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WSTĘP 

 

Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe, integrujące interwencje na 

rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i 

prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Przez działania 

całościowe rozumie się wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmują kwestie społeczne oraz 

gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe. Poprzez prowadzone 

działania zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz 

wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Jest to długotrwały proces, prowadzony przez interesariuszy 

wraz we współpracy ze społecznością lokalną.  

Podstawę prawną do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tyszowce na 

lata 2023-2030 stanowi Ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2021 poz. 485).1 Dla 

prowadzenia procesu rewitalizacji wymagane są: 

➢ uwzględnienie rewitalizacji, jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy; 

➢ pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; 
diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno - funkcjonalne, środowiskowe, 
techniczne; 

➢ ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych; 

➢ właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru; 

➢ zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej, środowiskowej; 

➢ koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji; 

➢ realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej na 
włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych oraz 
konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty 
rewitalizacji mają dotyczyć.  

 

Warunkiem podstawowym dla opracowania GPR jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji na terenie gminy. Jest to pierwszy krok prowadzący do podjęcia działań w zakresie 

rewitalizacji. Warto zaznaczyć, że w przypadku terenów wiejskich z uwagi na drobniejszą skalę 

osadnictwa, należy dobrać odpowiednie metody diagnozowania i rozwiązywania problemów.  

Niniejszy dokument ma na celu diagnozę problemów Gminy Tyszowce występujących w sferze 

społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej  oraz stanu środowiska. Diagnoza 

wskazuje na wieloaspektowy i złożony charakter stwierdzonych zjawisk kryzysowych, na podstawie 

których dokonano wyodrębniania obszarów (na poziomie sołectw), w odniesieniu do których 

niezbędna jest kompleksowa interwencja. Zdelimitowany w ten sposób obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji wskazują, gdzie koncentracja problemów jest największa. 

 
1 USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 485. Źródło: 
https://isap.sejm.gov.pl 
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1. METODOLOGIA OPRACOWANIA DOKUMENTU 

1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA  

Przedstawione poniżej zestawienie wskazuje definicje najważniejszych pojęć związanych z 

rewitalizacją. Prawidłowe ich zrozumienie jest podstawą do realnego i skutecznego zaangażowania się 

w niniejszy proces. 

Rewitalizacja - stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 

lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Interesariuszami rewitalizacji – możemy nazywać w szczególności: 

1) mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i 

podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa 

budownictwa społecznego; 

2) mieszkańców gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa. 

Obszar zdegradowany – to obszar na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszar 

zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą 

wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia stanu kryzysowego na każdym z podobszarów. 

Obszar rewitalizacji – to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy 

niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar 

rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych 

granic. Niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, tereny powojskowe na których występują negatywne 

zjawiska, mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do 

przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 

społecznym. 
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1.2. METODOLOGIA PRAC 

Metodologia opracowania niniejszej diagnozy bazuje na zasadach wskazanych  

w ustawie o rewitalizacji oraz opracowaniach i wytycznych z zakresu przygotowania gminnych 

programów rewitalizacji (np. DELIMITACJA KROK PO KROKU. Metoda wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji, Praca 

zbiorowa pod redakcją Wojciecha Jarczewskiego oraz Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny 

poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych, Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandry Jadach-Sepioło).  

Diagnoza gminy została opracowana z uwzględnieniem problemów zidentyfikowanych w 

Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021- 2030 oraz innych dokumentach strategicznych 

obowiązujących w gminie. W ramach prac do GPR wykorzystano dane z Banku Danych Lokalnych, 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach prac nad dokumentem Gminnego Programu 

Rewitalizacji dokonano analizy wskaźników odpowiednich do zdiagnozowanych w niej problemów w 

skali sołectw, a następnie uzupełniając je analizą wskaźników gospodarczych, środowiskowych, 

infrastrukturalnych lub przestrzennych w tej samej skali.  

Przedstawiona diagnoza oraz proces delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji spełnia formalne wymagania stawiane przez ustawę, będąc jednocześnie fundamentem i 

pierwszym krokiem dla opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tyszowce na lata 2023-

2030. Opracowanie dokumentu opierało się o kilka wskazanych poniżej zasad i składało się z pięciu 

zasadniczych etapów pozwalających na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Rysunek 1 – Etapy w procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Określenie pól podstawowych i przygotowanie 
do analizy

Analiza sytacji w gminie oraz zróżnicowania 
natężenia zjawisk kryzysowych  

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji 

Przyjęcie uchwały o wyznaczeniu obszaru  
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
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Zakres diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został 

określony wprost w art. 9. ustawie o rewitalizacji. Przedmiotowy artykuł w sposób jednoznaczny 

wskazuje jakie elementy należy poddać weryfikacji w celu wyznaczenia obszaru rewitalizacja. Zakres 

niniejszego opracowania obejmuje zagadnienia odnoszące się do pięciu obowiązkowych sfer: 

a) społecznej, 

b) gospodarczej, 

c) środowiskowej,  

d) technicznej,  

e) przestrzenno-funkcjonalnej. 

W ramach ww. sfer wykonano szczegółową, wieloaspektową diagnozę obszaru Gminy 

Tyszowce pod kątem występowania zjawisk kryzysowych. 

Jako obszary zdegradowane uznano te sołectwa, w których stwierdzono gorsze niż średnia w 

gminie wskaźniki problemów społecznych, współwystępujące z gorszymi wskaźnikami dotyczącymi co 

najmniej jednego z problemów o charakterze gospodarczym, środowiskowym, infrastrukturalnym lub 

przestrzennym. 

Obszar rewitalizacji ustalono, wybierając z obszarów zdegradowanych te sołectwa, w których 

występuje najgorsza sytuacja społeczna, na którą nawarstwia się największa liczba innych 

zdiagnozowanych problemów, przy czym, zgodnie z ustawą  o rewitalizacji i zapisów dotyczących 

wymogu koncentracji przestrzennej, łączna powierzchnia wybranych sołectw nie przekracza 20% 

powierzchni gminy, a ich ludność nie stanowi więcej niż 30% liczby jej mieszkańców.  

Nie należy zapominać również o tym, że niezwykle istotnym elementem procesu rewitalizacji 

jest włączenie lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zarówno w 

sam etap diagnozowania obszaru gminy, jak również późniejszego przygotowania działań 

rewitalizacyjnych. Takie podejście wpływa na zapewnienie dogłębnej analizy oraz jej trafność, jak 

również zapewnienie akceptacji planowanych przedsięwzięć. Rewitalizacja stanowi odpowiedź na 

wieloaspektowy kryzys w konkretnej społeczności zajmującej zdefiniowany obszar. W przypadku prac 

nad niniejszą diagnozą zwrócono szczególną uwagę na podejście partycypacyjne, tak aby już od 

pierwszych etapów prac zaangażować społeczność lokalną w realizowany proces. 

1.3. WYZNACZENIE OBSZARÓW REFERENCYJNYCH  

Ustawa o rewitalizacji wymagając wskazania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

a więc fragmentów obszaru gminy, w których koncentrują się różnego rodzaju negatywne zjawiska, 

stawia przed gminami nowe zadanie przeanalizowania zróżnicowania zjawisk i procesów zachodzących 

wewnątrz niej. Przeprowadzenie takiej analizy wymaga określenia pól podstawowych – przestrzennych 

jednostek, do których odnoszone będą wszystkie zbierane dane i informacje analityczne. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto zastosowanie przestrzennych jednostek 

pseudonaturalnych, których granice nawiązują do różnego rodzaju układów osadniczych oraz granic 

naturalnych. Analizowanie danych w jednostkach pseudonaturalnych pozwala na uchwycenie 



 7 

problemów i procesów zachodzących w poszczególnych fragmentach gminy (dzielnicach, osiedlach, 

sołectwach lub innych) intuicyjnie i funkcjonalnie wskazywanych jako pewne najmniejsze, jednolite 

organizmy osadnicze. Większość gmin w Polsce podzielona jest na różnego rodzaju, nieposiadające 

osobowości prawnej, jednostki pomocnicze (np. sołectwa). W gminach wiejskich najczęściej stosowaną 

jednostką pomocniczą jest sołectwo, którego granica odpowiada obszarom tradycyjnie uznawanym za 

pojedynczą wieś. Zaletą istniejących jednostek pomocniczych jest fakt, że zostały w jakiś sposób 

wyznaczone. Zazwyczaj ich granice nie są kwestionowane, a lokalne społeczności są do nich 

przyzwyczajone. 

Rys. 2 Gmina Tyszowce na tle powiatu tomaszowskiego 

 

Źródło: www.gminy.pl 

http://www.gminy.pl/
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Rys. 3 Gmina Tyszowce

 

Źródło: pl.wikipedia.org 

Dlatego też, w toku prac podjęto decyzję o wykorzystaniu granic poszczególnych sołectw jako 

obszarów referencyjnych do analizy i wskazania spośród nich obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji. 

2. DIAGNOZA STANU OBECNEGO 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji kryzys w sferze społecznej związany jest  

z koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, szczególnie zaś bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

niskiego poziomu edukacji i kapitału społecznego oraz niskiej aktywności w życiu publicznym i 

kulturalnym. Diagnoza stanu istniejącego ma na celu zbadanie sytuacji obecnej w zakresie ww. zjawisk 

występujących w poszczególnych sferach życia. 

2.1. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE TYSZOWCE 

Według regionalizacji fizyczno – geograficznej Polski (J. Kondracki, 1988r.), gmina Tyszowce 

znajduje się w obszarze Europy Zachodniej, niemal w całości w obrębie mezoregionu Roztocze 

Środkowe lub inaczej zwane Tomaszowskim oraz Grzędy Sokalskiej, która przynależy do subregionu 

Wyżyna Zachodniowołyńska.  
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Gmina Tyszowce administracyjnie wchodzi w skład powiatu tomaszowskiego w województwie 

lubelskim. Graniczy od północy z gminą Werbkowice, od północnego- zachodu z gminą Miączyn, od 

wschodu z gminą Mircze, od zachodu – z gminą Komarów- Osada, od południa z gminą Łaszczów i od 

południowego -zachodu z gminą Rachanie. Gmina Tyszowce jest gminą wiejską, zajmuje obszar 129,48 

km2 . Obejmuje swym zasięgiem 20 miejscowości. Gmina Tyszowce jest lokalnym ośrodkiem 

administracyjnym. Siedziba Urzędu Miejskiego jest usytuowana w miejscowości Tyszowce, w 

odległości ok. 125 km od stolicy województwa Lublina, 38 km od Zamościa i od największego miasta 

powiatu Tomaszowa Lubelskiego 30 km. 

Gmina położona jest w Subregionie Roztocze, przy drodze wojewódzkiej nr 850 i w niedalekiej 

odległości od granicy Polski z Ukrainą (przejście drogowe w Hrebennym i w Zosinie) w dogodnej 

lokalizacja względem głównych szlaków transportowych. Położenie w obrębie Roztocza warunkuje 

dalszy rozwój gminy, z naciskiem na wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego 

regionu.  Położenie gminy Tyszowce jest niezwykle ważnym punktem odniesienia, warunkującym 

rozwój gminy i określającym wyzwania, jakim muszą sprostać jej władze. 

2.2. OBSZAR SPOŁECZNY  

Diagnoza obszaru społecznego stanowi najistotniejszy element mający wpływ na wyznaczenie 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ma ona na celu zidentyfikowanie terytoriów 

znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w 

szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze 

szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. 

2.2.1. DEMOGRAFIA 

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność i 

rozmieszczenie. Liczba mieszkańców gminy wykazuję tendencję malejącą. Gmina Tyszowce w 2021 

roku liczyła 5 456 mieszkańców, w tym 2 737 mężczyzn i  2 719 kobiet. W porównaniu do 2015 roku 

odnotowano znaczny ubytek liczby mieszkańców o ponad 8,8% (526 osób). W gminie współczynnik 

feminizacji, czyli stosunek liczby kobiet na 100 mężczyzn, wynosi 98 kobiet/100 mężczyzn (w 2015 roku 

wskaźnik ten wynosił 101 kobiety/100 mężczyzn). 

