Środkami do osiągnięcia przyspieszonego rozwoju gminy są:  

 przekształcenie rolnictwa ze zmianą na uprawy zrównoważone, biodynamiczne  

i ekologiczne,  

 dostosowanie usług istniejących oraz tworzenie nowych obszarów o odpowiednich 

standardach w sferze obsługi ludności, obsługi uczestników ruchu 

międzynarodowego, jak i środowiska naturalnego,  

 rozwój przemysłu rolno - spożywczego oraz rozwój przetwórstwa owocowo - 

warzywnego przy wykorzystaniu miejscowych surowców roślinnych i zwierzęcych,  

 rozwój i uaktywnienie agroturystyki i ekoturystyki jako potencjalna możliwość 

zapewnienia podwyższonego standardu życia mieszkańcom gminy,  

 rozwój infrastruktury, w tym energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii.  
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5.4. Przestrzenie publiczne 
 

Przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 

społecznych ze  względu  na  jego  położenie   oraz   cechy   funkcjonalno-przestrzenne.   

Dlatego   też, za obszary przestrzeni publicznej uznaje się obszary silnie identyfikowane 

przez mieszkańców jako miejsca kształtujące tożsamość gminy, sprzyjające 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na swoje położenie, charakter  

i świadomość mieszkańców. 

Obszarami przestrzeni publicznych są m.in. place, tereny zieleni, stanowiące urządzone 

enklawy zieleni towarzyszącej terenom zurbanizowanym, tereny cmentarzy, drogi 

publiczne oraz ścieżki rowerowe, jak również stale dostępne budowle i budynki 

stanowiące własność publiczną. Do obszarów przestrzeni publicznych należą również 

tereny lokalizacji obiektów użyteczności publicznej: 

✓ obiekty zdrowia – przychodnia zdrowia, prywatne gabinety lekarskie, 

✓ obiekty kultu religijnego – kościoły, plebania, itp., 

✓ obiekty sportowe, tereny sportu i rekreacji, 

✓ tereny usług, 

✓ obiekty kultury, 

✓ obiekty administracji lokalnej, 

✓ obiekty przedszkoli, szkół. 

Przestrzeniami publicznymi są też formy krajobrazu przyrodniczego stanowiące własność 

państwową (np. park narodowy) lub prywatną. 

Przestrzenie te podlegają wielu zagrożeniom ze strony silnej presji rozwoju  

i wzrastających potrzeb rozbudowy struktury dróg ze względu na rosnący ruch drogowy. 

Zabezpieczenie istniejących zasobów otwartej przestrzeni urbanistycznej oraz 

zapewnienie nowych obszarów w odpowiedzi na wymagania związane z rozwojem 

cywilizacyjnym, pozostają istotną częścią strategicznego podejścia do przestrzeni 

urbanistycznej. Dla terenów zieleni publicznej w formie parków niezbędne jest urządzenie 

terenów zieleni jako przestrzeni publicznych o wysokich walorach estetycznych, 

przyrodniczych, funkcjonalnych i krajobrazowych,  wyposażenie  w  ciągi  spacerowe,  

urządzenia  sportu  i  rekreacji,  cieki   i zbiorniki wodne, wykluczenie form użytkowania 

obniżających wartość i wielkość zasobów przyrodniczych oraz nieodzowne jest 

urządzenie niezbędnych ciągów infrastruktury technicznej.  

Dokument Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2030 stanowi 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 
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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 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. 

Ład przestrzenny będąc zasadą nadrzędną gospodarowania przestrzenią, wraz z zasadą 

zrównoważonego rozwoju stanowi nadrzędny układ odniesienia dla wszelkich czynności 

inwestycyjnych podejmowanych na terenie Gminy Krasnystaw, w odniesieniu do 

wszystkich poziomów planowania przestrzennego. głównym podmiotem planowania 

przestrzennego jest gmina, wyposażona w szereg kompetencji władczych.  

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Krasnystaw, w tym 

uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie jedną z kluczowych 

zasada zrównoważonego rozwoju w latach 2021-2030. Użytkownicy przestrzeni 

publicznej mają prawo oczekiwać od władzy publicznej takiego zorganizowania 

przestrzeni, aby wartości, które leżą u podstaw współczesnego systemu zrównoważonego  

i odpowiedzialnego planowania przestrzennego były respektowane zarówno w trakcie 

prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i w decyzjach 

administracyjnych. 

 
 

5.5. Mieszkalnictwo 
 
 

Według danych GUS, na koniec 2020 roku w Gminie Krasnystaw było 2 958 mieszkań  

z 12 029 izbami o łącznej powierzchni 254 288 m2. 

 
Tabela 32 Charakterystyka zasobów mieszkaniowych Gminy Krasnystaw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

85,1 85,3 85,5 85,7 86,0

2016 2017 2018 2019 2020

4,04 4,05 4,05 4,06 4,07

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 

przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
Gmina Krasnystaw
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Wykres 15 Mieszkania na 1000  mieszkańców  2020 – porównanie gminy, powiatu, województwa oraz kraju. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wskaźnik powierzchni mieszkaniowej przypadającej na jednego mieszkańca w 2020 r. 

wyniósł 29,2 m2 i wzrósł w porównaniu do 2016 roku o 1,8 m2/osobę. Średnia 

powierzchnia użytkowa przeciętnego mieszkania w 2020 r. wyniosła 86 m2 i wzrosła  

w porównaniu do 2016 r. o 0,9 m2. 

Można więc przyjąć, że komfort zamieszkania mieszkańców gminy systematycznie się 

zwiększa, nie jest to jednak pełen obraz. Na drugim biegunie znajdują się mieszkania 

wybudowane kilkadziesiąt, a czasem niemal sto lat temu. Ich stan techniczny nie pozwala 

na komfortowe życie, a nieraz na zamieszkanie w ogóle – dane statystyczne wyraźnie zaś 

mówią, że lokale te rzadko są remontowane czy modernizowane, najczęściej są one 

zamieszkiwane przez osoby starsze, które nie posiadają środków finansowych na 

polepszenie standardu życia, zaś po śmierci czy wyprowadzce ostatniego lokatora są 

porzucane lub wyburzane. Następuje więc niejako sukcesja budownictwa wraz z sukcesją 

mieszkańców i wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie kontynuowany. 

 

5.6. Ochrona bezpieczeństwa 
 
 

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem 

Gminy Krasnystaw. Mieszkańcy bardzo dobrze oceniają poziom bezpieczeństwa  

w miejscu zamieszkania. 

 

Analizując zagrożenia związane z przestępczością należy wskazać iż w rejonie działania 

Komisariatu Policji należy   wskazać   iż   mogą   one   zagrażać   mieszkańców,  

w szczególności jeśli chodzi o kradzieże czy włamania. Przestępstwa tego typu należy 

uznać za pospolite i w większości nie przynoszące dużych strat materialnych czy 

fizycznych. Pomimo takiej sytuacji pospolita przestępczość może stanowić niedogodności  

i problemy dla społeczności. 
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W tabeli poniżej znajduje się analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego gminy 

Krasnystaw. Wśród najczęściej popełnianych przestępstw należy wymienić: kradzieże 

cudzych rzeczy, kradzieże z włamaniem oraz przestępstwa drogowe( w tym w większości 

powodowane pod wpływem nietrzeźwości).  

 
Tabela 33 Poziom przestępczości w podziale na miejscowości Gminy Krasnystaw za rok 2020 

L.p. Miejscowość Liczba 

przestępstw 

Wykroczenia 

zanotowane 

Interwencje 

domowe 

Przestępstwa 

kryminalne 

Liczba 

wdrożonych 

Procedur 

„Niebieskie 

Karty” 

1 Białka 3 7 13 2 2 

2 Bzite 8 2 2 0 0 

3 Czarnoziem 0 6 0  0 

4 Jaślików 6 4 2 3 1 

5 Józefów 0 3 2 0 0 

6 Kasjan 0 0 0 0 0 

7 Krupe 9 9 3 1 0 

8 Krupiec 5 2 7 1 0 

9 Krynica 0 1 0 0 0 

10 Latyczów 0 3 6 2 2 

11 Małochwiej 

Duży 

9 3 4 1 1 

12 Małochwiej Mały 0 3 8 0 1 

13 Niemienice 1 1 0 0 0 

14 Niemienice-

Kolonia 

1 1 0 1 0 

15 Ostrów Krupski 0 9 1 2 1 

16 Rońsko 0 0 0 0 0 

17 Siennica 

Nadolna wieś 

20 61 51 4 5 

18 Stężyca 

Nadwieprzańska 

1 3 7 0 1 

19 Stężyca-Kolonia 2 0 10 0 6 

20 Stężyca 

Łęczyńska 

0 5 2 1 0 

21 Widniówka 2 1 3 1 0 

22 Wincentów 2 4 5 0 0 

23 Zakręcie 14 39 2 4 0 
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24 Zastawie-

Kolonia 

2 3 2 2 0 

25 Zażółkiew 1 4 4 0 1 

Razem 91 174 134 27 21 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie 

 

Podejmowane są działania Urzędu Gminy w Krasnystaw prowadzące do poprawy stanu 

bezpieczeństwa w gminie poprzez realizację programów wspólnie z odpowiednimi 

służbami. W przeciągu ostatnich lat w gminie realizowane były liczne przedsięwzięcia, 

projekty, konkursy i programy mające na celu poprawę porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli oraz kształtowanie właściwych postaw wśród mieszkańców. 

Działania skierowane były do różnych grup wiekowych i społecznych. Należy jednak 

pamiętać o istocie uzupełniania działań podejmowanych przez właściwe organy poprzez 

aktywność społeczności lokalnych i samych mieszkańców. Dlatego ważnym elementem 

jest budowanie wśród społeczeństwa współodpowiedzialności za bezpieczeństwo. 

Na terenie Gminy Krasnystaw działa 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. 

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

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

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

ratowniczo – gaśnicze marki Gaz Gazel i Magirus oraz inne wyposażenie 

ratowniczo – gaśnicze.  

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

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

gaśnicze.  

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

ratowniczo – gaśniczy marki Lublin oraz inne wyposażenie ratowniczo – 

gaśnicze.  

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

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

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

samochody ratowniczo – gaśnicze marki Peugeot i Renault oraz inne wyposażenie 

ratowniczo – gaśnicze. 

8. OSP Niemienice liczy 24 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu samochód 

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

9. OSP Ostrów Krupski liczy 24 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu samochód 

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

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

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

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

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

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

samochód ratowniczo – gaśniczy marki Lublin oraz inne wyposażenie ratowniczo 

– gaśnicze.  

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

ratowniczo – gaśniczy marki Gaz Gazela oraz inne wyposażenie ratowniczo – 

gaśnicze. 

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

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

W roku ubiegłym na terenie Gminy Krasnystaw na boisku sportowym w Siennicy 

Nadolnej zostały 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. 

 
 

5.7.  Komunikacja 
 
 

5.7.1. Infrastruktura drogowa 
 
 

Podstawowy układ komunikacji stanowią:  

• droga krajowa nr 17 – Warszawa (Zakręt )- Lublin - Zamość - Hrebenne (Lwów)  

• linia kolejowa nr 69: Warszawa - Lublin - Chełm - Dorohusk – Kowel  
z odgałęzieniem w Rejowcu Fabrycznym w kierunku południowym: Krasnystaw - 
Zamość - Rawa    Ruska - Lwów.  

Uzupełnienie 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. 

 
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. 
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Drogi wojewódzkie regionalne to: droga Nr 842 Krasnystaw - Gorzków - Wysokie - Rudnik 

Szlachecki oraz droga Nr 846 Krasnystaw - Małochwiej - Wojsławice. 

 
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.  
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Tabela 34  Zestawienie dróg gminnych
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Źródło: STRATEGIA ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 

 
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). 

 
Mapa 4 Układ osadniczy i komunikacyjny gminy Krasnystaw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Krasnystaw 
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5.7.2. Transport publiczny i prywatny 
 
 
System transportowy na terenie powiatu krasnostawskiego obejmuje:  
• transport samochodowy,  
• kolej,  
• komunikację miejską.  

 
Transport samochodowy  
 
Negatywne oddziaływanie na środowisko szczególnie odczuwalne jest w pobliżu dróg 

charakteryzujących się znacznym natężeniem ruchu kołowego. Sektor transportu 

charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką zmian, zarówno w zakresie liczby pojazdów 

poruszających się po drogach i jakości tych pojazdów.  