Wykres 1. Zmiana liczby ludności w gminie Tyszowce w latach 2015 – 2021

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 1. Ludność gminy wg miejscowości w 2015 i 2021 roku 

Lp. Miejscowość Liczba ludności 

2015 rok 2021 rok 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

1 Tyszowce 2158 1061 1097 1958 984 974 

2 Czartowczyk 425 208 217 382 189 193 

3 Czartowiec 165 78 87 153 76 77 

4 Czartowiec- 
Kolonia 

123 62 61 121 58 63 

5 Czermno 317 174 143 260 131 129 

6 Kazimierówka 215 103 112 196 94 102 

7 Klątwy 360 175 185 354 171 183 

8 Kaliwy 4 2 2 3 2 1 

9 Lipowiec  51 26 25 49 26 23 

10 Marysin 190 94 96 175 90 85 

11 Mikulin 163 83 80 146 77 69 

12 Niedźwiedzia 
Góra 

53 30 23 47 24 23 

13 Perespa 213 104 109 169 84 85 

14 Perespa- 
Kolonia 

161 85 76 142 79 63 

15 Podbór 199 98 101 177 89 88 

16 Przewale 409 202 207 377 187 190 

17 Rudka 26 10 16 20 8 12 

18 Soból 91 45 46 78 39 39 

19 Wakijów 190 94 96 184 95 89 

20 Wojciechówka 175 84 91 174 85 89 

21 Zamłynie 294 143 151 291 149 142 

Razem 5982 2961 3021 5456 2737 2719 
Żródło: Urząd Miejski w Tyszowcach 

Analiza danych wykazała, iż pod względem zaludnienia największą miejscowością w gminie 

Tyszowce jest miasto Tyszowce oraz miejscowości Czartowczyk, Klątwy, Przewale, Czermno i Zamłynie. 

W porównaniu do 2015 roku nastąpił spadek ludności we wszystkich wsiach i w mieście: Tyszowce (200 

osób), Czartowczyk (43 osób), Czartowiec (12 osób), Czermno (57 osób), Kazimierówka (19 osób), 

Marysin (15 osób), Mikulin (17 osób),  Perespa (44 osoby), Perespa- Kolonia (19 osób), Podbór (22 

osoby), Przewale (32 osoby), Soból (13 osób). Niewielki spadek ludności odnotowany został w 5 

miejscowościach i zawierał się w przedziale od 2 do 7 osób i miało to miejsce w sołectwach: Czartowiec 

Kolonia, Klątwy, Kaliwy, Lipowiec, Niedźwiedzia Góra, Rudka, Wakijów, Wojciechówka i Zamłynie. W 

żadnej miejscowości w gminie liczba ludności w roku 2021 nie zwiększyła się w stosunku do 2015r. 

Najwyższy spadek liczby ludności został odnotowany w Tyszowcach (o 200 osób), Czermnie (o 57 osób), 

Czartowczyku (o 43 osoby) oraz w miejscowościach: Perespa, Przewale. 
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Wykres 2. Saldo liczby ludności gminy wg miejscowości w latach 2015 i 2021 

 

Średnia gęstość zaludnienia dla gminy wynosi 42 osób/km2 . Oznacza to, że gęstość zaludnienia 

jest o połowę niższa od średniej dla województwa lubelskiego (83 osoby/km2) i niższa niż w powiecie 

tomaszowskim (55 osób/km2 ). Gmina Tyszowce pod względem gęstości zaludnienia zajmuje 8 lokatę 

wśród 13 gmin powiatu tomaszowskiego. Biorąc pod uwagę jedynie tereny zabudowane i liczbę 

ludności tam zamieszkałej najwyższą gęstością zaludnienia charakteryzują się miejscowości: Tyszowce, 

Czartowiec- Kolonia, Klątwy, Podbór i Zamłynie. Najmniej zaludnioną jest wieś Perespa i Mikulin. 

Tabela 2. Gęstość zaludnienia gminy wg miejscowości 

Lp. Miejscowość Ludność 
ogółem 

2021 

Powierzchnia w hektarach Gęstość zaludnienia 

całkowita terenów 
zabudowanych 

osoby/km2 
powierzchni 
całkowitej 

osoby/km2 na 
terenach 

zurbanizowanych 

1 Tyszowce 1922 1852.3370 48.5957 103,76 3955,08 

2 Czartowczyk 378 813.4690 34.1307 46,47 1107,51 

3 Czartowiec 153 505.8021 13.889 30,25 1101,59 

4 Czartowiec- 
Kolonia 

120 329.1149 7.4759 36,46 1605,15 

5 Czermno 259 949.5443 24.283 27,28 1066,59 

6 Kazmierówka 195 384.5514 20.833 50,71 936,01 

7 Klątwy 350 760.0242 25.5395 46,05 1370,43 

8 Kaliwy 3 139.3753 0.3149 2,15 952,68 

9 Lipowiec 48 390.8858 3.7471 12,28 1280,99 

10 Marysin 175 721.2473 17.1121 24,26 1022,67 

11 Mikulin 143 674.6783 17.9669 21,19 795,91 

12 Niedźwiedzia 
Góra 

46 355.3652 4.0463 12,94 1136,84 

13 Perespa, Perespa 
Kolonia 

167 1493.3342 32.2349 11,18 518,07 

14 Podbór 175 629.1573 8.1356 27,81 2151,04 

15 Przewale 367 880.9007 36.4703 41,66 1006,30 

16 Rudka 20 294.2154 2.3477 6,80 851,90 

17 Soból 78 373.9768 9.916 20,86 786,61 
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18 Wakijów 181 587.3690 19.6649 30,81 920,42 

19 Wojciechówka 174 409.6211 9.7136 42,48 1791,30 

20 Zamłynie 286 286.2639 14.2864 99,91 2001,90 

Razem 5378 12544,9693 350,7035 42,87 1533,49 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Tyszowcach 

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 wieku określa proces starzenia się ludności, definiowany najogólniej, jako zmiany stanu i 

struktury według wieku ludności, w ogólnej liczbie udziału osób starszych. 

Wykres 3. Zmiana struktury wieku ludności gminy Tyszowce w wybranych latach 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Tabela 3. Struktura wieku mieszkańców gminy wg miejscowości w 2015 i 2021 roku 

Lp. Miejscowość Liczba ludności 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

w wieku 
produkcyjnym 

w wieku 
poprodukcyjnym 

2015 2021 2015 2021 2015 2021 

1 Tyszowce 433 331 1320 1147 405 480 

2 Czartowczyk 85 74 221 180 119 128 

3 Czartowiec 32 33 90 82 43 38 

4 Czartowiec Kol. 25 20 72 68 26 33 

5 Czermno 68 36 168 146 81 76 

6 Kaliwy 0 0 0 2 0 1 

7 Kazimierówka 44 27 112 110 57 59 

8 Klątwy 77 71 200 193 84 90 

9 Lipowiec 7 8 31 31 13 10 

10 Marysin 34 32 97 94 59 49 

11 Mikulin 28 21 90 84 45 41 

12 Niedźwiedzia 
Gór. 

3 2 32 22 18 23 

13 Perespa 49 35 115 90 49 44 

14 Perespa Kol. 37 31 88 79 36 32 

2015 2018 2020

wiek poprodukcyjny 1262 1341 1345

wiek produkcyjny 3467 3526 3405

wiek przedprodukcyjny 1025 738 687
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15 Podbór 44 30 121 103 34 44 

16 Przewale 89 70 222 211 98 96 

17 Rudka 5 4 9 8 12 8 

18 Soból 14 10 51 46 26 22 

19 Wakijów 33 31 107 98 50 55 

20 Wojciechówka 38 33 107 105 30 36 

21 Zamłynie 54 57 175 158 65 76 

Ogółem 1199 956 3428 3057 1350 1441 
Źródło: Urząd Miejski w Tyszowcach 

Struktura ludności według ekonomicznych grup wiekowych koresponduje ze zmieniającą się 

strukturą wieku. Analiza danych wskazuje na kilka trendów. W porównaniu do 2015 roku dość wyraźnie 

zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym o  91 osoby. Udział ludności w wieku 

produkcyjnym zmalał o 371 osoby, natomiast znacznie zmniejszył się udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym – o 243 osoby. Relatywnie wysoki odsetek osób w wieku produkcyjnym świadczy 

o zaistnieniu zjawiska renty demograficznej – korzystnie wpływającej na dynamikę rozwoju 

gospodarczego, ale także wskazuje na postępujący proces starzenia się społeczeństwa gminy. W gminie 

przybiera on coraz większe rozmiar, zatem aktualnie rośnie coraz większe zagrożenie jego 

negatywnymi skutkami i zbyt dużego obciążenia demograficznego. 

Wykres 4. Struktura wieku ludności gminy wg miejscowości w 2021 roku (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Tyszowcach

 

Szczegółowa analiza dotycząca struktury wieku mieszkańców pozwala na stwierdzenie, że sytuacja 

demograficzna w większości sołectw gminy stale pogarsza się w wyniku zbyt małej liczby urodzeń. 
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Dotyczy to przede wszystkim miejscowości, w których udział ludności w poszczególnych grupach, czyli 

w:  

✓ wieku przedprodukcyjnym – jest niższy niż średnia dla gminy w większości miejscowości, 

najmniejszy procent ludności w wieku przedprodukcyjnym jest w miejscowości Soból, 

Czermno, Kazimierówka i Niedźwiedzia Góra;  

✓ wieku produkcyjnym – jest wyższy niż średnia dla gminy w miejscowościach:  Lipowiec, 

Wojciechówka,  Tyszowce, Soból; 

✓ wieku poprodukcyjnym – jest zdecydowanie wyższy niż średnia dla gminy: Niedźwiedzia Góra, 

Rudka, Kaliwy, Czartowczyk.  

Reasumując, należy stwierdzić, że na przestrzeni lat w gminie zachodziły wyraźne 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. 

Na przyrost naturalny ludności składają się zmiany w jej liczbie, powodowane przez urodzenia 

i zgony. Liczba urodzeń w analizowanych latach utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie, 

podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do liczby zgonów. W analizowanych latach przyrost 

naturalny dla gminy Tyszowce był ujemny i wynosił odpowiednio: -9,85 w 2015r. i -10,04 w 2020r.. 

Jednocześnie jest dosyć wysoka liczba zgonów, w 2015 roku wynosiła 16,06  a w roku 2020 15,34. 

Pozwala to z pewnym prawdopodobieństwem wnioskować, że w najbliższym okresie może 

nastąpić nadmierna tendencja spadkowa urodzeń przy jednoczesnym wzroście liczby zgonów. 

Wykres 5. Przyrost naturalny w wybranych latach w gminie Tyszowce 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Obserwując procesy migracyjne w gminie można zauważyć stały odpływ ludności, są to głównie 

migracje wewnętrzne (teren województwa lubelskiego i Polski) a w mniejszym stopniu migracja za 

granicę. Saldo migracji ludności na pobyt stały w omawianym okresie było ujemne. Oznacza to, że 

liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego w ciągu omawianego okresu przekroczyła liczbę osób 
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zameldowanych na pobyt stały w tym czasie. Prawdopodobnie przyczyną odpływu ludności z terenu 

gminy jest emigracja do miast w celach zawodowych, osobistych i zarobkowych. Największy odpływ 

ludności był z miejscowości Tyszowce. Należy nadmienić, że przytoczone powyżej dane nie oddają 

realnej wartości określającej obecny ruch migracyjny. Nie obejmują czasowych migracji na tle 

zarobkowym, zwłaszcza związanych z wyjazdem za granicę. Nie wszyscy z tych, którzy podjęli decyzję 

o wyjeździe decydują się na wymeldowanie, niektórzy wykonują pracę w tzw. trybie wahadłowym 

(część roku spędzają za granicą, część na obszarze zameldowania). 

Wykres 6. Migracje ludności w gminie Tyszowce w wybranych latach 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Rozwój i „otwarcie się” gminy oraz ciągły proces dostosowywania się do nowych warunków 

otoczenia, pozytywnie wpłynie na kierunek zmian w liczbie ludności. Oznacza to jednak, że dalszy jej 

rozwój zależeć będzie od podniesienia poziomu atrakcyjności, warunkujących napływ nowych 

mieszkańców. Dlatego też, niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do stworzenia miejsc pracy, 

warunków mieszkaniowych, opieki nad dziećmi oraz możliwości rozwoju osobistego i atrakcyjnego 

spędzania wolnego czasu. 