Jednocześnie na terenie gminy  nieustannie poprawiany jest stan istniejącej infrastruktury 

poprzez szukanie nowych rozwiązań w transporcie zarówno po stronie systemowej 

komunikacji publicznej jak i infrastruktury drogowej.  

 

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi w związku z ruchem samochodowym są:  

• tlenek i dwutlenek węgla,  

• węglowodory,  

• tlenki azotu,  

• pyły zawierające metale ciężkie,  

• pyły ze ścierania się nawierzchni dróg i opon samochodowych.  

 

Dla stanu powietrza atmosferycznego istotne znaczenie ma emisja NOx oraz metali 

ciężkich. Duże znaczenie ma również tzw. emisja wtórna z powierzchni dróg, która zależy 

w dużej mierze od warunków meteorologicznych. Komunikacja jest również źródłem 

emisji benzenu, benzo(a)pirenu oraz innych związków organicznych.  

 

Na wielkość tych zanieczyszczeń wpływa stan techniczny samochodów, stopień zużycia 

substancji katalitycznych oraz jakość stosowanych paliw.  

 

 

 
Na obszarze Gminy Krasnystaw, transportem osób zajmują się prywatne 

przedsiębiorstwa. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rozwijała się komunikacja 

mikrobusowa realizowana przez prywatnych przewoźników. Obsługują oni wszystkie 

ważniejsze połączenia wewnątrz powiatu krasnostawskiego, jak również połączenia 

zewnętrzne z Lublinem i ośrodkami powiatowymi (Zamość, Chełm, Kraśnik, Hrubieszów).  

 

Zgodnie z informacją GUS, na terenie Gminy zarejestrowanych w sekcji H- transport  

i gospodarka magazynowa za rok 2018 było 46 podmiotów.  

 

Zgodnie z informacją CEIDG do podmiotów zarejestrowanych realizujących przewozy 

ujęte w klasyfikacji PKD nr 39.31.Z wyróżnić należy: 

 Wiesław Rycombel, PRM Usługi Transportowe Przewóz Osób, ul. Borowa 37, 22-

300 Krasnystaw; 

 Świecińska Małgorzata Krajowy Przewóz Osób; ul. Podmiejska 8, 22-300 

Krasnystaw 
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 Ekspress-Bus Teres Czuba Piotr Czuba Spółka Jawna ,Małochwiej Duży 27, 22-

300 Krasnystaw; 

 Zenon Grzesiak, Małochwiej Duży 9, 22-300 Krasnystaw; 

 Firma Usługowa "CASUS" Barbara Ragaman, ul. Sobieskiego 39, 22 - 300 

Krasnystaw. 

 

Zgodnie z informacją z GUS oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w powiecie 

krasnostawskim w roku 2018 zarejestrowanych było łącznie 53 024 pojazdów 

samochodowych i ciągników (w tym w Gminie Krasnystaw - 16 193 pojazdów). 

Największą flotę pojazdów tworzą samochody osobowe oraz samochody ciężarowe  

i ciągniki rolnicze. 
 

Tabela 35 Pojazdy zarejestrowane w powiecie krasnostawskim wg stanu na koniec 2018 r. [szt.] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

5.7.3. Telekomunikacja 
 
 
Dostępność mieszkańców gminy do infrastruktury telekomunikacyjnej systematycznie 

poprawia się.  

Praktycznie cały obszar gminy objęty jest zasięgiem wszystkich funkcjonujących w Polsce 

operatorów sieci komórkowej (GSM/GPRS). Dostęp do internetu oferowany jest głównie 

przez TP S.A. oraz operatorów działających z wykorzystaniem infrastruktury TP (Netia, 

Orange, Tele 2, Dialog, GTS Energis).  

Urząd gminy, szkoły, biblioteka oraz ośrodek zdrowia mają dostęp do szerokopasmowego 

internetu oferowanego przez TP S.A i Orange. 

 Dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy będzie uzależniony od 

ograniczenia bariery ekonomicznej w dostępie do internetu oraz od efektywnego 

informatyzowania administracji w gminie, połączonej z procesem uświadamiania i uczenia 

się mieszkańców jak korzystać z usług i technologii informacyjnych. 

W powiecie krasnostawskim trwa budowa sieci światłowodowej, współfinansowana  

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).Sieć otwartych możliwości. Dzięki 

temu projektowi mieszkańcy ponad pół miliona gospodarstw domowych uzyskają dostęp 

do szybkiego i niezawodnego Internetu światłowodowego. Inwestycja ta swoim zasięgiem 

obejmie łącznie 58 powiatów i blisko 420 gmin w Polsce. Z możliwości szybkiego 

Internetu będzie mogło również korzystać aż 2 tysiące jednostek oświatowych.  

Co więcej, wybudowana infrastruktura będzie miała charakter otwarty, co oznacza jeszcze 

większe możliwości dla mieszkańców. Swoje usługi będą na niej świadczyli zarówno 

lokalni, jaki ogólnopolscy dostawcy usług telekomunikacyjnych. Zakończenie projektu 

planowane jest na ostatni kwartał 2021 roku. 

 

 
 

Nazwa
Motocykle 

ogółem

Samochody 

osobowe
Autobusy

Samochody 

ciężarowe

Samochody 

specjalne

Ciągniki 

samochodowe

Ciągniki 

rolnicze
Motorowery

Gmina 

Krasnystaw
666 11353 51 1119 127 119 1885 873
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Tabela 36 Sieć Internet i komunikacja na poziomie miejscowości. 

Lp. Miejscowość 
Sieć Internet i komunikacja. 

DSL/WLAN/GSM 

1. Białka DSL/WLAN/GSM 

2. Bzite DSL/WLAN/GSM 

3. Czarnoziem DSL/WLAN/GSM 

4. Jaślików DSL/WLAN/GSM 

5. Józefów DSL/WLAN/GSM 

6. Kasjan DSL/WLAN/GSM 

7. Krupe DSL/WLAN/GSM 

8. Krupiec DSL/WLAN/GSM 

9. Krynica DSL/WLAN/GSM 

10. Latyczów DSL/WLAN/GSM 

11. Małochwiej Duży DSL/WLAN/GSM 

12. Małochwiej Mały DSL/WLAN/GSM 

13. Niemienice DSL/WLAN/GSM 

14. Niemienice-Kolonia DSL/WLAN/GSM 

15. Ostrów Krupski DSL/WLAN/GSM 

16. Rońsko DSL/WLAN/GSM 

17. Siennica Nadolna wieś DSL/WLAN/GSM 

18. Siennica Nadolna 
Osiedle cukrowni 

DSL/WLAN/GSM 

19. Stężyca 
Nadwieprzańska 

DSL/WLAN/GSM 

20. Stężyca-Kolonia DSL/WLAN/GSM 

21. 

 

Stężyca Łęczyńska DSL/WLAN/GSM 

22. Widniówka DSL/WLAN/GSM 

23. Wincentów DSL/WLAN/GSM 

24. Zakręcie DSL/WLAN/GSM 

25. Zastawie-Kolonia DSL/WLAN/GSM 

26. Zażółkiew DSL/WLAN/GSM 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG. 
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5.8. Identyfikacja najważniejszych problemów w sferze zagospodarowania 
przestrzennego  

 

Aspekt funkcjonalno – przestrzenny 
➢ Do mocnych stron Gminy Krasnystaw należy zaliczyć : 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: 

system utylizacji odpadów komunalnych (np. spalarnia), wdrożenie zasad produkcji 

ekologicznej w gospodarstwach rolnych, edukacja mieszkańców w zakresie ekologii, 

budowa kanalizacji, budowa oczyszczalni ścieków, rozwój odnawialnych źródeł 

energii (w tym fotowoltaiki), 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 przyszłych działaniach służących rozwojowi : wskazać 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 budownictwa mieszkalnego, 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). 

➢ Do największych zagrożeń, które mogą pogłębić problemy rozwojowe należy: 

brak dostępu do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej, spotykanie się młodzieży 

w miejscach do tego niedozwolonych, duże koszty utrzymania infrastruktury 

administrowanej przez gminę. 
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6. DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 
 
 

6.1. Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru 
rewitalizacji 
 
 
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.  
 
Z uwagi na charakter dokumentu, obszar objęty rewitalizacją winien być wyodrębniony  
w sposób szczegółowy w oparciu o wybrane wskaźniki odnoszące się do sytuacji 
społeczno-gospodarczej gminy.  
Przyjęta w tym opracowaniu metodologia przeprowadzenia delimitacji obszaru 
zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji w Gminie Krasnystaw zakładała  
w głównej mierze oparcie się na szczegółowych (w większości mierzalnych) zmiennych 
dotyczących sytuacji społecznej (z zakresu demografii, kapitału społecznego, z zakresu 
poziomu przestępczości, odnotowanych zdarzeń, pomocy społecznej, rynku pracy), 
gospodarczej (z zakresu przedsiębiorczości), środowiskowej (jakości powietrza 
atmosferycznego, poziomu natężenia hałasu), przestrzennej (z zakresu dostępności do 
usług, relacji przestrzennych) i technicznej (poziomu degradacji infrastruktury technicznej, 
jakości infrastruktury drogowej) na danym obszarze. Taki dobór czynników pozwolił na 
obiektywny dobór i selekcję jednostek, na których kumuluje się największa liczba 
czynników degradujących. 
 
Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 
zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 
poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar 
zdegradowany w  przypadku  występowania  na  nim  ponadto  co  najmniej jednego  
z następujących negatywnych zjawisk: 
 
✓ gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub 

✓ środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, lub 

✓ przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku 

dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub 

✓ technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych,  

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

 
Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych polegała na przeanalizowaniu zjawisk negatywnych w sferze społecznej, 
gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej dla całej Gminy 
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Krasnystaw w oparciu o możliwe i dostępne dane źródłowe. 
 
Istotnym elementem diagnozy było obiektywne stwierdzenie czy za pomocą dostępnych 
danych można uznać, czy dane zjawisko ma charakter zjawiska problemowego (stanu 
kryzysowego). Temu właśnie służyła analiza porównawcza, tj. odniesienie skali zjawisk 
danej jednostki analitycznej do średniej  występującej w skali gminy (zobiektywizowanie 
czy problem występuje w Gminie). Takie podejście rzutuje na całą logikę dokumentu.  
 
Szczegółowa diagnoza DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH oraz danych 
GUS/BDL pozwoliła na określenie stanów kryzysowych występujących na terenie Gminy 
Krasnystaw: 

 

W SFERZE SPOŁECZNEJ: 

• Depopulacja – powodowana przez ujemny przyrost naturalny  

• Starzenie się społeczeństwa – widoczne w znacznym przyroście grupy 

ludności w wieku poprodukcyjnym oraz niekorzystnej strukturze 

demograficznej z wysokim udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym, 

malejącą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym. 

• Ubóstwo – widoczne w znacznej liczbie osób korzystających z pomocy 

społecznej wg kryterium dochodowego (poniżej kryterium). 

 

W SFERZE GOSPODARCZEJ: 

• Malejąca liczba nowych podmiotów gospodarczych z rejestru

 REGON i zmniejszające się saldo między nowymi a wykreślanymi podmiotami  

z rejestru. 

• Deficyt kadr na lokalnym rynku pracy posiadających wiedzę i kwalifikacje  

z zakresu nowych technologii. 

• Gospodarka lokalna, oparta prawie wyłącznie o działalność rolniczą. 

• Niewystarczający poziom ruchu inwestycyjnego. 

• Słaba konkurencyjność lokalnej przedsiębiorczości oraz niska zdolność 

instytucji otoczenia biznesu i świadczenia proinnowacyjnych usług. 

• Brak zintegrowanego produktu turystycznego, zdolnego przyciągnąć znaczną 

liczbę turystów spoza regionu. 

• Niewystarczająca liczba gospodarstw agroturystycznych. 

 

W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ: 

• Stosunkowo mały udział terenów zieleni oraz rekreacyjno-wypoczynkowych. 

• Brak zagospodarowania terenów rekreacyjnych np. terenu chodelskiego 

obszaru chronionego krajobrazu. 

• Brak podnoszenia atrakcyjności krajobrazu. 

• Zbyt  mała  popularyzacja  wiedzy  w  zakresie  ochrony  środowiska,  

zabytków i dziedzictwa kulturowego. 

• Niski poziom urbanizacji wsi i małe jej urozmaicenie. 

 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują, że obszar zdegradowany można wyznaczyć 
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dla miejsc  koncentracji  negatywnych  zjawisk  społecznych,  

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami ze sfer gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.  