2.2.2. POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE RODZINY  

Wraz z rozwojem życia społecznego zaistniały również 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. Grupy społeczne zagrożone ubóstwem to w dużej mierze ludzie starsi, osoby 

samotne, chore oraz rodziny wielodzietne niewydolne wychowawczo. 

Wśród głównych przyczyn występowania ubóstwa w gminie Tyszowce należy wymienić: bezrobocie, 

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i wielodzietność. Analiza danych z ostatnich kilku lat 

wskazuje na zmniejszenie się liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej. Oceniając działania 

gminy na rzecz wspierania osób dotkniętych ubóstwem należy podkreślić, że były one realizowane w 

sprzyjających warunkach ekonomiczno-społecznych, tj. przy wzroście wynagrodzeń, spadku bezrobo- 

cia, możliwości wcześniejszego nabywania uprawnień emerytalnych, czy też zapewnieniu rodzinom z 

dziećmi dodatkowego wsparcia dzięki wprowadzeniu tzw. programu Rodzina 500 plus. W tych 
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warunkach w całym kraju znacząco zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej, 

szczególnie z powodu ubóstwa. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej (MOPS) w Tyszowcach. MOPS jest instytucją zajmującą się zapobieganiem marginalizacji i 

wykluczeniu społecznemu. Dysponując wiedzą o sytuacji osób potrzebujących udziela pomocy w 

formie świadczeń finansowych i rzeczowych (dożywianie dzieci w szkołach), wypłaca świadczenia 

rodzinne oraz zajmuje się pracą socjalną. Z pomocy udzielanej w postaci pracy socjalnej korzysta w 

gminie 144 rodziny (365 osób). 

W szczególności zmiany dotyczyły obniżenia się liczby rodzin korzystających ze wsparcia 

pomocy społecznej z uwagi na ubóstwo (o 44,7%) i bezrobocie (o 25,5%). W 2021 roku z zasiłków 

pomocy społecznej korzystało 118 rodzin, w tym 30 rodzin (25,2% korzystających z zasiłków) stanowiły 

rodziny borykające się z ubóstwem. Rodziny korzystające z pomocy społecznej to rodziny, które dotyka 

problem długotrwałej lub ciężkiej choroby jednego z członków rodziny (21,2%), oraz co najmniej jedna 

osoba w rodzinie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (30,0 % ogółu korzystających. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach realizował działania w zakresie diagnozy sytuacji 

rodziny przeżywającej trudności, monitorowania sytuacji rodziny, współpracy interdyscyplinarnej na 

rzecz rodziny, zapobiegania dysfunkcjonalności rodziny, zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i 

marginalizacji dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin zagrożonych ubóstwem, w tym zapewnienie 

dzieciom i młodzieży dożywiania w szkole i przedszkolu. Pomoc udzielana była rodzinom w formie 

pracy socjalnej, wsparcia finansowego i rzeczowego. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych były objęte wsparciem asystenta rodziny. Działania podejmowane 

przez asystenta rodziny obejmowały w szczególności wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania 

rodziny, pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie w zakresie marginalizacji i degradacji społecznej 

rodziny. W 2021 r. przebywało w rodzinach zastępczych – 3 dzieci i w domu dziecka - 5 dzieci. Łącznie 

w pieczy zastępczej przebywało 8 dzieci z 5 rodzin. 

Pracownicy socjalni i asystent rodziny współpracowali z Urzędem Miejskim w Tyszowcach, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, placówkami 

oświatowymi, Policją, pielęgniarkami środowiskowymi, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w 

Tyszowcach, Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną 

w Tomaszowie Lubelskim, Sądem Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim, placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi w Zamościu i Lublinie. 

W gminie podejmowane są działania zmierzające do zminimalizowania skutków patologii 

społecznych, przede wszystkim dotyczy to przemocy w rodzinie i nadużywania alkoholu. Miejski środek 

Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego a jego 

pracownicy socjalni monitorują środowisko, diagnozują problem przemocy w rodzinie i podejmują 

działania interwencyjne, biorą udział w grupach roboczych. 

Rady Miejskiej w Tyszowcach w dniu 17 października 2018 r. uchwałą nr XLI/274/2018 przyjęła Gminną 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2022. Celem głównym strategii jest 

aktywna integracja mieszkańców gminy Tyszowce w rozwiązywaniu problemów społecznych w tym 

osobom niepełnosprawnym. Działania skierowane są do mieszkańców gminy, do osób 

doświadczających przemocy w rodzinie tj.: współmałżonków, dzieci i młodzieży, grup zależnych (osób 

starszych i niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, a także do instytucji, podmiotów 

zajmujących się profesjonalnym udzielaniem wsparcia społecznego oraz świadków przemocy w 

rodzinie, a jego celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i 

skuteczności pomocy. W 2021r. liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych praca socjalną 

wynosiła 145 osób a liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem systemu pomocy 
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społecznej wynosiła 48 osób. W celu usprawnienia funkcjonowania rodziny 144 rodziny objęto pracą 

socjalną. 

Uchwałą Nr X/65/2019 Rada Miejska w Tyszowcach w dniu 26 września 2019 r. przyjęła Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Celem głównym Programu było budowanie 

zintegrowanego i efektywnie działającego systemu wsparcia rodzin z terenu Gminy Tyszowce. 

Odbiorcami programu były rodziny, rodzice, opiekunowie, dzieci i młodzież. Program realizowany był 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach, Urząd Miejski w Tyszowcach, Placówki 

Oświatowe, Placówki Ochrony Zdrowia, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Tyszowcach, Posterunek Policji w Tyszowcach, Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach, 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach, Zespół Interdyscyplinarny w Tyszowcach. 

Większość rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkuje miejscowości z powodu: 

✓ ubóstwa: Tyszowce, Kazimierówka, Czermno; 

➢ bezrobocia: Marysin, Tyszowce, Klątwy;  

➢ niepełnosprawności: Tyszowce, Kazimierówka;  

➢ długotrwała lub ciężka choroba: Tyszowce.  

W wymienionych wyżej miejscowościach, ilość rodzin korzystająca z pomocy społecznej 

przekracza średnią dla gminy. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy, a także 

uwarunkowania prawne, na chwilę obecną nie jest możliwe pełne zabezpieczenie potrzeb rodzin, 

prowadzące do wyjścia z trudnej sytuacji, a w konsekwencji do usamodzielnienia się. Należy jednak 

podkreślić, iż na terenie gminy, oprócz rodzin korzystających z zasiłków pomocy społecznej, ubóstwo 

dotyka także rodziny pozbawione prawa do zasiłku. Szczególnie dotyczy to rodzin będących osobami 

bezrobotnymi, rodzin alkoholików czy rodzin wielodzietnych. 

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach we współpracy z Bankiem 

Żywności w Lublinie kontynuował realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

Podprogram 2020, w ramach którego osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe 

przekazano nieodpłatnie artykuły żywnościowe. Łącznie w 3 transzach (kwiecień, czerwiec, wrzesień) 

wydano 26 517 kg żywności. Do udziału w Podprogramie 2020 skierowane zostały przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach 620 osoby tj. 323 kobiety i 297 mężczyzn, w tym 148 dzieci 

poniżej 15 roku życia. 

W swoich zadaniach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach ma działania na rzecz 

seniorów. MOPS aktywizuje środowiska seniorów głównie w zakresie działań samopomocowych i 

działań wolontarystycznych oraz spędzania czasu wolnego. Przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji 

seniorów. Prowadzi zajęcia m.in. kulturalno-oświatowe (organizacja uroczystości i imprez), klubowe, 

edukacyjne, sportowo-rekreacyjnych oraz różnych form terapii. Obecnie funkcjonuje  Klub „Senior+” 

w Perespie i Tyszowiecki Klub Seniora w Tyszowcach. W związku z podpisanym przez Gminę Tyszowce 

dniu 07.10.2019 r. porozumieniem o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom i 

Ogólnopolska Karta Seniora ze Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie, Gmina Tyszowce 

zobowiązała się m.in. do wydawania edycji lokalnej Ogólnopolskiej Karty Seniora dla Gminy Tyszowce 

oraz dystrybuowania wśród seniorów magazynu Głos Seniora. W 2021 r. wydano 43 Ogólnopolskie 

Karty Seniora. 

2.2.3. BEZROBOCIE 

Lokalny rynek pracy w dużej mierze kształtowany jest przez liczbę osób pracujących oraz osób 

pozostających bez pracy. Od 2015 roku obserwujemy negatywne procesy tj.  zmniejszenie się grupy 

osób w wieku produkcyjnym i stały wzrost grupy osób w wieku poprodukcyjnym. W gminie udział 

zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w roku 2015 wynosił 6,5% 
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w tym kobiety 6,8% i mężczyźni 6,2%. W kolejnych latach zaobserwowano, że udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zmniejszył się do 3,1% w 2018r. i wzrósł  

nieznacznie w 2020 roku do 3,9%. Jednakże był niższy od wskaźnika dla powiatu tomaszowskiego 

(5,8%) i dla województwa lubelskiego (6,1%). Analizując problem bezrobocia można zauważyć, iż 

następuje tendencja spadkowa tego zjawiska. Zmiany te prawdopodobnie mogły być związane z 

obserwowanym  wzrostem gospodarczym w kraju, którego beneficjentami byli również mieszkańcy 

gminy Tyszowce. Niewielki wzrost wskaźnika w 2020 roku może być związany z sytuacją pandemiczną 

w kraju i na świecie. 

Wykres 7. Bezrobocie w gminie Tyszowce 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Należy podkreślić, że od kilku lat następował sukcesywny spadek bezrobocia. W gminie 

Tyszowce liczba osób bezrobotnych wynosi 153 osoby. Analiza liczby osób bezrobotnych będących w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy w gminie Tyszowce pozwala na wyodrębnienie grup wymagających 

szczególnych form wsparcia. Pozytywnym zjawiskiem jest spadek długotrwałego bezrobocia od 2015 

roku zmalało o blisko 29,9%, a wśród osób powyżej 50 roku życia o ponad 34 %. Grupą o równie 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy są kobiety (49%). Omawiane kategorie są szczególnie narażone 

na marginalizację społeczną i ekonomiczną.  

Z uwagi na niedostatecznie wykorzystany potencjał osób starszych i bezrobotnych oraz mało 

efektywnego systemu aktywizacji osób starszych, 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 starszych 50+, 

osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet i osób z niskimi kwalifikacjami. 
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Tabela 4. Poziom bezrobocia 

Lp. Miejscowość Ludność ogółem Liczba 
bezrobotnych w 

2021 roku 

Liczba 
bezrobotnych w 
przeliczeniu na 

100 
mieszkańców 

1 Tyszowce 1958 3 0,15 

2 Czartowczyk 382 1 0,26 

3 Czartowiec 153 0 0 

4 Czartowiec Kol. 121 2 1,65 

5 Czermno 260 1 0,38 

6 Kazimierówka 196 4 2,04 

7 Klątwy 354 0 0 

8 Kaliwy 3 0 0 

9 Lipowiec 49 0 0 

10 Marysin 175 10 5,71 

11 Mikulin 146 0 0 

12 Niedźwiedzia Góra 47 0 0 

13 Perespa 169 0 0 

14 Perespa Kolonia 142 0 0 

15 Podbór 177 0 0 

16 Przewale 377 0 0 

17 Rudka 20 0 0 

18 Soból 78 0 0 

19 Wakijów 184 0 0 

20 Wojciechówka 174 4 2,30 

21 Zamłynie 291 0 0 
Ogółem 5456 25 0,46 

 

2.2.4. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA  

Przestępczość jest jednym z tych zjawisk społecznych, które odciskają dotkliwe piętno na 

funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Jest to margines życia społecznego, ale intensywność zdarzeń 

oraz częstotliwość, z jaką występują, mogą mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludzi 

tworzących społeczność gminy. Nadzór nad bezpieczeństwem publicznym na terenie gminy pełni 

Dzielnicowy Posterunek Policji w Tyszowcach, podległy Komendzie Powiatowej w Tomaszowie 

Lubelskim.  