Obszar można uznać za zdegradowany w przypadku współwystępowania minimum 

jednego problemu ze sfery społecznej oraz problemów z pozostałych sfer.  

Uznanie danego zjawiska za stan kryzysowy ma miejsce, jeśli dane negatywne zjawisko 

charakteryzuje się wartością wskaźników je oceniających, przekraczających średnią 

wartość notowaną w skali gminy. Istotne jest także obiektywne stwierdzenie, czy dane 

zjawisko ma charakter zjawiska kryzysowego (np. poprzez odniesienie poziomu zjawiska 

do średnich notowanych na innych poziomach statystycznych). 

Celem wyznaczenia na obszarze całej gminy obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, analiza danych przebiegała 2-etapowo: 

✓ ETAP 1 - wyznaczenie Obszaru Zdegradowanego (OZ) na terenie Gminy 

Krasnystaw 

✓ ETAP 2 - wyznaczenie Obszaru Rewitalizacji (OR) na terenie Gminy Krasnystaw 

 

ETAP 1 – wyznaczenie Obszaru Zdegradowanego (OZ) na terenie Gminy 
Krasnystaw 
 

W celu jednoznacznego wskazania na jakim obszarze Gminy występuje największe 

natężenie negatywnych zjawisk, poszczególnym zjawiskom problemowym 

przypisano odpowiadające im wskaźniki. Punktem odniesienia terytorialnego był podział 

Gminy na sołectwa / miejscowości. 

 
Procedura wyznaczania obszarów zdegradowanych opierała się na następujących 
założeniach: 
 
Na wstępnym etapie prac diagnostycznych zaproponowano, aby do celów agregacji 

danych opisujących stany kryzysowe dokonać podziału Gminy na sołectwa/ miejscowości. 

Założono wstępnie, że działania rewitalizacyjne powinny rozwiązywać komplementarnie 

problemy obszarów spójnych przestrzenie i funkcjonalnie, dlatego też przy tworzeniu stref 

próbowano zachować podział Gminy na takie obszary. 

 

Dostosowując metodologię badań do obszaru wiejskiego jakim jest teren Gminy 

Krasnystaw zdecydowano się na przeprowadzenie analizy wskaźnikowej badającej 

nagromadzenie negatywnych zjawisk, w każdym sołectwie. Analiza poddaje badaniu 

występowanie negatywnych zjawisk, w każdym koniecznym do wybrania obszaru 

zdegradowanego zakresie. Problem obrazowany jest wskaźnikiem, najczęściej jest to 

wskaźnik ukazujący zjawisko w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wartość wskaźnika 

określana jest jako niekorzystna kiedy wskaźniki te przyjmują w miejscowości wartości 

mniej korzystne od średniej ich wartości dla gminy. 

 

 

 

 

W celu ustalenia koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wybrane wskaźniki 
opisujące stany kryzysowe w sferze społecznej (ze względu na skalę jak również 
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natężenie zjawiska) zostały poddane transformacji liniowej w przedziale 0-1. Następnie 
wyniki te zostały zsumowane i ponownie poddane transformacji liniowej. Uzyskano w ten 
w sposób sumaryczny wskaźnik wystandaryzowany opisujący koncentrację negatywnych 
zjawisk społecznych na poszczególnych obszarach. 

 
Normalizacja wskaźników przeprowadzona została w oparciu o wzór: 

 

 
gdzie: 

• W – wystandaryzowana wartość wskaźnika 

• X – wyjściowa wartość wskaźnika 

• Min – minimalna wartość wskaźnika 

• Max – maksymalna wartość wskaźnika 

 

Cząstkowy wskaźnik wystandaryzowany – wynik liczbowy związany z normalizacją 

pierwotnej danej statystycznej za pomocą liniowej transformacji danych typu min-

max.  

W efekcie normalizacji wartości wszystkich wskaźników początkowych sprowadzone 

zostają do przedziału od 0 do 1, gdzie wartość 0 została przypisana danej  

o najmniejszej wartości, a wartość 1 została przypisana danej o największej wartości. 

Syntetyczny wystandaryzowany wskaźnik – wynik liczbowy stanowiący średnią 

arytmetyczną wskaźników cząstkowych dla poszczególnych sfer problemowych, 

ujętych w postaci wskaźników  wystandaryzowanych cząstkowych. 

W  celu określenie koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, występujących  

w Gminie Krasnystaw, przeanalizowano dostępne wskaźniki je opisujące. 

 
6.2. Wskaźniki delimitujące obszary zdegradowane 
 

Dla prawidłowego przeprowadzenia delimitacji analizowanych jednostek statystycznych 

konieczny był wybór odpowiednich zmiennych, które je w sposób istotny statystycznie 

różnicują.   Ze względu na charakter gminy i występujące w niej zjawiska społeczne, 

gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno- funkcjonalne i techniczne, konieczne było 

zbadanie szeregu zmiennych i wypracowanie katalogu umożliwiającego analizę każdej ze 

sfer wskazanych w Ustawie o rewitalizacji. Przeprowadzone prace umożliwiły 

wypracowanie zbioru  zmiennych zaprezentowanych w poniższej tabeli. 
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Tabela 37 Kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego 

 

Kategoria Lp. Wskaźnik Opis 

 S
F

E
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 

S
F

E
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 
 
 
1 

 
Strefa społeczna 

ubóstwo w przeliczeniu 
na 100  mieszkańców w 

2020 r. 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w 
zakresie zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej. 

Poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego obliczony 
został na podstawie danych Centrum Usług 

Społecznych. Jako wskaźnik go wyznaczający przyjęto 
liczbę osób korzystających z pomocy społecznej 

przeliczeniu na 100 mieszkańców. 
Przyjęty wskaźnik pozwolił zidentyfikować sołectwa z 

największymi problemami związanymi  
z wykluczeniem  społecznym. 

 
 
2 

 
Strefa społeczna 

bezrobocie ubóstwo w 
przeliczeniu na 100  

mieszkańców w 2020 r. 

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji 
społeczności obszaru na lokalnym rynku pracy.  

Dane dotyczące bezrobocia pozyskano z 
Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie. 
Założone w tym obszarze wskaźniki wskazały 

sołectwa  z największym odsetkiem osób 
bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych, 

co jest szczególnie istotne w przypadku analizy 
zjawiska jakim jest wykluczenie społeczne. 
Długotrwałe bezrobocie znacząco zwiększa 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz stanowi 
odzwierciedlenie warunków życia i sytuacji 

ekonomicznej mieszkańców. 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

Sfera społeczna 
przestępczość w 

przeliczeniu na 100  
mieszkańców w 2020 r. 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na 
danym obszarze, skupia się na prezentacji danych 

dotyczących poważnych naruszeń prawa. Dane 
potrzebne do obliczenia wskaźnika opisującego 

stopień przestępczości i naruszeń prawa pozyskano z 
Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. 
Przestępczość znacząco negatywnie wpływa na 

jakość życia mieszkańców oraz postrzeganie 
atrakcyjności danego miejsca do zamieszkania i 

inwestowania. Do wskazania poziomu przestępczości 
w poszczególnych sołectwach przyjęto liczbę 

przestępstw, interwencji domowych, przestępstw 
kryminalnych oraz ilość założonych „niebieskich kart” 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 
 

 
 

 
4 

 
Poziom edukacji (średnia 
% wyniku sprawdzianu 
ósmoklasistów z części 

humanistycznej i 
matematycznej oraz 

językowej) 

 
Wskaźnik określający poziom  edukacji (średnia % 
wyniku sprawdzianu ósmoklasistów z części 
humanistycznej i matematycznej oraz językowej). 
Dane pozyskano z Urzędu Gminy Krasnystaw 

  
 

5 

 
 

Liczba zarejestrowanych 
organizacji NGO na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik określający poziom kapitału społecznego. 
Zmienna zestandaryzowana, prezentowana w formie 

przeliczeniowej pokazującej liczbę organizacji 
pozarządowych na 100 mieszkańców. 

Źródło danych: Urząd Gminy Krasnystaw 

  
 
 
 

6 

 
 

Przyrost naturalny [°/oo] 

 
Wskaźnik opisujący wielkość przyrostu naturalnego 
obliczony został na podstawie danych dotyczących 
liczby urodzeń i liczby zgonów pozyskanych z Gminy 
Krasnystaw 
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7 

 
 

Poziom kapitału 
społecznego –uczestnictwo 

w życiu politycznym 

 Wskaźnik określający poziom kapitału społecznego – 

Wskaźnik, którym się posłużono, chcąc ocenić 
uczestnictwa  w życiu politycznym w poszczególnych 
sołectwach gminy Krasnystaw, to udział mieszkańców  w 
wyborach samorządowych. Dane pozyskano z PKW. 

  

S
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A
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C
Z

A
  

 

 
8 

 

 
Liczba podmiotów 

gospodarczych na 100 
mieszkańców 

 
Wskaźnik skupiający się na ocenie stopnia 
przedsiębiorczości mieszkańców obszaru. 

Wskaźnikami wskazującymi na problemy natury 
gospodarczej są: poziom aktywności gospodarczej 

oraz kondycja lokalnych przedsiębiorstw. Do obliczenia 
poziomu aktywności gospodarczej posłużono się liczbą 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  
w poszczególnych sołectwach. 

Źródło danych: Urząd Gminy Krasnystaw, rejestr CIDG 

  S
F

E
R

A
 Ś

R
O

D
O

W
IS

K
O

W
A

 

 
 

9 
 
 

 
Obecność odpadów 

stwarzających 
zagrożenie dla życia i 
zdrowia ludzi w gminie 

Krasnystaw 

 
 

 

 

Wskaźnik opisujący obecność odpadów stwarzających 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wwskaźniki 

opisujące ilość odpadów zawierających wyroby 

azbestowe pozostałe do unieszkodliwienia w 

porównaniu z ilością zinwentaryzowaną w 

poszczególnych sołectwach [%], ilość odpadów 

zawierających wyroby azbestowe w przeliczeniu na 

powierzchnię sołectwa [Mg/km2], a także obecność 

składowisk odpadów komunalnych zarówno czynnych 

jak i rekultywowanych, które mogą stwarzać poważne 

zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych, 

podłoża gruntowego, a także zagrożenie dla zdrowia i 

życia ludzi. 

 
10 

Stopień wyposażenia w 
infrastrukturę ochrony 

środowiska 

Wskaźnik skupiający się na ocenie poziomu 
wyposażenia poszczególnych miejscowości w 
urządzenia sieciowe służące ochronie środowiska. 

Źródło danych: GUS/ UG Krasnystaw 

  

S F E R A  P R Z E S T R Z E N N O - F U N K C J O N A L N A
 

 

11 

 

Infrastruktura 

bezpieczeństwa 

drogowego 

Wskaźniki dotyczą w szczególności 
niewystarczającego wyposażenia w 
infrastrukturę bezpieczeństwa drogowego ( w 
szczególności w zakresie chodników oraz 
oświetlenia). Źródło danych: GUS/ UG 
Krasnystaw 
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12 

 
 
 

Stopień 
zagospodarowania 

przestrzeni 
publicznych 

 
 

Wskaźnik opisujący poziom degradacji 
infrastruktury technicznej, w tym obiektów 

użyteczności publicznej. 
Źródło danych: Urząd Gminy Krasnystaw 
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13 

 
Stan techniczny obiektów 

budowlanych 
pozostających w zasobie 

UG Krasnystaw 

Wskaźnik opisujący stan i jakość obiektów 

budowlanych pozostających w zasobie UG Krasnystaw 

Źródło danych: Urząd Gminy Krasnystaw 

Źródło: opracowanie własne  

 

 

 

6.3. Wyniki dla poszczególnych sołectw / miejscowości wg poszczególnych 
ww. wskaźników 
 

 

Wyznaczając obszar zdegradowany, przyjęto zasadę, iż obszar wymagający działań 

naprawczych cechuje sołectwo o wartości wskaźnika powyżej średniej dla gminy 

Krasnystaw, co przedstawiono w tabelach poniżej. 