Zagadnienie zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia na terenie gminy Tyszowce to głównie 

zagrożenie: przestępczością, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pożarowe i powodziowe. 

Na obszarze gminy Tyszowce występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Dotyczy 

to obszarów położonych w bliskim sąsiedztwie rzeki Huczwy. Inwestycje na tym terenie należy 

projektować i realizować z uwzględnieniem możliwości występowania podtopień i powodzi. W zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej, spod zabudowy zostały wyłączone doliny rzeczne i obszary narażone na 

zalanie wezbranymi wodami powodziowymi. Należy tworzyć warunki zatrzymania wód deszczowych 

w miejscu ich opadania, tworzyć wodom przestrzeń umożliwiającą opóźniony odpływ. 
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Nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na terenie gminy pełniona jest przez 12 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w której czynnie działa 189 druhów. Jednostka OSP Tyszowce 

włączona jest do Krajowego Systemu Ratownictwa. Wszystkie jednostki za wyjątkiem Mikulina 

posiadają strażnice murowane. Jedynie dwie jednostki wyposażone są w samochody gaśnicze tj. 

Tyszowce i Mikulin typu Jelcz i Star, a jednostka w Kazimierówce samochód pożarniczy Żuk. 

W 2020 roku w gminie Tyszowce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 67 

przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,25 przestępstw. Jest to 

wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od 

średniej dla całej Polski. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw 

ogółem w gminie Tyszowce wynosi 84,20% i jest nieznacznie większy od wskaźnika wykrywalności dla 

województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskaźnika dla całej Polski. W przeliczeniu na 1000 

mieszkańców gminy Tyszowce najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym – 7,08 

(wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu – 3,83 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności 

odnotowano przestępstwa drogowe – 1,83 (100%), o charakterze gospodarczym – 2,50 (69%) oraz 

przeciwko życiu i zdrowiu – 0,27 (100%). 

Praktycznie w każdej miejscowości występują zagrożenia typu: przemoc w rodzinie i 

alkoholizm. Najwięcej interwencji domowych miało miejsce w mieście Tyszowce oraz w Klątwach, 

Zamłyniu, Czermnie i Perespie. W trakcie przeprowadzanych w miejscach zamieszkania interwencji w 

uzasadnionych przypadkach sporządzano „Niebieskie Karty”, co świadczyło o przemocy w rodzinie i 

mogło być wykorzystane do prowadzonych postępowań. W roku 2021 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tyszowcach oraz policja wszczęły w gminie procedurę „Niebieskiej Karty” (MOPS- 3 i 

policja 4). Kontynuowano także procedurę „Niebieskiej Karty” wszczętych w poprzednich latach (2). W 

gminie liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury „Niebieskie Karty” ze względu na 

problem przemocy kształtuje się następująco: 

 a) psychicznej – 8;  

b) fizycznej – 6;  

c) seksualnej – 0,5. 

Liczba osób w rodzinach objętych w 2021 roku działaniami w ramach procedury „Niebieskie Karty” – 

82 a liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie objętych działaniami w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” – 37. 

Skuteczna walka z problemem przemocy wymaga podejmowania systematycznych działań 

interwencyjnych i specjalistycznych. Na terenie gminy Tyszowce funkcjonują służby, które w zakresie 

swoich kompetencji mają za zadanie przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Należą do nich: Zespół 

Interdyscyplinarny, MOPS w Tyszowcach, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach i inne. Niewątpliwie, wpływ na to 

bardzo niekorzystne zjawisko mają występujące na terenie gminy, trudności ekonomiczne wielu rodzin 

i patologie społeczne, szczególnie alkoholizm, który jest w znacznej części przypadków czynnikiem 

powodującym znęcanie się nad rodziną i konfliktów rodzinnych. W odniesieniu do patologii 

społecznych oraz miejsc zagrożonych dużą ilością wykroczeń charakteryzują się w gminie miejscowość: 

Tyszowce.  

Jak wcześniej podkreślono, bezpieczeństwo jest jednym z wyznaczników warunków życia 

ludności, stąd też podejmowane są działania Urzędu Miejskiego w Tyszowcach prowadzące do 

poprawy stanu bezpieczeństwa w gminie poprzez realizację wspólnie z odpowiednimi służbami 
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programy. Zapobieganie przestępczości i represjonowanie sprawców zdarzeń o mniejszym ciężarze 

gatunkowym (m.in. wykroczenia), stanowi bardzo istotny element działań mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. W celu podniesienia standardu bezpieczeństwa publicznego 

niezbędnym elementem wydaje się być stopniowe obniżanie poziomu przestępczości poprzez 

rozbudowę systemów bezpieczeństwa, zastosowanie monitoringu w miejscach niebezpiecznych oraz 

najczęściej uczęszczanych. Zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa społeczności będą sprzyjać 

inwestycje dotyczące m.in. oświetlenie ulicznego w miejscach niebezpiecznych, budowa chodników i 

ścieżek rowerowych. 

2.2.5. POZIOM EDUKACJI  

Poziom edukacji to jeden z elementów składających się na obszar społeczny. Należy zaznaczyć, 

że poziom edukacji ma istotny wpływ na obszar społeczny. Odpowiednio wysoki poziom nauczania 

procentuje w przyszłości, jest więc bardzo ważnym elementem kształtowania potencjału 

społeczeństwa.  

Zadania ustawowe nakładają na gminę obowiązek zapewnienia mieszkańcom edukacji na poziomie 

przedszkolnym i podstawowym. Sieć placówek oświatowych na terenie gminy tworzą 3 szkoły 

podstawowe zlokalizowanych w miejscowościach: Tyszowce, Czartowczyk i Przewal. Do szkół 

podstawowych w gminie uczęszcza 397 dzieci. Wszystkie szkoły znajdujące się na terenie gminy są 

wyposażone w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, sale gimnastyczne. Warunki 

funkcjonowania szkół są dobre. Przy szkołach podstawowych  znajdują się boiska wielofunkcyjne.  Przy 

szkole podstawowej w Tyszowcach jest zlokalizowana pracownia językowa, skocznia, tor przeszkód, 

bieżnia tartanowa i siłownia zewnętrzna. Przy szkołach podstawowych w Czartowczyku i w Perespie 

funkcjonuje także plac zabaw. Ponadto w SP w Tyszowcach i Czartowczyku działa gabinet 

logopedyczny. 

Wymienione placówki oświatowe zabezpieczają w pełni podstawowe potrzeby edukacyjno - 

oświatowe mieszkańców gminy, niemniej jednak wydaje się za celowe wyrównywanie kompetencji 

kluczowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tyszowce. 

Na terenie gminy w wieku przedszkolnym tj. od 3-6 lat było 160 dzieci. Opieka przedszkolna 

skupiona jest w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych: w Tyszowcach, 

Czartowczyku,  Przewalu, do których uczęszcza 43 dzieci. Oprócz oddziałów przedszkolnych na terenie 

gminy funkcjonuje placówka niepubliczna usytuowana w miejscowości Tyszowce, która sprawuje 

opiekę nad 108 dziećmi. 

Z placówek przedszkolnych w gminie korzysta zaledwie niespełna 3% wszystkich dzieci z terenu gminy. 

Należy zwrócić uwagę, że wskaźnik ten jest bardzo niski. Wyposażenie oddziałów przedszkolnych 

spełnia wymogi w zakresie wychowania przedszkolnego. 

Jednym ze wskaźników określających poziom edukacji w Gminie Tyszowce jest na przykład 

współczynnik skolaryzacji brutto. Jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku 

szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 

XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Współczynnik 

skolaryzacji brutto np. dla poziomu szkoły podstawowej wyliczamy dzieląc liczbę wszystkich uczniów 

szkół podstawowych bez względu na wiek na początku danego roku szkolnego przez liczbę ludności w 

wieku 7-15 lat według stanu w dniu 31 XII tego samego roku; wynik podajemy w ujęciu procentowym.    
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Wykres 8. Współczynnik skolaryzacji brutto w Gminie Tyszowce w latach 2012-2021 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

2.2.6. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA  

Aktywność obywatelska jest czynnikiem, który wywiera znaczący wpływ sytuację i rozwój 

społeczności lokalnej. To właśnie od niniejszej aktywności zależy również poziom kapitału społecznego, 

a tym samym potencjał do dokonywania zmian w obszarach zdegradowanych i wymagających 

rewitalizacji. 

Za jeden z mierników poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego uważana jest także 

liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących na obszarze gminy. W roku 2021 funkcjonowało 

kilka podmiotów z sektora organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, 

które realizują swoje działania na terenie gminy Tyszowce oraz w aktywny sposób współpracują z 

samorządem lokalnym. W gminie funkcjonują kluby sportowe (Tyszowiecki Klub Sportowy ”HUCZWA”, 

Klub zapaśniczy „LUKS Pogoń Czartowczyk”, Klub zapaśniczy „MKS Pogoń Tyszowce”), zespoły 

śpiewacze (Zespół śpiewaczy „TYSZOWIANKI” Koła Gospodyń w Tyszowcach, Zespół śpiewaczy „KGW 

WAKIJÓW - MAMUŚKI”, Zespół śpiewaczy działający przy Samorządowym Centrum Kultury w 

Tyszowcach „Bel Canto”, Chór „DOMINANTA” w Zamłyniu, Sąsiadeczki z Czartowczyka, Legato z 

Mikulina, Biesiadna Kapela Tyszowiecka, Tyszowiecki Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego, Chór 

parafialny Gloria Dei ) oraz stowarzyszenia (Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Tyszowieckiej, 

Stowarzyszenie „BEZ GRANIC” w Tyszowcach, Stowarzyszenie Czermno - Gród Czerwień, 

Stowarzyszenie „ZORZA” w Tyszowcach, Stowarzyszenie „ARKA” Tyszowce w Tyszowcach, 

Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne "Drużyna Grodu Czerwień"). Wymienione organizacje 

trzeciego sektora działają w zakresie: kultury fizycznej, kultury i tradycji regionu. Gmina należy także 

do stowarzyszeń i związków regionalnych i ponadregionalnych takich jak: Związek Gmin Kresowych, 

Związek Komunalny Gmin zlewni rzeki Huczwa, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu 

Tomaszowskiego, Celowy Związek Komunalny Gmin Regionu Tomaszowskiego, Związek Partnerski 

Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Tomaszowski Klaster Energii oraz 

Stowarzyszenie Euroregion „Roztocze”. Współpraca organizacji pozarządowych z gminą koncentruje 

się wokół zadań związanych z rozwojem oraz bezpiecznym i prawidłowym jej funkcjonowaniem, 

pozyskiwaniem środków finansowych. Współpraca ta wychodzi również poza obszar gminy. 
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Realizowanie wspólnych zadań ma na celu poprawę jakości życia jej mieszkańców i promocję gminy. 

Dlatego też należy udzielać wsparcia inicjatywom obywatelskim i organizacjom pozarządowych, jak 

również angażować organizacje pozarządowe w pozyskiwanie grantów na realizację projektów 

służących społeczności lokalnej.     

Dobrze zorganizowane społeczeństwo obywatelskie może sprzyjać aktywizowaniu nie tylko 

pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, ale ich lokalnego otoczenia, sprzyja 

budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej 

zasobów. 

Podstawowym wskaźnikiem aktywności obywatelskiej, który mierzy stopień świadomości 

demokratycznej obywateli, ich uczestnictwo w rządzeniu, ocenę wpływu obywateli na procesy 

decyzyjne w państwie, w regionie, czy w środowisku lokalnym, jest frekwencja wyborcza. Na czas 

wyborów samorządowych w 2018 roku, na terenie gminy Tyszowce utworzono 9 obwodów 

wyborczych w 15 okręgach wyborczych. Frekwencja wyborcza podczas wyborów do Rady Gminy 

wyniosła 56,06%. W porównaniu do innych gmin powiatu tomaszowskiego jest to wartość 

porównywalna. Podobną aktywnością cechują się jedynie gminy Jarczów (55,62%) oraz Krynice 

(58,14%). Analiza danych wskazuje, iż wysokim wskaźnikiem aktywności obywatelskiej (powyżej 

średniej dla gminy) cechowały się okręgi wyborcze położone w południowej i południowo – zachodniej 

części gminy, a mianowicie: Czartowczyk (65,85%), Przewale (64,00%), Czartowiec, Czartowiec Kolonia, 

Soból (61,67%), Tyszowce – okręg 1 (60,15%). Najniższa frekwencja wyborcza była w miejscowości 

Czermno (38,59%). 