 

 

6.3.1. Wskaźniki społeczne delimitujące obszary zdegradowane 
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Tabela 38 Strefa społeczna ubóstwo w przeliczeniu na 100  mieszkańców w 2020 r. 
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STANDARYZACJA 

koncentracji problemu 
(0-1) 

Białka 2,20 2,20 1,10 0,83 0,28 0,00 4 0,67 

Bzite 1,47 1,47 1,72    0,49 0,25 0,00 4 0,67 

Czarnoziem 4,37 3,83 1,09 0,00 0,00 0,00 2 0,33 

Jaślików 0,90 0,90 0,68    0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Józefów 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Kasjan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Krupe 1,43 1,29 0,57    0,14 0,29 0,29 3 0,50 

Krupiec 1,45 1,45 1,82    0,00 0,00 0,00 
2 0,33 

Krynica 1,42 1,42 1,42 0,71 0,00 0,00 3 0,50 

Latyczów 2,22 1,73 2,22 0,00 0,00 0,00 3 0,50 

Małochwiej Duży 0,34 0,17 0,51 0,00 0,00 0,00 
0 0,00 

Małochwiej Mały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Niemienice 0,85 0,85 0,56 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Niemienice-Kolonia 3,30 3,30 2,20 0,00 0,00 0,00 
3 0,50 

Ostrów Krupski 1,86 1,49 2,97 0,74 0,00 0,00 4 0,67 

Rońsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Siennica Nadolna 1,96 1,83 1,44 0,26 0,52 0,26 6 1,00 

Siennica Nadolna 1,41 1,29 0,94 0,35 0,00 0,00 2 0,33 
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Osiedle cukrowni 

Stężyca-Kolonia 1,94 0,78 1,94 0,00 0,00 0,00 2 0,33 

Stężyca Łęczyńska 1,31 0,87 0,44 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Stężyca 
Nadwieprzańska 1,59 0,53 1,59 0,00 0,00 0,00 

2 
0,33 

Widniówka 1,78 1,18 1,18     0,00 0,00 0,00 
3 0,50 

Wincentów 2,06 1,54 2,06     0,26 0,00 0,00 
3 0,50 

Zakręcie 0,43 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Zastawie 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Zażółkiew 2,51 1,43 2,15     0,00 0,00 0,00 
3 0,50 

gmina Krasnystaw 1,52 1,18 1,14 0,15 0,05 0,02 1,96  
 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy 
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Tabela 39 Strefa społeczna bezrobocie 2020  r. 
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STANDARYZACJA 
koncentracji problemu 

(0-1) 

1 2 3 4 5 6 

Białka 6,06 63,64 3,86 2 0,67 

Bzite 6,37 61,54 3,92 2 0,67 

Czarnoziem 4,92 66,67 3,28 1 0,33 

Jaślików 2,93 84,62 2,48 1 0,33 

Józefów 10,26 25,00 2,56 1 0,33 

Kasjan 6,14 67,44 4,14 3 1,00 

Krupe 5,45 73,33 4,00 2 0,67 

Krupiec 4,96 100,00 4,96 2 0,67 

Krynica 5,19 71,43 3,70 1 0,33 

Latyczów 3,24 68,42 2,21 1 0,33 

Małochwiej Duży 3,27 70,00 2,29 1 0,33 

Małochwiej Mały 2,82 90,00 2,54 1 0,33 

Niemienice 6,59 100,00 6,59 3 1,00 
Niemienice-
Kolonia 9,67 69,23 6,69 3 1,00 
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Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy 

 

 

 

 

 

 
 

Ostrów Krupski 9,47 55,56 5,26 2 0,67 

Rońsko 11,76 58,89 6,93 2 0,67 

Siennica Nadolna 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Stężyca-Kolonia 
5,43 

57,14 
3,10 0 

0,00 

Stężyca 
Łęczyńska 

8,73 
75,00 

6,55 3 
1,00 

Stężyca 
Nadwieprzańska 

4,76 
66,67 

3,17 1 
0,33 

Widniówka 
8,28 

57,14 
4,73 2 0,67 

Wincentów 4,37 70,59 3,08 1 0,33 

Zakręcie 3,22 66,67 2,15 1 0,33 

Zastawie 4,31 60,00 2,59 0 0,00 

Zażółkiew 5,02 64,29 3,23 0 0,00 

gmina Krasnystaw  

5,73 65,73 

 

3,76 

 

1,44 
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Tabela 40 Sfera społeczna przestępczość 2020 r. 

 
 
 

Sołectwo 

 

Liczba 
przestępst

w 
w 

przeliczeniu 
na 100 

mieszkańców 

 
 

Wykroczenia 
w przeliczeniu na 

100 
mieszkańców 

 

Interwencje 
domowe 

w przeliczeniu na 
100 

mieszkańców 

 

Przestępstwa 
kryminalne 

w przeliczeniu na 
100 

mieszkańców 

 
 

„Niebieskie karty” 
w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Występowanie 
negatywnego 

zjawiska w 
obszarze 

przestępczości 

STANDARYZACJA 

koncentracji 
problemu (0-1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Białka 0,83 1,93 3,58 0,55 0,55 2 0,40 

Bzite 1,96 0,49 0,49 0,49 0,00 1 0,20 

Czarnoziem 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 1 0,20 

Jaślików 1,35 0,90 0,45 0,45 0,23 1 0,20 

Józefów 0,00 3,85 2,56 2,56 0,00 2 0,40 

Kasjan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Krupe 3,27 3,27 1,09 1,09 0,00 2 0,40 

Krupiec 3,55 1,42 4,96 4,96 0,00 3 0,60 

Krynica 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Latyczów 0,00 0,51 1,02 1,02 0,34 1 0,20 

Małochwiej 
Duży 2,94 0,98 1,31 1,31 0,33 

2 
0,40 

Małochwiej 
Mały 0,00 0,85 2,25 2,25 0,28 

3 
0,60 

Niemienice 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 1 0,20 

Niemienice-
Kolonia 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00 

0 
0,00 

Ostrów Krupski 0,00 9,47 1,05 1,05 1,05 2 0,40 

Rońsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Siennica 
Nadolna 2,34 7,15 5,98 5,98 0,59 

5 
1,00 
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Stężyca-
Kolonia 0,39 1,16 2,71 2,71 0,39 

3 
0,60 

Stężyca 
Łęczyńska 0,87 0,00 4,37 4,37 2,62 

3 
0,60 

Stężyca 
Nadwieprzańska 0,00 2,65 1,06 1,06 0,00 

1 
0,20 

Widniówka 1,18 0,59 1,78 1,78 0,00 3 0,60 

Wincentów 0,51 1,03 1,29 1,29 0,00 
0 0,00 

Zakręcie 3,00 8,37 0,43 0,43 0,00 
2 0,40 

Zastawie 0,86 1,29 0,86 0,86 0,00 0 0,00 

Zażółkiew 0,36 1,43 1,43 1,43 0,36 2 0,40 
gmina 
Krasnystaw 1,00 2,04 1,55 1,43 0,27 

1,6  

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy i KP w Krasnymstawie 
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Rejonizacja 

 

STANDARYZACJA 

koncentracji problemu (0-1) 

Szkoła 
Podstawowa w 
Siennicy Nadolnej 

60 35 54 1 Siennica Nadolna Krupiec Wincentów 
Bzite Józefów 

0,33 
Szkoła 
Podstawowa Nr 3 
w Krasnymstawie 

71 50 50 0 Niemienice Białka Zażółkiew Rońsko 
Widniówka 

0,00 
Szkoła 
Podstawowa w 

56 52 48 0 Małochwiej Duży Małochwiej Mały 
Tuligłowy Latyczów Łany, Zastawie 0,00 
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Małochwieju 
Dużym 

Kolonia 

Szkoła 
Podstawowa w 
Krupem 

47 30 22 3 Krupe Ostrów Krupski Czarnoziem 
Krynica 

1,00 
Szkoła 
Podstawowa w 
Jaślikowie 

63 40 55 1 Zakręcie Jaślików Stężyca 
Nadwieprzańska Stężyca Łęczyńska 
Stężyca Kolonia Niemienice Kolonia 0,33 

Gmina 
Krasnystaw 59,4 41,4 45,8 

1   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych OKE Kraków 

 

Tabela 41 Sfera społeczna kapitał społeczny 

 
 
 

Sołectwo 

 
liczba 

zarejestrowanych 
organizacji NGO na 

terenie sołectwa 

 

liczba zarejestrowanych 
organizacji NGO na 100 

mieszkańców  

 

Obszar poniżej średniej  
w sferze kapitał społeczny 

STANDARYZACJA 

koncentracji problemu (0-1) 

1 2 3 4 5 

Białka 3 0,83 0 0,00 

Bzite 2 0,49 0 0,00 

Czarnoziem 1 0,55 1 0,50 

Jaślików 2 0,45 0 0,00 

Józefów 0 2,56 0 0,00 

Kasjan 0 0,00 2 1,00 

Krupe 1 0,36 2 1,00 

Krupiec 0 0,00 2 1,00 

Krynica 1 0,25 2 1,00 

Latyczów 1 0,17 2 1,00 
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Małochwiej Duży 1 0,33 2 1,00 

Małochwiej Mały 1 0,28 2 1,00 

Niemienice 1 1,10 1 0,50 

Niemienice-
Kolonia 0 0,00 2 1,00 

Ostrów Krupski 1 1,05 1 0,50 

Rońsko 0 0,00 1 0,50 

Siennica Nadolna 6 0,70 0 0,00 

Stężyca-Kolonia 2 0,78 0 0,00 

Stężyca 
Łęczyńska 0 0,00 2 1,00 

Stężyca 
Nadwieprzańska 1 0,53 1 0,50 

Widniówka 0 0,00 2 1,00 

Wincentów 2 0,51 0 0,00 

Zakręcie 1 0,21 2 1,00 

Zastawie 0 0,00 2 1,00 

Zażółkiew 1 0,36 2 1,00 

gmina 
Krasnystaw 1,2 0,46 1,24 

 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy 
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Na podstawie analizy wskaźnikowej (wskaźnik na 100 mieszkańców) jako obszary  

o szczególnym natężeniu   problemów społecznych wymienia się sołectwa: 

1. Kasjan 

2. Krupe 

3. Krupiec 

4. Krynica 

5. Latyczów 

6. Małochwiej Duży 

7. Małochwiej Mały 

 

Przyrost naturalny – wskaźnik opisujący wielkość przyrostu naturalnego obliczony został 

na podstawie danych dotyczących liczby urodzeńi liczby zgonów pozyskanych z Urzędu 

Gminy w Krasnymstawie. Jako wskaźnik wyznaczający przyrost naturalny przyjęto: liczba 

urodzin - liczba zgonów dzielona przez liczbę mieszkańców sołectwa/gminy x 1000‰,  

uzyskując wynik w promilach. 
 

 

Tabela 42 Współczynnik przyrostu naturalnego w poszczególnych sołectwach gminy Krasnystaw  

Sołectwo  od 01.01.2020 do 31.12.2020 Urodzenia/zgony przyrost naturalny [°/oo] 

Białka 3/9 -16,53 

Bzite 5/7 -4,90 

Czarnoziem 2/5 -16,39 

Jaślików 3/6 -6,76 

Józefów 0/1 -12,82 

Kasjan -/- 0,00 

Krupe 6/6 0,00 

Krupiec 3/1 14,18 

Krynica 0/6 -14,81 

Latyczów 2/5 -5,11 

Małochwiej Duży 3/11 -26,14 

Małochwiej Mały 2/4 -5,63 

Niemienice 2/3 -10,99 

Niemienice-Kolonia 1/2 -3,72 

Ostrów Krupski 1/1 0,00 

Rońsko 2/2 0,00 

Siennica Nadolna wieś 11/8 3,52 

Siennica Nadolna Osiedle 
cukrowni 4/8 -15,50 

Stężyca Nadwieprzańska 0/3 -13,10 

Stężyca-Kolonia 1/5 -21,16 

Stężyca Łęczyńska 1/1 0,00 

Widniówka 1/5 -10,28 

Wincentów 7/3 8,58 

Zakręcie 4/10 -25,86 

Zastawie-Kolonia 3/1 7,17 

Zażółkiew 0/7 -16,53 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Promil
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Gmina Krasnystaw 67/120 -7,05 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy 

 
 

W 2020 roku przyrost naturalny w gminie Krasnystaw był ujemny. Najniższa wartość 

wskaźnika cechowała takie sołectwa jak: Białka, Czarnoziem, Krynica, Małochwiej 

Duży, Stężyca Kolonia, Zakręcie, Zażółkiew. W związku ze starzeniem się 

społeczeństwa, ujemna wartość przyrostu naturalnego nie gwarantuje w przyszłości 

zastępowalności pokoleń, co może pogłębić zjawisko recesji liczby ludności. 

Poziom nauczania – określono posługując się skalą staninową opisującą wynik 

sprawdzianu przeprowadzanego w VI klasie szkoły podstawowej - dotyczy pierwszego 

etapu edukacji szkolnej. Skala ta jest stosowana w pomiarze dydaktycznym i odpowiada 

na pytanie jaką pozycję zajmuje szkoła na tle wyników osiągniętych przez całą badaną 

populację. 
 

Poziom  kapitału  społecznego  –  określa  sieć  społecznych  relacji  zaufania,  

lojalności   i solidarności. Najwygodniejszą miarą kapitału jest niższa, niż średnio na 

terenie gminy, frekwencja w wyborach. Wskaźnik, którym się posłużono, chcąc ocenić 

poziom kapitału społecznego  w  poszczególnych  sołectwach  gminy  Krasnystaw,  to  

udział  mieszkańców  w wyborach samorządowych. 

 
Tabela 43 Frekwencja wyborcza wybory do Rady Gminy Krasnystaw 2018 

Okręg wyborczy 
Frekwencja wyborcza wybory do Rady 

Gminy Krasnystaw  2018 

Białka       44.75% 

Bzite 47.71% 

Czarnoziem 44.28% 

Jaślików 65.30% 

Józefów 47.71% 

Kasjan 45.06% 

Krupe 52.39% 

Krupiec 47.71% 

Krynica 44.28% 

Latyczów 51.87% 

Małochwiej Duży 57.70% 

Małochwiej Mały 59.71% 

Niemienice 51.80% 

Niemienice-Kolonia 52.68% 

Ostrów Krupski 44.28% 

Rońsko 55.64% 

Siennica Nadolna wieś 44.64% 

Siennica Nadolna Osiedle cukrowni 51.91% 

Stężyca Nadwieprzańska 55.64% 

Stężyca-Kolonia 48.64% 

Stężyca Łęczyńska 48.64% 

Widniówka 51.87% 

Wincentów 45.06% 

Zakręcie 52.78% 
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Zastawie-Kolonia 59.71% 

Zażółkiew 51.09% 

Gmina Krasnystaw 50.87% 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasnystaw 

 

Średnia frekwencja w wyborach samorządowych do Rady Gminy w gminie Krasnystaw  

 w 2018 roku wynosiła 50,87%.  Frekwencja  poniżej  średniej  odnotowana  została   

w  6 okręgach  wyborczych, z których najniższą frekwencją (47.88% charakteryzował się 

okręg wyborczy nr 9 w którym uprawnionymi do głosowania byli mieszkańcy sołectw: 

Czarnoziem, Krynica, Ostrów Krupski. 

 

Bardzo dobrym barometrem zaangażowania  mieszkańców jest aktywność przejawiająca 

się w tworzeniu organizacji, klubów, kół , stowarzyszeń które wspólnie z władzą mogą 

realizować sprawy bardzo ważne dla lokalnej społeczności. Mogą to być działania  

w ramach funduszu sołeckiego, ale  one do końca nie odzwierciedlają aktywności. Dużo 

lepszym wskaźnikiem i o wiele cenniejszym jest pokazanie jak organizacje pozarządowe 

angażują się w pozyskiwanie środków z zewnątrz poprzez granty z FIO, LGD, KRUS, 

PGiNG, ARiMR, budżetu gminy. Takie działania są autentycznym przejawem aktywności 

społecznej organizacji działających w sołectwach, które pokazują jak wspólnym 

działaniem można stworzyć i osiągnąć ważne cele dla mieszkańców.  Do oszacowania   

poziomu aktywności społecznej w gminie Krasnystaw, posłużono się wskaźnikiem  

pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych, które zostały pozyskanie przez 

Stowarzyszenia, Kluby, OSP, KGW, UKS  dla konkretnego sołectwa w latach 2018-2020.  

Kolejnym kryterium, przy pomocy którego oceniono poziom kapitału społecznego 

poszczególnych sołectwach, to wskaźniki opisujące nasycenie organizacjami 

pozarządowymi. W większości sołectw gminy Krasnystaw są zarejestrowane organizacje 

pozarządowe. 
 

Białka, Czarnoziem, Józefów, Kasjan, Krynica, Latyczów, Niemienice Kolonia, 

Ostrów Krupski, Rońsko, Stężyca Kolonia, Stężyca Łęczyńska, Stężyca 

Nadwieprzańska. 
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Tabela 44 Sfera społeczna  - podsumowanie (liczba przekroczeń średniej dla gminy na poziomie sołectw). 

 
 

Lp. 

 
 

Sołectwo 

Występowanie 
negatywnego 
zjawiska  w 

obszarze 
pomocy 

społecznej 

 
Występowanie 
negatywnego 

zjawiska w 
obszarze 

bezrobocia 

 
Występowanie 
negatywnego 

zjawiska w 
obszarze 

przestępczości 

Występowanie 
negatywnego 

zjawiska w 
obszarze 

uczestnictwa 
w życiu 

publicznym 

 
Występowanie 
negatywnego 

zjawiska w 
obszarze 
edukacji 

 
Problemy w 

obszarze   
kapitału 

społecznego 

 
Współczynnik 

przyrostu naturalnego 
w poszczególnych 
sołectwach gminy 

Krasnystaw 

 
 

Występowanie 
negatywnego zjawiska w 

obszarze 
społecznym 

1. Białka 4 2 2 44.75% 0 1 -16,53 5 

2. Bzite 4 2 1 47.71% 1 1 -4,90 4 

3. Czarnoziem 2 1 1 44.28% 3 1 -16,39 4 

4. Jaślików 0 1 1 65.30% 1 1 -6,76 1 

5. Józefów 0 1 2 47.71% 1 1 -12,82 4 

6. Kasjan 0 3 0 45.06% - 2 0,00 3 

7. Krupe 3 2 2 52.39% 3 1 0,00 4 

8. Krupiec 2 2 3 47.71% 1 1 14,18 6 

9. Krynica 3 1 0 44.28% 3 2 -14,81 5 

10. Latyczów 3 1 1 51.87% 0 2 -5,11 2 

11. Małochwiej Duży 0 1 2 57.70% 0 1 -26,14 2 

12. Małochwiej Mały 0 1 3 59.71% 0 2 -5,63 2 

13. Niemienice 0 3 1 51.80% 0 1 -10,99 2 

14. Niemienice-Kolonia 3 3 0 52.68% 1 2 -3,72 4 

15. Ostrów Krupski 4 2 2 44.28% 3 0 0,00 5 

16. Rońsko 0 2 0 55.64% 0 2 0,00 2 

17. Siennica Nadolna 6 0 5 44.64% 0 1 3,52 3 

18. Siennica Nadolna 
Osiedle cukrowni 2 

0 
- 51.91% 

0 
1 

-15,50 2 

19. Stężyca-Kolonia 2 0 3 55.64% 1 1 -13,10 4 

20. Stężyca Łęczyńska 0 3 3 48.64% 1 1 -21,16 5 

21. Stężyca 
Nadwieprzańska 2 

1 
1 48.64% 1 0 

0,00 3 

22. Widniówka 3 2 3 51.87% 0 1 -16,53 4 

23. Wincentów 3 2 0 45.06% 1 1 8,58 4 

24. Zakręcie 0 2 2 52.78% 1 2 -25,86 4 

25. Zastawie 0 0 0 59.71% 0 1 7,17 0 

26. Zażółkiew 3 0 2 51.09% 0 2 -16,53 4 

Średnia 1,96 1,44 1,6 50.87% 0,88 1,24 -7,05 3,52 
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Tabela 45 Sfera społeczna  - podsumowanie standaryzacji natężenia problemów na poziomie sołectw 

 
 

Lp. 

 
 

Sołectwo 

 
Suma wystandaryzowanych 

problemów 

(max – 5 pkt.) 

 
STANDARYZACJA 

problemów (max - 1 pkt.) 

 
 

Odsetek mieszkańców  

1. Białka 1,74 0,37 4,23 
2. Bzite 1,87 0,42 4,81 
3. Czarnoziem 2,36 0,58 2,09 
4. Jaślików 0,86 0,07 5,12 
5. Józefów 1,06 0,14 0,87 
6. Kasjan 2 0,46 0,43 
7. Krupe 3,57 1,00 8,11 
8. Krupiec 2,93 0,78 3,27 
9. Krynica 2,83 0,75 1,60 
10. Latyczów 2,03 0,47 4,66 
11. Małochwiej Duży 1,73 0,37 6,83 
12. Małochwiej Mały 1,93 0,44 3,59 
13. Niemienice 1,7 0,36 4,23 
14. Niemienice-Kolonia 2,83 0,75 1,05 
15. Ostrów Krupski 3,24 0,89 3,24 
16. Rońsko 1,17 0,18 1,11 
17. Siennica Nadolna 2,33 0,57 8,96 
18. Siennica Nadolna Osiedle cukrowni 0,66 0,00 9,95 
19. Stężyca-Kolonia 1,26 0,21 3,01 
20. Stężyca Łęczyńska 2,93 0,78 2,72 
21. Stężyca Nadwieprzańska 1,69 0,35 2,20 
22. Widniówka 2,77 0,73 2,00 
23. Wincentów 1,16 0,40 4,54 
24. Zakręcie 2,06 0,48 5,39 
25. Zastawie 1 0,12 2,80 
26. Zażółkiew 1,9 0,37 3,18 



128  

Rewitalizacja ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców, co oznacza, 

że właśnie kwestie społeczne są podstawowymi przesłankami służącymi wyznaczeniu 

obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a dopiero potem – aspekt gospodarczy,   

ekologiczny, funkcjonalno-przestrzenny i techniczny. Analiza objęła wskaźniki opisujące 

zjawiska w sferze społecznej tj.: poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, poziom 

bezrobocia, wskaźnik obciążenia demograficznego, współczynnik przyrostu naturalnego, 

poziom nauczania, stopień przestępczości oraz poziom kapitału społecznego. W grupie 

sołectw, cechujących się sytuacją kryzysową w obrębie sfery społecznej, o czym traktuje 

ilość wskaźników charakteryzujących dane sołectwo gorszą sytuacją aniżeli średnio  

w gminie Krasnystaw zaliczono: Białka, Bzite, Czarnoziem, Kasjan , Krupe, Krupiec, 

Krynica, Latyczów, Małochwiej Duży, Małochwiej Mały, Niemienice, Niemienice-

Kolonia, Ostrów Krupski, Siennica Nadolna, Stężyca Łęczyńska, Stężyca 

Nadwieprzańska, Widniówka, Wincentów, Zakręcie, Zażółkiew. 

 

Jak  wcześniej   wspomniano,  dla  poprawnego  wyznaczenia  obszarów  zdegradowanych   

i rewitalizacji  należało  dodatkowo  w  sołectwach  gminy,  zdiagnozować  występowanie,   

co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno- 

funkcjonalnych lub technicznych. 

 

6.3.2.  Wskaźniki gospodarcze delimitujące obszary zdegradowane 

 

Wskaźnikami wskazującymi na problemy natury gospodarczej są: poziom aktywności 

gospodarczej oraz kondycja lokalnych przedsiębiorstw. Do obliczenia poziomu aktywności 

gospodarczej posłużono się liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  

w poszczególnych sołectwach na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.  

 

Miara, jakkolwiek posiada pewne wady związane choćby np. z oparciem się o adres 

rejestracji podmiotu, a nie faktycznego miejsca prowadzenia działalności, pozwala  

w większości przypadków wskazać obszary odpowiadające rzeczywistemu zasięgowi 

kryzysu. Podstawę wyznaczenia wskaźnika stanowi przelicznik liczby zarejestrowanych 

podmiotów na danym obszarze w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Do określenia kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw posłużono się wskaźnikami opisującymi liczbę podmiotów 

wyrejestrowanych oraz liczbę podmiotów nowo zarejestrowanych w 2020 roku w przeliczeniu 

na liczbę mieszkańców. Wskaźniki aktywności gospodarczej jednoznacznie wpisują się  

w szereg zjawisk (tendencji) identyfikowanych jako niekorzystne dla obszarów 

problemowych. Relatywnie wysokie dysproporcje pomiędzy średnią wartością wskaźnika 

przedsiębiorczości w gminie, a sytuacją na wyszczególnionych obszarach to pochodna 

relatywnie niskiej i malejącej jakości kapitału ludzkiego i społecznego. Dzięki temu 

zidentyfikowano jednostki o niskim poziomie aktywności gospodarczej, co w dalszej części 

pomoże ukierunkować przyszłe działania oraz wskaże obszary podjęcia przyszłych 

interwencji skoncentrowanych na zwiększenie przedsiębiorczości danej społeczności. 
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Tabela 46 Poziom aktywności gospodarczej w gminie Krasnystaw w roku 2020 

 

 
L.p. 