Tabela 5. Wybory do rady Gminy Tyszowce w 2018 roku 

Wybory do Rady Gminy 

Obwód 
wyborczy 

Granice obwodu 
wyborczego 

Numer 
okręgu 

wyborczego 

Liczba Frekwencja 
(%) mandatów uprawnionych 

1 Tyszowce ul : Hetmańska, 
Jurydyka, Kilińskiego, 
Konfederacji 
Tyszowieckiej, 
Nadrzeczna, Niezgody, 
Ogrodowa, Partyzantów, 
Rynek, Sportowa, 
Szewska, Szwedzka, 
Targowa, Armii Krajowej 
Nr 15 

1 1 404 60,15 

1 Tyszowce ul: Kościelna, 
Łukaszewskiego 
Antoniego, Podgórze, 
Szkolna, Czarnieckiego-
numery parzyste, 3 Maja-
numery parzyste 

2 1 382 57,85 

2 Tyszowce ul : 3 Maja-
numery nieparzyste, 
Średnia, Mała, Polna 

3 1 303 53,14 

2 Tyszowce ul : Wielka od 
Nr 1 do Nr 100, Kątek, 
Armii Krajowej od Nr 1 
do Nr 13 i od Nr 2 do Nr 
10, Czarnieckiego-
numery nieparzyste 

4 1 348 55,46 

2, 9 Tyszowce ul : Wielka Nr 
101, Nr 101A i Nr 101B, 
Słoneczna, Jaśminowa 

5 1 383 55,61 

3 Zamłynie, Wojciechówka 6 1 396 56,06 
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3 Lipowiec, Mikulin, 
Podbór 

7 1 334 51,8 

3 Klątwy 8 1 288 53,47 

4 Przewale 9 1 325 64,00 

4 Marysin, Niedźwiedzia 
Góra 

10 1 117 59,09 

5 Czartowczyk 11 1 216 65,85 

6 Kazimierówka, Wakijów 12 1 188 56,12 

6 Czermno 13 1 93 38,59 

7 Perespa, Perespa-
Kolonia, Rudka 

14 1 155 52,01 

8 Czartowiec, Czartowiec-
Kolonia, Soból 

15 1 185 61,67 

Ogółem 15 4 117 56,06 
Źródło: https://wybory2018.pkw.gov.pl 

Mieszkańcy gminy Tyszowce wykazali się niższą (o 13,79%) aktywnością polityczną w wyborach 

na Prezydenta Polski, aniżeli w wyborach samorządowych. Największe zainteresowanie głosowaniem 

na Prezydenta wykazali mieszkańcy Czartowczyka oraz Przewala. Wskaźnik frekwencji w postaci 

średniej dla gminy kształtował się na poziomie 47,07%, będąc wielkością sporo niższą w porównaniu 

do powiatu (48,78%), do regionu (54,30%), ale także i kraju (55,34%). 

2.3. OBSZAR GOSPODARCZY 

Diagnoza obszaru gospodarczego stanowi jeden z elementów wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ma ona na celu zidentyfikowanie terytoriów problemowych, 

w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości oraz słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw. Gmina Tyszowce jako jednostka samorządu terytorialnego o charakterze przede 

wszystkim rolniczym jest szczególnie zagrożona problemami w obszarze gospodarczym. Należy w tym 

miejscu zaznaczyć, że odpowiednio rozwinięty obszar działalności gospodarczej zależy przede 

wszystkim od samych mieszkańców i jest ściśle związany z obszarem społecznym. 

2.3.1. STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW  

Na potencjał gospodarczy każdej gminy wpływ ma ilość przedsiębiorstw, ich charakter, branża, 

w której działają, a także otoczenie biznesu. Według danych Banku Danych Lokalnych w 2021 roku w 

gminie zarejestrowanych było 393 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON. 

W porównaniu do 2015 roku ich liczba wzrosła o 39 podmioty. Na 1 tys. mieszkańców gminy przypadało 

4,45 podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON. W 2020 roku na terenie 

gminy liczba nowo zarejestrowanych podmiotów wynosiła 30 podmiotów. Poziom rozwoju 

przedsiębiorczości na terenie gminy Tyszowce, mierzony liczbą podmiotów gospodarczych 

przypadających na 1 tys. mieszkańców nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON, jest o niższy o 1,97 

niż w powiecie i o 3,3 województwie.  

Poniższy wykres obrazujący podmioty gospodarcze wskazuje na rosnący potencjał gospodarczy 

gminy zwłaszcza sektora prywatnego. Wśród podmiotów gospodarczych ponad 95% to przedstawiciele 

sektora prywatnego. Są to głównie małe, często rodzinne firmy, charakteryzujące się dużą 

różnorodnością produkcji i usług. W sektorze publicznym działało 16 podmiotów, zaś w prywatnym - 

370. W obrębie sektora prywatnego najwięcej osób fizycznych, bo aż 302 prowadziło działalność 

gospodarczą. Wzrosła również liczba spółek prywatnych prawa handlowego z 4 w roku 2015 do 5 w 

2021 roku. O poziomie atrakcyjności inwestycyjnej gminy świadczy między innymi obecność 

inwestorów zagranicznych. Na koniec 2021 roku działały 2 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/
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Od 2015 roku przybyło 2 inwestorów z kapitałem zagranicznym, co świadczy o stosunkowo dobrej 

pozycji konkurencyjnej gminy w zakresie przyciągania inwestorów zewnętrznych. 

Biorąc pod uwagę podział na sekcje PKD w gminie wyróżnić można wiodące branże gospodarki. 

I tak w 2021 roku, ponad 39,1% podmiotów należała do sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Liczba 

podmiotów w porównaniu z rokiem 2015 zwiększyła się o 29 podmiotów. Znacząca liczba podmiotów 

gospodarczych znajduje się w sekcji budownictwo – 49 podmiotów w 2021 roku, co stanowi prawie 

12,0% wszystkich podmiotów. Należy podkreślić, iż od 2015 roku nastąpiło zwiększenie ich liczby o 34 

tj. o 3%.  

Wykres 9. Podmioty zarejestrowane w systemie REGON w gminie Tyszowce w latach 2015 – 2021 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Dla gminy obecność liczących się firm, w znaczący sposób przyczynia się do uaktywnienia lokalnej 

działalności gospodarczej oraz przede wszystkim jest gwarancją podniesienia dochodów i utrzymania 

niskiej stopy bezrobocia. 

2.3.2. POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW  

Istotnym elementem danych z zakresu gospodarki jest również wskaźnik poziomu 

przedsiębiorczości mieszkańców. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest podstawowym 

elementem struktury przedsiębiorstw. Znacząca większość podejmowanych inicjatyw gospodarczych 

opiera się właśnie o tą formę funkcjonowania. Należy również zaznaczyć, że na przestrzeni badanego 

okresu liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stale rośnie, co z pewnością jest 

zjawiskiem pozytywnym. W roku 2015 takich podmiotów było 329, natomiast w roku 2021 

odnotowano ich już 370, co stanowi wzrost o prawie 11%. 

Istotnym elementem świadczącym o stanie rozwoju gospodarczego jest liczba podmiotów 

gospodarczych działających i wyrejestrowanych co wskazuje, w których sołectwach możemy 

zaobserwować szczególną koncentrację problemu dotyczącego przerywania prowadzenia działalności 

gospodarczej czasowego lub stałego. 

Taki stan rzeczy może świadczyć o niekorzystnych trendach na rynku, co z kolei przekłada się 

na ogólny stan sytuacji gospodarczej gminy oraz jej mieszkańców. Należy również zaznaczyć, iż poziom 
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przedsiębiorczości mieszkańców jest bardzo istotnym elementem pozwalającym na skuteczniejsze 

przeciwdziałanie problemom społecznym, w szczególności wynikających z niedostatków finansowych. 

Tabela 6. Liczba podmiotów gospodarczych działających i wyrejestrowanych  

W Gminie Tyszowce 

Lp. Sołectwa Podmioty 
gospodarcze 
prowadzące 
działalność 

Podmioty 
gospodarcze 

wyrejestrowane 

1 Tyszowce 110 45 

2 Czartowczyk 17 5 

3 Czartowiec 2 1 

4 Czartowiec- Kolonia 3 2 

5 Czermno 13 6 

6 Kazimierówka  6 2 

7 Klątwy 20 12 

8 Kaliwy 2 2 

9 Lipowiec 2 1 

10 Marysin 5 2 

11 Mikulin 10 4 

12 Niedźwiedzia Góra 0 0 

13 Perespa, Perespa Kolonia 20 11 

14 Podbór 4 2 

15 Przewale 21 9 

16 Rudka 0 0 

17 Soból 6 2 

18 Wakijów 4 1 

19 Wojciechówka 12 5 

20 Zamłynie 34 16 

Ogółem 291 128 
Źródło danych: ceidg 

Taki stan rzeczy obrazuje w których sołectwach pojawiają się problemy  

z utrzymaniem działalności gospodarczej. Za niekorzystne przyjmuje się wyniki powyżej średniej dla 

Gminy Tyszowce, która wynosi 6,4. Zdecydowanie najlepsza sytuacja w analizowanym zakresie 

odnotowana jest w sołectwach: Wakijów, Podbór, Soból, Marysin, Mikulin gdzie odnotowano 

podmioty z zawieszoną działalnością poniżej średniej dla gminy. Najwięcej firm z zawieszoną 

działalnością odnotowano w miejscowościach Tyszowce, Klątwy, Perespa i Perespa Kolonia oraz  w 

Zamłyniu. Należy dołożyć wszelkich starań oby odwrócić trend i pobudzać wśród mieszkańców wolę 

prowadzenia działalności gospodarczej przynoszącej zyski, a tym samym podnoszącej jakość i 

standardy życia mieszkańców. 

Wskaźnikiem wskazującym na problemy natury gospodarczej jest poziom aktywności 

gospodarczej. Do obliczenia poziomu aktywności gospodarczej posłużono się liczbą podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w poszczególnych sołectwach na podstawie danych Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ceidg). 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. Wskaźniki 
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aktywności gospodarczej jednoznacznie wpisują się w szereg zjawisk (tendencji) identyfikowanych jako 

niekorzystne dla wyznaczonych obszarów problemowych. Relatywnie wysokie dysproporcje pomiędzy 

średnią wartością wskaźnika przedsiębiorczości w gminie, a sytuacją na wyszczególnionych obszarach 

to pochodna relatywnie niskiej i spadającej jakości kapitału ludzkiego i społecznego. Analiza liczby 

podmiotów gospodarczych w poszczególnych sołectwach, pozwoliła określić poziom aktywności 

gospodarczej ich mieszkańców. 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. 

W tabeli poniżej, kolorem czerwonym zaznaczono wskaźnik opisujący poziom aktywności gospodarczej 

poniżej średniej dla gminy W grupie sołectw, które charakteryzują się najniższą aktywnością 

gospodarczą wymienia się: Czartowiec, Czartowiec Kolonia, Niedźwiedzia Góra, Rudka, Wakijów,  

Marysin, Kazimierówka. W grupie sołectw cechujących się stosunkowo dużą aktywnością gospodarczą 

wymienia się: Tyszowce, Mikulin, Soból, Perespe, Perespe Kolonię, Zamłynie. 