 

 
Sołectwo 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów 

gospodarczych na 
100 mieszkańców 

ilość obszarów problemowych 
opisujących sytuację kryzysową 

w sferze 
gospodarczej 

1 2 3 4 

1. Białka 0,02 1 

2. Bzite 0,02 1 

3. Czarnoziem 0,02 1 

4. Jaślików 0,04 0 

5. Józefów 0,01 1 

6. Kasjan 0,00 1 

7. 
Krupe 

0,03 1 

8. 
Krupiec 

0,05 0 

9. Krynica 0,01 1 

10. Latyczów 0,02 1 

11. 
Małochwiej Duży 

0,08 0 

12. Małochwiej Mały 0,03 1 

13. Niemienice 0,21 1 

14. 
Niemienice-Kolonia 

0,00 1 

15. Ostrów Krupski 0,06 0 

16. Rońsko 0,00 1 

17. Siennica Nadolna 0,08 0 

18. Siennica Nadolna 
Osiedle cukrowni 

0,08 0 

19. Stężyca-Kolonia 0,01 1 

20. 
Stężyca Łęczyńska 

0,03 1 

21. 
Stężyca 
Nadwieprzańska 0,00 1 

22. 
Widniówka 

0,04 0 

23. 
Wincentów 

0,02 1 

24. 
Zakręcie 

0,06 0 

25. 
Zastawie 

0,00 1 

26. 
Zażółkiew 

0,04 0 

 
gmina Krasnystaw 

0,036 0,65 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy 

 

W gminie Krasnystaw w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 473 podmioty 

gospodarki narodowej, z czego 382 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą.  W tymże roku zarejestrowano 40 nowych podmiotów, a 21 podmiotów zostało 

wyrejestrowanych.  Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (60) podmiotów zarejestrowano 

w roku 2019,  a najmniej (37) w roku 2011.  

W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, 

najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.  Według danych z rejestru 
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REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Krasnystaw 

najwięcej (12) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

 
6.3.3.  Wskaźniki środowiskowe delimitujące obszary zdegradowane 

 
Do wyznaczenia sołectw, w obrębie których występują problemy środowiskowe, pozwalające 

na zakwalifikowanie obszarów kryzysowych jako obszary zdegradowane posłużono się 

wskaźnikami opisującymi przekroczenia  standardów jakości  życia  (dot.  poziomu  hałasu), 

a także obecnością odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (ilość 

odpadów zawierających wyroby azbestowe oraz obecność składowisk odpadów 

komunalnych zarówno czynnych jak i rekultywowanych). 

 

Hałas: 

Za sołectwa zagrożone ponadnormatywnym hałasem uważa się te, przez które przebiega 

droga krajowa DK17. W tym celu posłużono się opracowaniem pn. „Program ochrony 

środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”  

Mogłoby się wydawać, że gmina wiejska, nie posiadająca na swym terenie uciążliwych 

zakładów przemysłowych, nie powinna się borykać z problemem zanieczyszczenia hałasem.  

Przez teren powiatu krasnostawskiego przebiega jedna droga krajowa nr 17 przechodząca 

przez gminy Fajsławice, Łopiennik, Krasnystaw i Izbica. 

W 2015 roku na terenie powiatu krasnostawskiego prowadzony był monitoring hałasu na 

drogach publicznych o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub 

procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20%. Podczas dnia i nocy 

dopuszczalne wartości na odcinku Krasnystaw – Tuligłowy zostały przekroczone.  

W latach poprzednich (2012-2013) GDDKiA prowadziła monitoring dróg. Monitoringiem 

została objęta DK 17 na 5 odcinkach. Z otrzymanych wyników wynika, że w powiecie na 

hałas narażone jest około 4.3% mieszkańców.  

Klimat akustyczny w powiecie krasnostawskim jest zadowalający. Hałas staje się dokuczliwy 

na terenach zurbanizowanych, przez wzrost natężenia ruchu. Istnieje możliwość 

zmniejszenia liczby osób narażonych na przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu  

z terenów zurbanizowanych. W tym celu zaleca się budowę ekranów akustycznych, budowę 

obwodnic kierujących ruch samochodowy poza tereny gęstej zabudowy oraz sadzenie drzew 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych.  

Przy planowaniu inwestycji budowlanych należy unikać lokalizowania zabudowy 

mieszkaniowej na terenach, na których stwierdzono ponadnormatywną emisję hałasu 
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Tabela 47 Wykaz odcinków dróg krajowych na terenie woj. lubelskiego, opisanych w Mapach akustycznych  
z 2012 roku.

 

Źródło: WIOŚ Lublin 

 
Rysunek 2 Lokalizacja dróg objętych monitoringiem na terenie powiatu krasnostawskiego 

 
 Źródło: MAPY AKUSTYCZNE DLA DRÓG KRAJOWYCH O RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW ROCZNIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO 

 

Odpady: 

O obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi świadczą 

wskaźniki opisujące ilość odpadów zawierających wyroby azbestowe pozostałe do 

unieszkodliwienia w porównaniu z ilością zinwentaryzowaną w poszczególnych sołectwach 

[%], ilość odpadów zawierających wyroby azbestowe w przeliczeniu na powierzchnię 
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sołectwa [Mg/km2], a także obecność składowisk odpadów komunalnych zarówno czynnych 

jak i rekultywowanych, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych 

i podziemnych, podłoża gruntowego, a także zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

 
Tabela 48 Obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w gminie Krasnystaw 

 
 

 
Sołectwo 

 
odpady 

zawierające 
azbest/100 

mieszkańców 
[Mg] 

 
 

Dzikie 
wysypiska 

śmieci 

Przekroczenia standardów 
jakości 

środowiska, obecności 
odpadów 

stwarzających zagrożenie 
dla życia, zdrowia ludzi lub 

stanu środowiska 
(TAK/NIE) 

 

 
Występowanie 

negatywnego 
zjawiska w obszarze 

środowiska 

1 2 3 4 5 

Białka 
1,26 

TAK NIE 1 

Bzite 4,35 NIE NIE 1 

Czarnoziem 7,63 NIE NIE 1 

Jaślików 4,94 NIE NIE 1 

Józefów 3,14 NIE NIE 0 

Kasjan 0 NIE NIE 0 

Krupe 3,75 NIE NIE 1 

Krupiec 
1,86 

NIE NIE 0 

Krynica 8,67 NIE NIE 1 

 Latyczów 3,22 NIE NIE 0 

Małochwiej Duży 
2,42 

NIE NIE 0 

Małochwiej Mały 
2,96 

NIE NIE 0 

Niemienice 5,80 NIE NIE 1 

Niemienice-Kolonia 4,38 NIE NIE 1 

Ostrów Krupski 3,28 NIE NIE 0 

Rońsko 3,19 NIE NIE 0 

Siennica Nadolna 
wieś 

Siennica Nadolna 
Osiedle cukrowni 

5,29 NIE NIE 1 

Stężyca 
Nadwieprzańska 0,16 

NIE NIE 0 

Stężyca-Kolonia 4,82 NIE NIE 1 

Stężyca Łęczyńska 3,72 NIE NIE 1 

Widniówka 0 NIE NIE 0 

Wincentów 4,02 NIE NIE 1 

Zakręcie 4,71 NIE NIE 1 

Zastawie-Kolonia 1,01 NIE NIE 0 

Zażółkiew 6,19 NIE NIE 1 

gmina 
Krasnystaw 3,63 

  0,5 

 
Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy 
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Problemy związane z obecnością odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzi nie występują we wszystkich sołectwach. Największe występują w sołectwach:  Bzite, 

Czarnoziem, Jaślików, Krynica, Niemienice, Niemienice-Kolonia, Siennica Nadolna, 

Stężyca -Kolonia, Stężyca Łęczyńska, Wincentów, Zakręcie, Zażółkiew . 

  
6.3.4. Wskaźniki przestrzenno – funkcjonalne delimitujące obszary zdegradowane 

 
Kolejnymi wskaźnikami, potwierdzającymi, iż dane sołectwo kwalifikuje się do uznania jako 

obszar zdegradowany, są wskaźniki opisujące zjawiska przestrzenno-funkcjonalne. Aby 

ocenić, czy w danym sołectwie występuje stan kryzysowy,  dokonano analizy wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną, jej stan techniczny,  dostęp do podstawowych usług  

i ich jakość, poziom obsługi komunikacyjnej, stan, jakość oraz niedobór  terenów 

publicznych. 

 
Tabela 49 Stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną poszczególnych sołectw gminy Krasnystaw 

 

Lp.     Miejscowość Obecność  

kanalizacji 

 (TAK/NIE) 

                   Ilość  

przydomowych 

oczyszczalni   

ścieków 

Sieć gazowa 

(TAK/NIE) 

Obecność  

wodociągu 

 (TAK/NIE) 

 s
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1. Białka TAK 4 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

2. Bzite NIE 22 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

3. Czarnoziem NIE 7 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

4. Jaślików NIE 26 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

5. Józefów NIE 4 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

6. Kasjan NIE 0 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

7. Krupe NIE 35 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

8. Krupiec CZĘŚCIOWO 12 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

9. Krynica NIE 21 NIE TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

10. Latyczów NIE 18 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

11. Małochwiej 

Duży 

NIE 35 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

12. Małochwiej 

Mały 

NIE 24 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

13. Niemienice NIE 36 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

14. Niemienice-

Kolonia 

NIE 10 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

15. Ostrów Krupski NIE 14 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 
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16. Rońsko NIE 2 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

17. Siennica 

Nadolna wieś 

NIE 79 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

18. Siennica 

Nadolna 

Osiedle 

cukrowni 

CZĘŚCIOWO 3 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

19. Stężyca 

Nadwieprzańsk

a 

NIE 16 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

20. Stężyca-

Kolonia 

NIE 25 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

21. Stężyca 

Łęczyńska 

NIE 8 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

22. Widniówka NIE 14 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

23. Wincentów NIE 28 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

24. Zakręcie NIE 48 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

25. Zastawie-

Kolonia 

NIE 29 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 

26. Zażółkiew NIE 17 TAK TAK zadowalająca DSL, WLAN, 

GSM 
Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy 

 
 

Niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę techniczną ma miejsce w każdym sołectwie, 

przy czym skala tych problemów jest zróżnicowana.  

Obszar gminy objęty jest w całości komunalnym systemem zaopatrzenia w wodę do celów 

socjalno-bytowych, technologicznych i przeciwpożarowych.  

Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich miejscowości. Stopień 

zwodociągowania gminy wynosi 100%.  

Długość sieci wodociągowej – 135,70 km. 

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 %. 

Obszar gminy Krasnystaw nie posiada obecnie zorganizowanego systemu odprowadzania  

i oczyszczania ścieków sanitarnych. Na terenie gminy istniej 1 zakładowa oczyszczalnia, 

która odbiera ścieki z zakładu przemysłowych oraz osiedla mieszkaniowego. Ścieki 

odprowadzane są lokalnym systemem kanalizacji do zakładowej lub spółdzielni   

oczyszczalni ścieków o mechaniczno-biologicznym systemie oczyszczania.  

Z tego systemu korzysta ok. 1 575 osób, co stanowi ok. 17% mieszkańców gminy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 50 Ocena skomunikowania gminy Krasnystaw 
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Sołectwo 

 
jakość nawierzchni 

(Z-zła, ZD - 
zadowalająca, D - 

dobra) 

bezpieczeństwo- 
chodnik, oświetlenie 

(M -małe, U - 
umiarkowane, D - duże, 

brak chodników, 
oświetlenia) 

 
komunikacja publiczna 
(jest/nie ma; połączenia 
W -wystarczające bądź 
NW - niewystarczające 

 
Ścieżki rowerowe (brak, 

wystarczające, 
niewystarczające) 

Białka     

1100001L D Ch., Oś., M Jest [w] Brak 

126005L Z Oś., U Jest [w] Brak  

Bzite     

109745L D Oś., U Jest [w] Brak 

Czarnoziem ________________ _______________ _______________ _____________ 

Jaślików     

109741L D Oś., U Jest [w] Brak 

109742L ZD U Brak [w] Brak 

109744L ZD U Brak [nw] Brak  

Józefów     

109747L Z D Brak [w] Brak 

Kasjan     

126026L D Oś., U Brak [w] Brak  

Krupe     

109751L Z Oś., U Brak [w] Brak 

110000L D Ch., Oś., M Brak [w] Brak 

109750L Z D Brak [w] Brak 

109761L ZD Oś. Ch., U Brak [w] Brak 

Krupiec 
    

 Krynica ________________ _______________ _______________ _____________ 

Latyczów     

110015L D D Brak [w] Brak 

Małochwiej Duży 
    

109758L 
ZD D Brak [nw] Brak 

110015L 
ZD Oś., D Brak [nw] Brak 

Małochwiej Mały 
    

109762L 
ZD D Brak [nw] Brak 

Niemienice     

110017L 
ZD D Brak [nw] Brak 

110038L 
Z D Brak [w] Brak 

Niemienice-

Kolonia 
    

109739L Z Oś., U Jest [w] Brak 

109744L 
Z D Brak [nw] Brak 

110016L 
ZD D Brak [nw] Brak 

Ostrów Krupski 
    

109753L 
Z D Brak [nw] Brak 

110040L 
Z D Brak [nw] Brak 
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Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasnystaw 

 

 

Rońsko ________________ _______________ _______________ _____________ 

Siennica Nadolna 
wieś/  osiedle 
Cukrowni 

    

109754L ZD Oś., U Jest [w] Brak 

109755L Z D Brak [nw] Brak 

126026L ZD Oś., U Brak [nw] Brak 

126027L Z Oś.,  U Brak [nw] Brak 

109752L ZD Oś., Ch., M Jest [w] Brak 

110021L ZD Oś., U Brak [nw] Brak 

126035L Z Oś., Ch., M Brak [nw] Brak 

126036L Z Oś., Ch., M Brak [nw] Brak 

Stężyca 
Nadwieprzańska 

    

126034L D U Brak [nw] Brak 

Stężyca-Kolonia 
    

109746L ZD Oś., U Jest [nw] Brak 

110022L D Oś., U Brak [nw] Brak 

126008L ZD U Brak [nw] Brak 

109743 Z Oś., D Jest [nw] Brak 

Stężyca 
Łęczyńska 

________________ _______________ _______________ _____________ 

Widniówka     

109759L D Oś., D Jest [w] Brak 

Wincentów     

110020L ZD Oś., U Brak [w] Brak 

109752L D Oś., Ch., M Jest [w] Brak 

126034L Z Oś., U Brak [w] Brak 

126017L Z D Brak [w] Brak 

Zakręcie     

109746L Z Oś., D Jest [w] Brak 

109748L ZD Oś., Ch., U Brak [w] Brak 

109999L ZD Oś., D Brak [w] Brak 

126028L     

109744L     

Zastawie-Kolonia     

109756L Z D Brak [w] Brak 

110002L ZD Oś., U Brak [nw] Brak 

109757L ZD Oś., U Brak [nw] Brak 

110018L ZD D Brak [w] Brak 

Zażółkiew     

109740L Z D Brak [w] Brak 

109738L ZD Oś., D Brak [w] Brak 
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Obecnie prawie wszyscy mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z Internetu, który 

kupują od operatorów.  

Skomunikowanie ocenia się jako mocna strona gminy, świadcząca o atrakcyjności gminy 

jako miejsca zamieszkania. Największą słabością gminy jest niezadowalająca komunikacja 

publiczna.  

Niezadowalająca komunikacja publiczna sprawia, iż większość mieszkańców korzysta  

z indywidualnego transportu samochodowego, co wpływa niekorzystnie także na środowisko 

naturalne powodując wzrost emisji gazów cieplarnianych.  

 

OF Szlaku Jana III Sobieskiego, do którego należy gmina Krasnystaw 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. 

 

 
Tabela 51 Przestrzenie publiczne oraz stan ich zagospodarowania 

 
 

Sołectwo 

Liczba publicznych miejsc 
spotkań – przestrzeni 

publicznych (parki, zieleńce, 
miejsca spotkań 

mieszkańców) 

 
Jakość przestrzeni publicznyc 
(Z-zła, ZD - zadowalająca, D 

dobra) 

konieczność prac 
modernizacyjnych i 
rewitalizacyjnych 

(tak/ nie) 

1 2 3 4 

Białka brak   

Bzite Miejsca spotkań 
mieszkańców 

D nie 

Czarnoziem Miejsca spotkań 
mieszkańców 

ZD tak 

Jaślików Miejsca spotkań 
mieszkańców 

Z tak 

Józefów brak   

Kasjan brak   

Krupe Miejsca spotkań 
mieszkańców, park 

Z tak 

Krupiec brak   

Krynica Miejsca spotkań 
mieszkańców 

D tak 

Latyczów Miejsca spotkań 
mieszkańców 

ZD  
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Małochwiej Duży Miejsca spotkań 
mieszkańców 

D  

Małochwiej Mały Miejsca spotkań 
mieszkańców 

D  

Niemienice Miejsca spotkań 
mieszkańców 

Z  

Niemienice-Kolonia Miejsca spotkań 
mieszkańców 

Z tak 

Ostrów Krupski Miejsca spotkań 
mieszkańców 

Z tak 

Rońsko brak   

Siennica Nadolna wieś 

Siennica Nadolna 
Osiedle cukrowni 

Miejsca spotkań 
mieszkańców 

ZD tak 

Stężyca Nadwieprzańska Miejsca spotkań 
mieszkańców 

D  

Stężyca-Kolonia brak   

Stężyca Łęczyńska Miejsca spotkań 
mieszkańców 

ZD tak 

Widniówka Miejsca spotkań 
mieszkańców 

D  

Wincentów Miejsca spotkań 
mieszkańców 

D  

Zakręcie Miejsca spotkań 
mieszkańców 

ZD  

Zastawie-Kolonia Miejsca spotkań 
mieszkańców 

ZD tak 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasnystaw 

 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zauważa się, iż wpływ na pogłębianie się zjawisk 

kryzysowych na obszarze gminy, jest niski poziom dostępności do przestrzeni publicznych. 

Jakość i stopień zagospodarowania budynków pełniących miejsca spotkań mieszkańców, 

jest niezadowalający. 
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Tabela 52 Stopień wyposażenia gminy w infrastrukturę sportu i rekreacji 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasnystaw 

 

Problemem dla szkół zlokalizowanych na terenie gminy może być niski wskaźnik skolaryzacji 

brutto, który świadczy o tym, że duży odsetek dzieci uczęszcza do szkół zlokalizowanych 

poza gminą. W konsekwencji zmniejszanie się liczby uczniów może prowadzić do zwolnień 

nauczycieli i w efekcie do zamykania placówek oświatowych. 

W gminie istnieją dobre warunki zapewniające dostęp do usług w zakresie edukacji na 

poziomie przedszkola. W gminie odczuwa się brak miejsc opieki nad małym dzieckiem – 

x  
 
 

 
oddziały 

przedszkolne
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Szkoła 
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sportowe wyposażenie 
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sala 
gimnastyczna 

 
 
 

świetlica 

 
 
 
stołówka 

Białka           

Bzite           

Czarnoziem           

Jaślików x x x      x x 

Józefów           

Kasjan           

Krupe x x x x x   x x x 

Krupiec           

Krynica           

Latyczów   x        

Małochwiej Duży x x x     x x x 

Małochwiej Mały   x   x     

Niemienice   x x       

Niemienice-
Kolonia 

          

Ostrów Krupski           

Rońsko           

Siennica Nadolna 
wieś 

Siennica Nadolna 
Osiedle cukrowni 

x x x x x x x x x x 

Stężyca 
Nadwieprzańska 

          

Stężyca-Kolonia x        x x 

Stężyca 
Łęczyńska 

          

Widniówka           

Wincentów           
Zakręcie           

Zastawie-Kolonia   x        

Zażółkiew           
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niedobór żłobków. Zdecydowanie lepiej wypada dostęp do szkół podstawowych.  

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowych uznać 

należy za dobry, co jest rezultatem stałych remontów i modernizacji.   

 

Ocenia się, iż dostęp do infrastruktury społecznej w zakresie edukacji oraz urządzeń 

rekreacyjno – sportowych jest najlepszy w sołectwie Siennica Nadolna, gdzie został 

wybudowany kompleks boisk składający się z boiska trawiastego do piłki nożnej  

o wymiarach 107 x 70 metrów, dwóch boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią tartanową, 

przystosowanych do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną oraz kortu tenisowego oraz 

Krupe, gdzie istnieje boisko do piłki nożnej oraz boisko do koszykówki/piłki siatkowej, 

usytuowanie  przy Zespole nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem. Boisko 

powstało w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012". 

 

6.3.5.  Czynniki techniczne – w szczególności stopień degradacji stanu technicznego 

obiektów budowlanych, stopień funkcjonowania rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  w szczególności   

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 
 

Gmina Krasnystaw dysponowała w roku 2019 gruntami stanowiącymi mienie komunalne  

o powierzchni 305,6 ha, w skład których wchodziły: tereny rolne, parki, nieruchomości 

zabudowane, tereny rekreacyjne i inne.  

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdowały się grunty o powierzchni 280,2 ha, w tym 

około 198 ha to grunty pod drogami. Grunty o powierzchni 19,9 ha oddano w dzierżawę,  

a 5,5 ha pozostawało w zarządzie jednostek komunalnych. Mienie komunalne stanowiły 

również 53 budynki wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, oświatowe, administracyjne  

i inne. 

Grunty Gminy przeznaczone były na następującą działalność: 

 25,0 ha w Wincentowie, Krupcu i Krupem – teren przeznaczony dla potrzeb 

przemysłu i działalności gospodarczej, 

 9,0 ha w Wincentowie – zbiornik małej retencji, 

 1,0 ha w Małochwieju Dużym i Małochwieju Małym – tereny nad zalewem  

w Tuligłowach, 

 5,5 ha - grunty z obiektami szkolnymi, 

 2,8 ha - grunty pod hydroforniami i przepompowniami wody, 

 2,3 ha w Krupem - teren z zabytkowymi ruinami zamku, 

 ok. 198 ha stanowiły grunty pod drogami gminnymi. 

Pozostałe grunty to: nieruchomości ze strażnicami OSP, nieruchomość z budynkiem 

administracyjnym Urzędu Gminy, grunty rolnicze i inne. 

 

Zasób mieszkaniowy gminy 

 

Gmina Krasnystaw posiadała w 2019 roku w swoim zasobie 35 mieszkań (w tym 

3 mieszkania komunalne) składające się z 60 lokali. Na dzień 31.12.2019 r. 8 lokali było 

niezamieszkałych. 
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Tabela 53 Stan techniczny obiektów budowlanych pozostających w zasobie UG Krasnystaw 

 
 

 
Sołectwo 

 
Budynki użyteczności publicznej - gdzie brak 

rozwiązań termomodernizacyjnyc h 

Zdegradowane obiekty budowlane w 
tym  o przeznaczeniu 

mieszkaniowym 
 

Białka tak Tak, ale to nie są budynki gminy 

Bzite nie tak 

Czarnoziem Tak - OSP nie 

Jaślików Tak - OSP nie 

Józefów nie nie 

Kasjan nie nie 

Krupe Tak - OSP nie 

Krupiec nie Tak, ale to nie są budynki gminy 

Krynica 
nie 

nie 

Latyczów nie nie 

Małochwiej Duży nie nie 

Małochwiej Mały nie nie 

Niemienice Tak- OSP nie 

Niemienice-Kolonia nie nie 

Ostrów Krupski Tak - OSP nie 

Rońsko nie nie 

Siennica Nadolna wieś 

Siennica Nadolna Osiedle 
cukrowni 

nie nie 

Stężyca Nadwieprzańska nie nie 

Stężyca-Kolonia Tak - OSP nie 

Stężyca Łęczyńska Tak – świetlica  nie 

Widniówka nie nie 

Wincentów Tak - OSP nie 

Zakręcie Tak – budynek dawnej szkoły nie 

Zastawie-Kolonia nie nie 

Zażółkiew Tak - OSP nie 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasnystaw 
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Tabela 54 Sfera techniczna (wskaźniki na 100 mieszkańców). 

 
 

 
Lp. 