Tabela 7. Poziom aktywności gospodarczej 

Lp. Sołectwo Ludność ogółem Liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych w 

2022 roku 

Liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych 

na 100 

mieszkańców 

1 Czartowczyk  378 17 4,50 

2 Czartowiec  153 2 1,31 

3 Czartowiec-Kolonia  120 3 2,50 

4 Czermno  259 13 5,02 

5 Kaliwy  3 2 66,66 

6 Kazimierówka  195 6 3,08 

7 Klątwy  350 20 5,71 

8 Lipowiec  48 2 4,17 

9 Marysin  175 5 2,86 

10 Mikulin  143 10 6,99 

11 Niedźwiedzia Góra  46 0 0,00 

12 Perespa, Perespa Kolonia 311 20 6,43 

13 Podbór  175 4 2,28 

14 Przewale  367 21 5,72 

15 Rudka  20 0 0,00 

16 Soból  78 6 7,69 

17 Tyszowce  1922 110 5,72 

18 Wakijów  181 4 2,21 

19 Wojciechówka  174 12 6,90 

20 Zamłynie  286 34 11,89 

Gmina Tyszowce 5378 291 5,41 
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2.4. OBSZAR ŚRODOWISKOWY  

Diagnoza obszaru środowiskowego stanowi jeden z elementów wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ma ona na celu zidentyfikowanie terytoriów problemowych, 

w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska naturalnego, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Poniższa analiza 

opisuje stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Tyszowce, wskazując jednocześnie na 

potencjalne obszary problemowe. 

2.4.1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE  

Według regionalizacji fizyczno – geograficznej Polski (J. Kondracki, 1988r.), gmina Tyszowce 

znajduje się w obszarze Europy Zachodniej, niemal w całości w obrębie mezoregionu Roztocze 

Środkowe lub inaczej zwane Tomaszowskim oraz Grzędy Sokalskiej, która przynależy do subregionu 

Wyżyna Zachodniowołyńska. 

Zasadniczym elementem budowy geologicznej Roztocza są utwory mezozoiczne o miąższości 

od 900 do 1400 m. W pokrywie mezozoicznej dominują skały górnokredowe o miąższości 700 – 900 m, 

dość zróżnicowane pod względem litologicznym. Roztocze Środkowe jest pozbawione lessów. 

Powierzchnia jego jest zbudowana z mioceńskich piaskowców oraz wapieni litotaminowych, wśród 

których biegną subsekwentne (podłużne) doliny górnego Wieprza, górnej Sołokij i Tanwi. Osiąga 

wysokości do 387 m n.p.m.  

Grzęda Sokalska stanowi ciąg wzniesień zbudowanych ze skał wieku górnokredowego 

(mastrychtu) po obu stronach górnego Bugu o wysokości bezwzględnej do 240- 260 m. Oprócz Bugu 

Grzędę Sokalską przecina rzeka Huczwa, biorąca początek na jej południowych zboczach, która 

przełamuje się przez wzniesienia płynąc z południa na północ.. Grzędę Sokalską pokrywa płaszcz 

lessów, na których występują gleby typu czarnoziemów. Na obszarze gminy występują  garby o 

przebiegu równoleżnikowym przedzielone dolinami potoków — dopływów Huczwy.  

Udokumentowane złoża kopalin na terenie gminy obejmują piaski, żwiry, surowce ilaste ceramiki 

budowlanej. 

W krajobrazie gminy w obrębie Roztocza Środkowego dominują wierzchowiny zbudowane z 

opok kredowych, porozcinane rozległymi dolinami, nad którymi wznoszą się samotne wzgórza 

ostańcowe zbudowane z wapieni. Do form akumulacyjnych charakterystycznych dla tego obszaru 

należą piaski eoliczne tworzące wydmy i ciągi wydmowe. Wyraźnie odznaczają się dwa poziomy 

zrównań na wysokości 310-320 m n.p.m. i 340-350 m n.p.m. Ponad nie wznoszą się kamieniste kopce 

ostańców. 

W obszarze gminy Tyszowce w obrębie szerokiej doliny rzecznej Wieprza wykształciły się gleby 

hydrogeniczne mułowo - torfowe i torfowo -mułowe. Gleby mułowo-torfowe i torfowo-mułowe 

użytkowane są głównie jako trwałe użytki zielone - łąki. Przeważnie są one okresowo lub trwale 

nadmiernie uwilgotnione i wymagają uregulowania stosunków wodnych. W górnych poziomach 

wykazują odczyn obojętny lub alkaliczny, sporadycznie słabo kwaśny lub kwaśny. Są to gleby żyzne i 

urodzajne, z uregulowanymi stosunkami wodnymi (zmeliorowane doliny rzek). Równolegle do rzeki 

Wieprz, pomiędzy Kol. Dąbrowa i Pańkowem, na torfowiskach niskich, o zwolnionym przepływie wody, 

gdzie dominującym był proces torfotwórczy, wykształciły się gleby torfowe. Sporadycznie w obszarze 

gminy występują czarne ziemie właściwe. Wykształciły się one zarówno na podłożu lessowym, jak i 

piaszczysto-gliniastym w warunkach nadmiernego uwilgotnienia, często przy udziale roślinności 
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łąkowej. Występują w lokalnych obniżeniach, w dolnych partiach stoków lub u ich podnóży. Gleby te 

odznaczają się dużą zawartością substancji organicznych i poziomem próchnicznym o dużej miąższości. 

W gminie Tyszowce gleby zaliczane są do sześciu klas bonitacyjnych (I-VI). Dominują gleby klasy III i IV. 

Odpowiednio do typów gleb oraz ich bonitacyjnych klas wykształciły się kompleksy rolniczej 

przydatności gleb, tworzące typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Występują tu 

kompleksy pszenne (bardzo dobry, dobry i wadliwy), kompleksy żytnie (bardzo dobry, dobry, słaby i 

bardzo słaby) oraz zbożowo pastewne. 

Obszar gminy leży w lewostronnym dorzeczu Bugu. Główne rzeki to Huczwa i Sieniocha, która 

jest dopływem Huczwy. Rzeka Huczwa przełamuje się przez wzniesienia, płynąc z południa na północ. 

Jednym z kryterium służącym wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, oprócz szczególnego 

nasilenia zjawisk społecznych jest spełnienie jednego z negatywnych zjawisk, w grupie której wymienia 

się m.in. zjawiska środowiskowe. W grupie spełnienia tego kryterium zaliczyć należy zanieczyszczone 

rzeki wskazane jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Pięć rzek z terenu gminy jest 

zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jedynym źródłem zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych są sporadycznie wypuszczane ścieki bytowe pochodzące z indywidualnych 

gospodarstw domowych. Głównymi wskaźnikami dyskwalifikacji wody są związki biogenne, czyli fosfor 

ogólny, fosforany i miano Coli. 

Gmina wg regionalizacji ogólnopolskiej położona jest w regionie Zamojsko - Przemyskim, 

natomiast wg regionalizacji klimatycznej Lubelszczyzny Zinkiewiczów w Lubelsko- 

Chełmskiej dziedzinie klimatycznej. Cechuje się znacznymi wpływami kontynentalizmu, 

przejawiającymi się głównie wysokimi amplitudami rocznymi temperatury, długim latem, 

długą chłodną zimą i największą w kraju liczbą dni pogodnych. Klimat zaliczany jest do 

przejściowych i jest kształtowany poprzez zmienny w swym zasięgu napływ mas powietrza 

oceanicznego z zachodu i kontynentalnego ze wschodu. Przejściowość klimatu jest 

wyrażona m. in. dużą różnorodnością i zmiennością obserwowanych stanów pogody 

z dnia na dzień, wynikającą z cyrkulacji atmosferycznej. Na analizowany obszar najczęściej spływają 

masy powietrza polarno-morskiego, ze średnią częstością w roku 66% (dające ochłodzenie, wzrost 

zachmurzenia i opady, natomiast w zimie przynoszą przeważnie ocieplenie oraz opady śniegu lub 

deszczu). 

 

2.4.2. OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE 

Na terenie gminy występują obszary chronione na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

przyrody. Zaliczamy do nich: 

• PLB 060011 „Ostoja Tyszowiecka” obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000– 

obejmująca całą dolinę rzeki Sieniochy i środkowy odcinek doliny Huczwy, 

• PLH 0600025 - „Dolina Sieniochy” specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000- 

obejmuje obszar o pow. 2693,1ha w dolinie rzeki Sieniochy od wsi Komarów na 

zachodzie do wsi Czermno na wschodzie, 

• PLH 060014 – „Pastwiska Nad Huczwą” specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 

2000- obiekt położony jest w południowo zachodniej części Kotliny Hrubieszowskiej, 

obejmujący obszar 149,51 ha składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie 

enklaw, 
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• PLH 060084 – Adelina specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000- powierzchnia 

1020.5 ha. Ostoja położona jest w Kotlinie Hrubieszowskiej (Wyżyna Wołyńska), w 

sąsiedztwie doliny Huczwy, bezpośredniego dopływu Bugu, 

• PLH060039 - „Dobrużek” „Dobużek” specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000- 

powierzchnia 199.3 ha. Obszar położony na wysokości od 196 do 232 m n.p.m. 

obejmuje prawe zbocze doliny rzeki Huczwy, 

• PLH06_39- „Kazimierówka” specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000- 

powierzchnia 165.5 ha, obszar położony na granicy z gminą Miączyn, 

• PLB 060017 – Zlewnia Górnej Huczwy – obejmuje 6504,6ha zlewnię górnego biegu 

rzeki Huczwy oraz 2 kompleksy stawów rybnych: w Łaszczowie i Zimnie (poza 

granicami gminy Tyszowce). 

Niezależnie od długotrwałej antropopresji jakiej poddawane jest środowisko przyrodnicze 

gminy (dotyczy zwłaszcza rozwoju rolnictwa i osadnictwa), cechuje się ono nadal dużymi walorami 

przyrodniczymi i krajobrazowymi. Na terenach chronionych ogranicza się działania mogące negatywnie 

oddziaływać na środowisko. Zabrania się tam m. in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, niszczenia zadrzewień śródpolnych, lokalizowania budowli w pasie 100 m 

od obiektów hydrograficznych, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

dokonywania zmian stosunków wodnych i likwidowania naturalnych zbiorników wodnych.  

2.4.7. POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA  

  Powietrze atmosferyczne jest czynnikiem, który w sposób bezpośredni decyduje o warunkach 

życia człowieka. Na terenie gminy tło zanieczyszczeń powietrza kształtują źródła naturalne i 

antropogeniczne. Źródła naturalne mają główny udział w opadzie pyłu. Są nimi: pola uprawne (z 

których wywiewany jest pył), roślinność (źródło pyłków roślinnych, których stężenie w powietrzu nasila 

się w porze kwitnienia traw i drzew) oraz drogi (z których wskutek ruchu samochodowego jest 

porywany pył). Wśród antropogenicznych źródeł zagrożenia powietrza wymienia się:  

✓ lokalne punktowe źródła zanieczyszczeń (paleniska domowe, małe kotłownie), emitujące pył, 

tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla;  

✓ transport, emitujący tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz metale ciężkie. 

Istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest transport – jego oddziaływanie skupione jest wzdłuż 

tras komunikacyjnych przebiegających przez gminę. Najbardziej szkodliwe dla czystości powietrza są 

zanieczyszczenia powodowane przez ciężki ruch samochodowy na drodze wojewódzkiej nr 850 relacji: 

Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów. 

Wyzwaniem dla gminy będzie redukcja własnych zanieczyszczeń i emisji w ramach tzw. „niskiej emisji” 

oznaczającej całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł emisji. Tym samym 

niezbędne będą działania w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, czyli 

oparciu się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Termin „gospodarka niskoemisyjna” (low 

emission economy) oznacza bowiem gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem 

wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie 

wykorzystania paliw kopalnych. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód są zanieczyszczenia zawarte w spływach 

powierzchniowych z terenów zurbanizowanych, nieuporządkowana gospodarka ściekowa w wiejskich 

jednostkach osadniczych oraz nieumiejętne nawożenie mineralne i organiczne. Na stopień 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych niewątpliwie wpływa również rodzaj skały macierzystej. 
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Nieuporządkowana gospodarka ściekowa może niekorzystnie wpływać na jakość środowiska w gminie. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 14,4 km. Do gminnej sieci kanalizacyjnej podłączonych 

było 204 budynki mieszkalne i z 1 150 osób z niej korzystało. Sieci kanalizacji sanitarnej w granicach 

miasta jest wciąż rozbudowywana na długości ok 7,0 km. Ścieki komunalne i gospodarskie na 

przeważającym obszarze gminy gromadzone są w szambach (często nieszczelnych) lub odprowadzane 

są bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych. Może to wywoływać nadmierne 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz skażenie gleb. Dotyczy to zwłaszcza 

zagrożeń występujących w strefach ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody. 