 
 

 
Sołectwo 

 
Budynki użyteczności 
publicznej - gdzie brak 

rozwiązań 
termomodernizacyjnyc h/ 

100 mieszkańców 

Zdegradowane 
obiekty 

budowlane w 
tym o 

przeznaczeniu 
mieszkaniowym 

/1 00 
mieszkańców 

 
Obecność 
wodociąg u 
(TAK/NIE) 

Obecnoś ć 
kanalizac ji 
(TAK/NIE) 

Występowanie 
negatywnego 

zjawiska w 
obszarze 

infrastrukturalny m 

Wskaźniki 
techniczne 

1. Białka 0,05 0,28 
TAK TAK 2 

2. Bzite 0,00 0,25 TAK NIE 2 

3. Czarnoziem 0,05 0,00 
TAK NIE 2 

4. Jaślików 0,02 0,00 TAK NIE 2 

5. Józefów 0,00 0,00 TAK NIE 1 

6. Kasjan 0,00 0,00 
TAK NIE 1 

7. Krupe 0,04 0,00 
TAK NIE 2 

8. Krupiec 0,00 0,71 TAK częściowo 1 

9. 
Krynica 

0,00 0,1 

TAK NIE 2 

10. Latyczów 0,00 0,00 
TAK NIE 1 

11. Małochwiej Duży 0,00 0,00 
TAK NIE 1 

12. Małochwiej Mały 0,00 0,00 TAK NIE 1 

13. Niemienice 0,00 0,00 TAK NIE 1 

14. Niemienice-Kolonia 0,00 0,00 
TAK NIE 1 

15. Ostrów Krupski 0,11 0,00 
TAK NIE 2 

16. Rońsko 0,00 0,00 TAK NIE 1 

17. Siennica Nadolna 

wieś 0,01 0,00 

TAK NIE 1 

18. Siennica Nadolna 

Osiedle cukrowni 0,01 0,00 

TAK częściowo 1 

19. Stężyca 

Nadwieprzańska 0,00 0,00 

TAK NIE 1 

20. Stężyca-Kolonia 0,00 0,00 
TAK NIE 1 

21. Stężyca Łęczyńska 0,05 0,00 
TAK NIE 2 

22. Widniówka 0,00 0,00 TAK NIE 1 

23. Wincentów 0,03 0,00 TAK NIE 2 

24. Zakręcie 0,02 0,00 
TAK NIE 2 

25. Zastawie-Kolonia 0,00 0,00 
TAK NIE 1 

26. Zażółkiew 0,04 0,00 TAK NIE 2 

ŚREDNIA 0,016 0,05   
1,38 

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Krasnystaw 

Rewitalizacja ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców, co oznacza, 

że właśnie kwestie społeczne są podstawowymi przesłankami służącymi wyznaczeniu 

obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a w dalszej kolejności aspekt gospodarczy, 

ekologiczny, funkcjonalno-przestrzenny i techniczny. Mając na uwadze przeprowadzoną 

gruntowną analizę uwarunkowań wewnętrznych, czynników kryzysowych oraz zasięgów 

problemów występujących w gminie Krasnystaw, jako obszary zdegradowane wskazuje się 

sołectwa, które cechują się nagromadzeniem zjawisk i problemów społecznych,  

w których zaobserwowano zdecydowanie wyższe niż średnia w gminie wskaźniki problemów 

społecznych, współwystępujące z gorszymi wskaźnikami dotyczącymi co najmniej jednego  



143  

z problemów o charakterze gospodarczym, środowiskowym, infrastrukturalnym lub 

przestrzennym. Są to przede wszystkim sołectwa: Białka, Bzite, Czarnoziem, Krupe, 

Krupiec, Krynica, Niemienice – Kolonia, Ostrów Krupski, Widniówka, Wincentów, 

Zakręcie. 

 

Tabela 55 Negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno –funkcjonalne oraz 

techniczne w gminie Krasnystaw 
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1 
Białka     5 

1 1 TAK 2 4,26 5 

2 
Bzite 4 

1 1 TAK 2 4,78 5 

3 
Czarnoziem 4 

1 1 TAK 2 2,15 5 

4 
Jaślików 1 

0 1 TAK 2 5,21 3 

5 
Józefów 4 

1 0 NIE 1 0,91 2 

6 
Kasjan 3 

1 0 NIE 1 8,21 1 

7 
Krupe 4 

1 1 TAK 2 3,22 5 

8 
Krupiec 6 

0 0 TAK 1 1,65 2 

9 
Krynica 5 

1 1 TAK 2 4,75 5 

10 
Latyczów 2 

1 0 NIE 1 6,88 1 

11 
Małochwiej 

Duży 2 

0 0 NIE 1 3,59 0 

12 
Małochwiej Mały 2 

1 0 NIE 1 4,16 1 

13 
Niemienice 2 

1 1 TAK 1 1,07 3 

14 
Niemienice-

Kolonia 4 

1 1 TAK 1 3,15 4 

15 
Ostrów Krupski 5 

0 0 TAK 2 1,11 3 

16 
Rońsko 2 

1 0 NIE 1 8,97 1 

17 
Siennica 

Nadolna wieś 3 

0 1 NIE 1 10,00 2 

18 
Siennica 

Nadolna Osiedle 
cukrowni 2 

0 1 NIE 1 - 1 

19 
Stężyca 

Nadwieprzańska 4 

1 0 NIE 1 3,02 2 

20 
Stężyca-Kolonia 5 

1 1 NIE 1 2,68 3 

21 
Stężyca 

Łęczyńska 3 

1 1 TAK 2 2,22 4 

22 
Widniówka 4 

0 0 NIE 1 1,98 1 

23 
Wincentów 4 

1 1 TAK 2 4,56 5 

24 
Zakręcie 4 

0 1 TAK 2 5,46 4 

25 
Zastawie-
Kolonia 0 

1 0 NIE 1 2,72 1 

26 
Zażółkiew 

4 

 
0 

 
1 

TAK 2 3,27 4 

 
sfera społeczna 

 
sfera gospodarcza 

 
sfera 

 

sfera funkcjonalno- 

 
sfera techniczna 
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środowiskowa przestrzenna 

 
obszar silnie 

zdegradowany 

 
występują 

problemy 

gospodarcze 

 
występują 

problemy 

środowiskowe 

 

występują problemy 
funkcjonalno - 
przestrzenne 

 
występują 

problemy 

techniczne 

 
obszar 

zdegradowany 

 

obszar 

umiarkowanie 

zdegradowany 

 
Występują 

problemy 

społeczne 

źródło: opracowanie własne 

Diagnoza wskazuje na miejscowości, które spełniają warunki do uznania ich za obszary 
zdegradowane. Wskazane zostały w powyższych tabelach wg przeliczenia 
najintensywniejszego występowania negatywnych zjawisk, w każdym z sześciu 
podstawowych obszarów społecznych, czyli ubóstwa, bezrobocia, przestępczości, edukacji, 
aktywności społecznej i kapitału społecznego oraz w obszarze środowiskowym  
i gospodarczym. 
 

Tabela 56 Obszary zdegradowane w gminie Krasnystaw 
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1 
Białka     5 

1 1 TAK 1 4,23 1,38 

2 
Bzite 4 

1 1 TAK 2 4,81 3,91 

3 
Czarnoziem 4 

1 1 TAK 2 2,09 2,53 

4 
Krupe 4 

1 1 TAK 2 8,11 9,19 

5 
Krynica 5 

1 1 TAK 2 1,60 2,22 

6 
Wincentów 4 

1 1 TAK 2 4,54 3,45 

Obszary zdegradowane 25,38 22,68 

 

Cały wyznaczony w oparciu o analizę jakościową i wskaźnikową obszar 

zdegradowany, stanowi 22,68 % powierzchni gminy i zamieszkiwany jest przez 25,38  

% ludności ogółem.  

ETAP 2 – wyznaczenie Obszaru Rewitalizacji (OR) na terenie Gminy Krasnystaw 
 

Konieczne jest zatem przystąpienie do kolejnego etapu delimitacji, by móc wskazać na 

podstawie analizy natężenia wybranych zjawisk społecznych, jak również analizy wartości 

bezwzględnych tych zjawisk (skala zjawisk) w gminie Krasnystaw, obszaru rewitalizacji, 

który będzie się zawierał na terenie nie większym niż 20% udziału powierzchni 

ogółem Gminy i zamieszkałym  nie więcej niż 30% ogółu ludności Gminy Krasnystaw. 
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Cechuje się nagromadzeniem zjawisk kryzysowych, którym należy przeciwdziałać poprzez 

integrację działań w różnych sferach. Rewitalizacja dla swojej skuteczności na 

wyznaczonym obszarze na terenie gminy wymaga wieloletnich, wieloaspektowych  

i kompleksowych działań, a jej osiągnięcie będzie możliwe poprzez aktywność w ramach 

wyznaczonych celów w trzech sferach: 

➢ przestrzennej – poprawa i rozwój infrastruktury technicznej, modernizacja 

zabudowy, uporządkowanie przestrzeni publicznej, ochrona terenów o wysokich 

walorach przyrodniczych i kulturowych, 

➢ społecznej – likwidacja oraz ograniczenie zjawisk patologicznych, ograniczenie 

ubóstwa i poprawa dostępności do usług publicznych, 

➢ gospodarczej – rozwój przedsiębiorczości na terenie obszaru rewitalizacji, 

ograniczenie zjawiska bezrobocia. 

 

6.4.  DELIMITACJA OBSZARU REWITALIZACJI 
 
W myśl ustawy o rewitalizacji (art. 10 ust. 1), obszar obejmujący całość, bądź część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk,  na którym   

z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, 

wyznacza  się  jako  obszar  rewitalizacji.  Obszar  rewitalizacji  ustala  się,  wybierając       

z obszarów zdegradowanych te sołectwa, w których występuje najgorsza sytuacja 

społeczna, na którą nawarstwia się największa liczba innych zdiagnozowanych problemów, 

przy czym, z uwagi na wymóg łączna powierzchnia wybranych sołectw nie może przekroczyć 

20% powierzchni gminy, a ich ludność nie może stanowić więcej niż 30% liczby jej 

mieszkańców. Ze względu na fakt, iż wyznaczony obszar zdegradowany, stanowi  

22,68 % powierzchni gminy i zamieszkiwany jest przez 25,38 % ludności ogółem  

(w myśl ustawy o rewitalizacji zostały przekroczone warunki brzegowe), niezbędne było 

przeprowadzenie dalszej analizy, celem wyodrębnienia obszarów rewitalizacji. 

 

Ze względu na ograniczenia związane z liczbą ludności i wielkością obszaru do rewitalizacji 

nie ma możliwości uznania całego obszaru zdegradowanego za obszar rewitalizacji. Aby 

prawidłowo określić obszar rewitalizacji uznano za konieczne ustalenie dodatkowych 

kryteriów. 

Ze względu na ograniczenia ustawowe związane z liczbą ludności i wielkością obszaru do 

rewitalizacji nie ma możliwości uznania całego obszaru zdegradowanego za obszar 

rewitalizacji. Aby prawidłowo określić obszar rewitalizacji uznano za konieczne ustalenie 

dodatkowych kryteriów: 

1. Poszczególne sołectwa poddane zostały następnie analizie współwystępowania 

negatywnych zjawisk gospodarczych, przestrzenno - funkcjonalnych oraz 

technicznych. 

2. Przyjęto, że aby część obszaru zdegradowanego uznać za obszar rewitalizacji 

powinna znajdować się na nim infrastruktura (zdegradowane obiekty lub 

obszary), których przebudowa i adaptacja, ukierunkowana na poprawę jakości 

korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz 

poprawę jakości życia mieszkańców  obszarów zdegradowanych przyczynią się 

do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tych obszarów. 
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3. Ostatnim kryterium było takie określenie obszaru rewitalizacji, aby  
w jego granicach znajdowały się obiekty, które same w sobie nie muszą być 
zdegradowane, ale w oparciu  o ich  infrastrukturę można prowadzić szereg 
działań i projektów służących celowi rewitalizacji społecznej, gospodarczej, np. 
świetlica, szkoła, ośrodek kultury itp. 

 

Powyższe kryteria spełniają następujące miejscowości objęte obszarem rewitalizacji: 

Białka, Czarnoziem, Krupe oraz Krynica. 

Łączna powierzchnia obszarów do rewitalizacji wynosi 200 ha, co stanowi 15,31 % 
powierzchni gminy. Miejscowości na których znajdują się obszary zdegradowane 
zamieszkuje  łącznie 1226 osób (14,37 % populacji gminy). 

Tym samym obszar rewitalizacji mieści się w limitach określonych w Wytycznych (< 20% 
powierzchni gminy i < 30% liczby jej mieszkańców). 

. 
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