 

Kolejnym wskaźnikiem opisującym negatywne zjawiska środowiskowe, jest ilość wyrobów 

azbestowych do usunięcia w poszczególnych sołectwach gminy Tyszowce. Eternit, zawierający 

szkodliwy azbest, to jeden z najczęściej stosowanych materiałów na pokrycia dachowe na terenach 

wiejskich. Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy został 

opracowany i wdrożony ze względu na narastający problem bezpiecznego dla 

środowiska i kosztownego procesu unieszkodliwiania tych niebezpiecznych odpadów. Poniższa tabela 

przedstawia całkowitą masę wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowa- 

nych i pozostałych do unieszkodliwienia w gminie Tyszowce z podziałem na poszczególne 

obręby ewidencyjne oraz ich masę sumaryczną dla całej gminy, jak również masę tych 

wyrobów w zależności od charakteru prawnego właścicieli nieruchomości, na terenie których się one 

znajdują. 

Tabela 8. Ilość wyrobów zawierających azbest wg obrębów ewidencyjnych (kg) 

Nr 

obrębu 

Nazwa obrębu Osoby fizyczne Osoby prawne Razem 

1 Czartowczyk  389 310 3 180 392 490 

2 Czartowiec  245 115 0 245 115 

3 Czartowiec-Kolonia  126 225 0 126 225 

4 Czermno  475 560 0 475 560 

5 Kaliwy  8 565 315 8 880 

6 Kazimierówka  335 430 0 335 430 

7 Klątwy  357 015 0 357 015 

8 Lipowiec  68 610 0 68 610 

9 Marysin  286 035 2 970 289 005 

10 Mikulin  197 340 0 197 340 

11 Niedźwiedzia Góra  86 190 0 86 190 

12 Perespa  464 595 7 650 472 245 

13 Podbór  150 345 0 150 345 

14 Przewale  446 895 6 195 453 090 

15 Rudka  44 175 0 44 175 

16 Soból  131 970 0 131 970 

17 Tyszowce  822 390 7 800 830 190 

18 Wakijów  287 925 0 287 925 

19 Wojciechówka  161 820 0 161 820 

20 Zamłynie  223 455 6 015 229 470 

 RAZEM  5 308 965 34 125 5 343 090 
Źródło: Urząd Miejski w Tyszowcach 
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Wskaźnikiem opisującym negatywne zjawiska środowiskowe, jest ilość wyrobów azbestowych do 

usunięcia w poszczególnych sołectwach gminy Tyszowce. Jako wskaźnik opisujący stopień zagrożenia 

przyjęto ilość wyrobów azbestowych koniecznych do usunięcia w przeliczeniu na 1 km2 . 

Tabela 9. Ilość wyrobów azbestowych niezbędna do usunięcia w przeliczeniu na 1 km2 

Nr 

obrębu 

Nazwa obrębu Ilość wyrobów 

do usunięcia [kg] 

Powierzchnia 

[km2] 

Ilość wyrobów 

azbestowych do 

usunięcia 

[Mg/km2 ] 

1 Czartowczyk  392 490 8.134 48.25 

2 Czartowiec  245 115 5.058 48.46 

3 Czartowiec-Kolonia  126 225 3.291 38.35 

4 Czermno  475 560 9.495 50.08 

5 Kaliwy  8 880 1.394 6.37 

6 Kazimierówka  335 430 3.845 87.24 

7 Klątwy  357 015 7.600 46.97 

8 Lipowiec  68 610 3.908 17.56 

9 Marysin  289 005 7.212 40.07 

10 Mikulin  197 340 6.746 29.25 

11 Niedźwiedzia Góra  86 190 3.553 24.26 

12 Perespa  472 245 14.933 31.62 

13 Podbór  150 345 6.291 23.90 

14 Przewale  453 090 8.809 51.43 

15 Rudka  44 175 2.942 15.01 

16 Soból  131 970 3.739 35.29 

17 Tyszowce  830 190 18.523 44.82 

18 Wakijów  287 925 5.873 49.02 

19 Wojciechówka  161 820 4.096 39.51 

20 Zamłynie  229 470 2.862 80.18 

RAZEM  5 343 090 125.44 42.59 
Źródło: Urząd Miejski w Tyszowcach 

Najgorsza sytuacja w kontekście ilości azbestu do usunięcia, ma miejsce w sołectwach: Zamłynie, 

Przewale, Kazimierówka, Czermno, Czartowczyk, Czartowiec oraz największej miejscowości gminnej 

Tyszowce. 

2.5. OBSZAR PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY 

Diagnoza obszaru przestrzenno-funkcjonalnego stanowi jeden z elementów wyznaczenie 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ma ona na celu zidentyfikowanie terytoriów 

problemowych, w szczególności w zakresie 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, 

niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu 

obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych.  
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2.5.1. FUNKCJE KULTURALNE 

Działalnością kulturalno – edukacyjną w gminie zajmuje się Samorządowe Centrum Kultury w 

Tyszowcach. Głównym zadanie jest realizacja działań kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych poprzez organizację uroczystości lokalnych oraz imprez okolicznościowych. Wśród różnych 

wydarzeń kulturalnych są przeglądy, konkursy jak również wspomniane imprezy okolicznościowe. Od 

ponad dwudziestu lat Tyszowce znane są w regionie jako zagłębie fasolowe i tutaj rokrocznie odbywa 

się impreza plenerowa pod nazwą Święto kwitnącej fasoli. 

Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach realizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej, 

wychowuje dzieci i młodzież poprzez sztukę. Zadaniem Centrum jest rozpoznanie i zaspokojenie  

potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy. 

W gminie Tyszowce funkcjonuje 12 grup Kół Gospodyń Wiejskich, które swoją działalnością nie 

tylko podtrzymują tradycję folkloru ludowego i przekazują go kolejnym pokoleniom, ale także starają 

się animować lokalne społeczności, integrować je oraz tworzyć inicjatywy dla różnych środowisk. 

Posiadają one duży potencjał w inicjowaniu działań w swoich wsiach. Z Kół Gospodyń Wiejskich 

działających w gminie rekrutuje się 5 zespołów śpiewaczych kultywujących tradycje śpiewu piosenek 

ludowych. W gminie działa także Tyszowiecka Orkiestra Dęta, która tworzy oprawę muzyczną wielu 

imprez organizowanych w gminie oraz na terenie powiatu tomaszewskiego. 

Dużą rolę w życiu kulturalnym społeczności lokalnej pełni także Miejsko - Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Konfederacji Tyszowieckiej.  Do głównych prac merytorycznych biblioteki należy m.in.: 

popularyzacja czytelnictwa w gminie; zakup zbiorów , ich opracowanie i udostępnianie; doskonalenie 

warsztatów informacyjnych poprzez zakup wydawnictw naukowych; selekcja księgozbioru; 

wzbogacenie oferty działalności kulturalno – oświatowej i organizacja spotkań autorskich; tworzenie i 

wykorzystywanie przez bibliotekę prezentacji multimedialnych szczególnie w pracy z dziećmi i 

młodzieżą; komputeryzacji biblioteki katalog Mak+. W bibliotece działa Informatorium z bezpłatnym 

dostępem do Internetu, sprzęt został pozyskany ze środków finansowych zewnętrznych dedykowanych 

bibliotekom (Program Rozwoju Biblioteki, Kraszewski dla Bibliotek). Osoby starsze i niepełnosprawne 

mogą wypożyczyć książki telefonicznie a pracownicy bibliotek dostarczą je do domu. Biblioteka od lat 

współpracuje z DPS Tyszowce gdzie jest społecznie prowadzony punkt biblioteczny. 

Dziedzictwo kulturowe jest elementem ładu przestrzennego jako dobra publicznego, stanowi 

także potencjał dla rozwoju turystyki, wymaga jednak nowego podejścia do jego wykorzystania 

poprzez przygotowanie odpowiednich produktów turystycznych. Dziedzictwo kulturowe obejmuje nie 

tylko obiekty i zespoły objęte ochroną prawną, ale całość krajobrazu kulturowego, którego ochrona 

jest jednym z koniecznych warunków rozwoju zrównoważonego. Gmina posiada znaczący, lecz 

zdegradowany potencjał dziedzictwa kulturowego. Przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych pozwoli na 

wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych. 

Jednocześnie zostaną wykształcone przestrzenie publiczne, gdzie będą stworzone miejsca do 

odpoczynku, organizacja różnorodnych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych służących nie 

tylko społeczności lokalnej. Konieczne jest także objęcie obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego 

skutecznymi działaniami związanymi z ochroną i kształtowaniem dziedzictwa kulturowego przed 

potencjalnymi zagrożeniami. Ochrona winna dotyczyć w szczególności zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków. W celu zapewnienia skuteczności działań związanych z ochroną i kształtowaniem 

dziedzictwa kulturowego, nieodzowne jest uwzględnienie założeń wynikających zarówno z 

obowiązujących aktów prawnych oraz opracowań programowych szczebla wojewódzkiego i lokalnego. 
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2.5.2. FUNKCJE REKREACYJNE 

Gmina Tyszowce posiada ukształtowaną na przestrzeni dziejów specyfikę kulturową, świadectwem 

czego jest różnorodność zabytków. Różnorodność zasobów dziedzictwa kulturowego, urozmaicone 

warunki naturalne, pozwalają na postrzeganie gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie i 

rekreacyjnie. Najcenniejsze zasoby dziedzictwa kulturowego zostały wpisane do rejestru zabytków, a 

są to:  

✓ kościół parafialny rzymskokatolicki  pw. Przemienienia Pańskiego (d. cerkiew greckokatolicka), 

cmentarz kościelny z drzewostanem w miejscowości Czartowiec (A/1542); 

✓ kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła (d. cerkiew greckokatolicka), 

dzwonnica, cmentarz przykościelny w miejscowości Perespa (A/1512); 

✓ zespół kościelny: kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Leonarda, kapliczka, dzwonnica, 

trzy kapliczki drewniane, cmentarz kościelny z drzewostanem  w miejscowości Tyszowce 

(A/1099); 

✓ cmentarz grzebalny rzymskokatolicki  wraz z drzewostanem i nagrobkami oraz wszystkimi 

nagrobkami kamiennymi i żeliwnymi sprzed 1939r. w miejscowości Tyszowce (A/1578); 

✓ grodzisko z wałami ziemnymi w miejscowości Czermno (C/84); 

✓ cmentarzysko kurhanowe na stanowisku nr 3 (6 kurhanów) w miejscowości Tyszowce (C/108). 

W gminie istnieje znaczna liczba zabytków ujęta w ewidencji gminnej. W ewidencji gminnej 

zdecydowaną większość stanowią krzyże kamienne na postumencie, kapliczki przydrożne, stare 

cmentarze. W gminnej ewidencji jest także wpisany park podworski w Przewale. 

Na terenie gminy powstała infrastruktura turystyczna sprzyjająca rozwojowi turystyki wodnej, 
łącząca miejscowość Klątwy z miejscowością Czermno. Zostały wybudowane wieże widokowe, 
pomosty widokowe, przystanie oraz powstała mała infrastruktura, gdzie można miło spędzić czas 
wolny z całą rodziną. 
Infrastrukturę turystyczną stanowi również baza noclegowa i gastronomiczna. Na terenie gminy jest 
ona stosunkowo niewielka, utworzono 98 miejsc noclegowych. Miejsca noclegowe funkcjonujące w 
gminie to: oferta agroturystyczna w Tyszowcach (3 kwatery), Dom weselny „ORFEUSZ” i „Szewska 
Pasja”, oba w Tyszowcach. Funkcjonuje także baza gastronomiczna w obu domach weselnych oraz 
Resto & Pizza Valentino i w Zamłyniu w Tyszowcach. 

Sport na terenie gminy odgrywa bardzo ważną rolę. Na terenie gminy Tyszowce działają trzy 

kluby sportowe: Tyszowiecki Klub Sportowy ” HUCZWA ”, Klub zapaśniczy „LUKS Pogoń Czartowczyk” 

i Klub zapaśniczy „MKS Pogoń Tyszowce”. Wspomniane zespoły sportowe uczestniczą w rozgrywkach 

ligowych zgodnie z terminarzem oraz zawodach sportowych lokalnych. MKS Pogoń Tyszowce 

uczestniczy w zawodach o randze krajowej jak i międzynarodowej. W swej paroletniej działalności 

posiada aktualnych mistrzów województwa, kraju oraz medalistów Mistrzostw Europy, Świata 

zarówno w zapasach w stylu klasycznym jak i sumo.   

2.5.3. FUNKCJE SPOŁECZNE  

Szczególnie istotne z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych są również funkcje społeczne 

gminy. Każda jednostka samorządu terytorialnego posiada na swoim terenie infrastrukturę związaną z 

szeroko pojętymi funkcjami społecznymi. Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy 

realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Tyszowcach. MOPS jest instytucją zajmującą 

się zapobieganiem marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Dysponując wiedzą o sytuacji osób 

potrzebujących udziela pomocy w formie świadczeń finansowych i rzeczowych (dożywianie dzieci w 

szkołach), wypłaca świadczenia rodzinne oraz zajmuje się pracą socjalną. Z pomocy udzielanej w 

postaci pracy socjalnej korzysta w gminie 144 rodziny (365 osób). 
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Wraz z rozwojem życia społecznego zaistniały również 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. Grupy społeczne zagrożone ubóstwem to w dużej mierze ludzie starsi, osoby 

samotne, chore oraz rodziny wielodzietne niewydolne wychowawczo. 

Wśród głównych przyczyn występowania ubóstwa w gminie Tyszowce należy wymienić: bezrobocie, 

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i wielodzietność. Analiza danych z ostatnich kilku lat 

wskazuje na zmniejszenie się liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej. Oceniając działania 

gminy na rzecz wspierania osób dotkniętych ubóstwem należy podkreślić, że były one realizowane w 

sprzyjających warunkach ekonomiczno-społecznych, tj. przy wzroście wynagrodzeń, spadku bezrobo- 

cia, możliwości wcześniejszego nabywania uprawnień emerytalnych, czy też zapewnieniu rodzinom z 

dziećmi dodatkowego wsparcia dzięki wprowadzeniu tzw. programu Rodzina 500 plus. W tych 

warunkach w całym kraju znacząco zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej, 

szczególnie z powodu ubóstwa. 

W szczególności zmiany dotyczyły obniżenia się liczby rodzin korzystających ze wsparcia pomocy 

społecznej z uwagi na ubóstwo (o 44,7%) i bezrobocie (o 25,5%). W 2021 roku z zasiłków pomocy 

społecznej korzystało 118 rodzin, w tym 30 rodzin (25,2% korzystających z zasiłków) stanowiły rodziny 

borykające się z ubóstwem. Rodziny korzystające z pomocy społecznej to rodziny, które dotyka 

problem długotrwałej lub ciężkiej choroby jednego z członków rodziny (21,2%), oraz co najmniej jedna 

osoba w rodzinie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (30,0 % ogółu korzystających. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach realizował działania w zakresie diagnozy sytuacji 

rodziny przeżywającej trudności, monitorowania sytuacji rodziny, współpracy interdyscyplinarnej na 

rzecz rodziny, zapobiegania dysfunkcjonalności rodziny, zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i 

marginalizacji dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin zagrożonych ubóstwem, w tym zapewnienie 

dzieciom i młodzieży dożywiania w szkole i przedszkolu. Pomoc udzielana była rodzinom w formie 

pracy socjalnej, wsparcia finansowego i rzeczowego. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych były objęte wsparciem asystenta rodziny. Działania podejmowane 

przez asystenta rodziny obejmowały w szczególności wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania 

rodziny, pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie w zakresie marginalizacji i degradacji społecznej 

rodziny. W 2021 r. przebywało w rodzinach zastępczych – 3 dzieci i w domu dziecka - 5 dzieci. Łącznie 

w pieczy zastępczej przebywało 8 dzieci z 5 rodzin. 

Pracownicy socjalni i asystent rodziny współpracowali z Urzędem Miejskim w Tyszowcach, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, placówkami 

oświatowymi, Policją, pielęgniarkami środowiskowymi, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w 

Tyszowcach, Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną 

w Tomaszowie Lubelskim, Sądem Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim, placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi w Zamościu i Lublinie. 

W gminie podejmowane są działania zmierzające do zminimalizowania skutków patologii społecznych, 

przede wszystkim dotyczy to przemocy w rodzinie i nadużywania alkoholu. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego a jego 

pracownicy socjalni monitorują środowisko, diagnozują problem przemocy w rodzinie i podejmują 

działania interwencyjne, biorą udział w grupach roboczych. 
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Rada Miejska w Tyszowcach w dniu 17 października 2018 r. uchwałą nr XLI/274/2018 przyjęła Gminną 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2022. Celem głównym strategii jest 

aktywna integracja mieszkańców gminy Tyszowce w rozwiązywaniu problemów społecznych w tym 

osobom niepełnosprawnym. Działania skierowane są do mieszkańców gminy, do osób 

doświadczających przemocy w rodzinie tj.: współmałżonków, dzieci i młodzieży, grup zależnych (osób 

starszych i niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, a także do instytucji, podmiotów 

zajmujących się profesjonalnym udzielaniem wsparcia społecznego oraz świadków przemocy w 

rodzinie, a jego celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i 

skuteczności pomocy. W 2021r. liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych praca socjalną 

wynosiła 145 osób a liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem systemu pomocy 

społecznej wynosiła 48 osób. W celu usprawnienia funkcjonowania rodziny 144 rodziny objęto pracą 

socjalną. 

Uchwałą Nr X/65/2019 Rada Miejska w Tyszowcach w dniu 26 września 2019 r. przyjęła Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Celem głównym Programu było budowanie 

zintegrowanego i efektywnie działającego systemu wsparcia rodzin z terenu Gminy Tyszowce. 

Odbiorcami programu były rodziny, rodzice, opiekunowie, dzieci i młodzież. Program realizowany był 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach, Urząd Miejski w Tyszowcach, Placówki 

Oświatowe, Placówki Ochrony Zdrowia, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Tyszowcach, Posterunek Policji w Tyszowcach, Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach, 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach, Zespół Interdyscyplinarny w Tyszowcach. 

Większość rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkuje miejscowości z powodu: 

✓ ubóstwa: Tyszowce, Kazimierówka, Czermno; 

➢ bezrobocia: Marysin, Tyszowce, Klątwy;  

➢ niepełnosprawności: Tyszowce, Kazimierówka;  

➢ długotrwała lub ciężka choroba: Tyszowce.  

W wymienionych wyżej miejscowościach, ilość rodzin korzystająca z pomocy społecznej przekracza 

średnią dla gminy. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy, a także uwarunkowania 

prawne, na chwilę obecną nie jest możliwe pełne zabezpieczenie potrzeb rodzin, prowadzące do 

wyjścia z trudnej sytuacji, a w konsekwencji do usamodzielnienia się. Należy jednak podkreślić, iż na 

terenie gminy, oprócz rodzin korzystających z zasiłków pomocy społecznej, ubóstwo dotyka także 

rodziny pozbawione prawa do zasiłku. Szczególnie dotyczy to rodzin będących osobami bezrobotnymi, 

rodzin alkoholików czy rodzin wielodzietnych. 

W swoich zadaniach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach ma działania na rzecz 

seniorów. MOPS aktywizuje środowiska seniorów głównie w zakresie działań samopomocowych i 

działań wolontarystycznych oraz spędzania czasu wolnego. Przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji 

seniorów. Prowadzi zajęcia m.in. kulturalno-oświatowe (organizacja uroczystości i imprez), klubowe, 

edukacyjne, sportowo-rekreacyjnych oraz różnych form terapii. Obecnie funkcjonuje  Klub „Senior+” 

w Perespie i Tyszowiecki Klub Seniora w Tyszowcach. W związku z podpisanym przez Gminę Tyszowce  

dniu 07.10.2019 r. porozumieniem o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom i 

Ogólnopolska Karta Seniora ze Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie, Gmina Tyszowce 

zobowiązała się m.in. do wydawania edycji lokalnej Ogólnopolskiej Karty Seniora dla Gminy Tyszowce 

oraz dystrybuowania wśród seniorów magazynu Głos Seniora. W 2021 r. wydano 43 Ogólnopolskie 

Karty Seniora. 
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2.5.4. JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  

Pojęcie przestrzeni publicznej zostało zdefiniowane w art. 2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przestrzeń publiczna winna pełnić trzy podstawowe 

funkcje: przede wszystkim powinna być obszarem szeroko rozumianej rekreacji mieszkańców, na równi 

z placami zabaw, stanowić strategiczny czynnik wyposażenia gminy w ogólnodostępne obszary oraz 

umożliwiać nawiązywanie prywatnych kontaktów międzyludzkich. Stąd też nieodzowne jest 

utworzenie nowych i przywrócenie zaniedbanym i zdegradowanym przestrzeniom publicznym ich 

funkcji. Brak tych przestrzeni skutkuje trudnością w identyfikacji miejsca, a tym samym osłabia 

możliwość budowania jego tożsamości. W gminie przestrzeń publiczną stanowi rynek główny w 

Tyszowcach oraz świetlice wiejskie. Brak wyodrębnionych i zadbanych przestrzeni dotyczy większości 

miejscowości w gminie, gdzie koncentrowałoby się życie społeczno – gospodarcze, w tym kulturalne i 

rekreacyjne społeczności tam zamieszkałej. Przeprowadzona wizja lokalna w terenie pozwala na 

stwierdzenie, że możliwe jest urządzenie bądź wydzielenie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych 

poprzez przebudowę / termomodernizację świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne). W 2022 wykonano fontannę, która podniosła 

walory estetyczne miejscowości a budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości 

Przewale umożliwi szerszy dostęp do obiektów sportowych.  

Zagospodarowanie przestrzeni umożliwi społeczności lokalnej (ze szczególnym uwzględnieniem osób 

starszych, dzieci bądź wykluczonych społecznie) spędzenie swojego wolnego czasu w sposób 

przyjemny i pożyteczny oraz integrację społeczną. 

Wskaźnikiem delimitacji, który określa poziomu degradacji przestrzeni publicznej jest poziom 

występowania złego stanu technicznego infrastruktury społecznej lub jej brak i niska jakości terenów 

publicznych, w tym np. niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, niskiego 

poziomu obsługi komunikacyjnej. 

Tabela 1 Występowanie zdegradowanych obszarów i budynków w przestrzeni publicznej na terenie 

Gminy Tyszowce 

 Stan obiektów 
użyteczności 

publicznej 

Stan miejsc 
ogólnodostępnych 

wymagających 
dostosowania do 
potrzeb osób o 
szczególnych 
potrzebach 

Stan 
infrastruktury 

drogowej (jakość 
nawierzchni) 

Wartość 
wskaźnika 
degradacji 
przestrzeni 
publicznej 

Czartowczyk  zadawalający zadawalający dobra 2 

Czartowiec  zły zły zadowalająca 5 

Czartowiec-
Kolonia  

zły zły zła 6 

Czermno  zły zły zadowalająca 5 

Kaliwy  zły zły dobra 4 

Kazimierówka  zły zły zła 6 

Klątwy  zły zły zadowalająca 5 

Lipowiec  zły zły dobra 4 

Marysin  zły zły zadawalająca 5 

Mikulin  zły zły zadowalająca 5 
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Niedźwiedzia 
Góra  

zły zły zła 6 

Perespa  zły zły zadowalająca 5 

Podbór  zły zły zadowalająca 5 

Przewale  zły zły dobra 4 

Rudka  zły zły zła 6 

Soból  zły zły zadowalająca 5 

Tyszowce  zły zły zadowalająca 5 

Wakijów  zły zły zadowalająca 5 

Wojciechówka  zły zły zadowalająca 5 

Zamłynie  zły zły dobra 4 

zły 4,7 

 

Powyższe zestawienie wskazuje, które sołectwa z terenu Gminy Tyszowce, w szczególności 

wymagają interwencji w zakresie poprawy stanu przestrzeni publicznych. Stan infrastruktury został 

określony w 3 poziomach. Za poziom zły/wymagający inwestycji sołectwo otrzymuje 2 punkty, za stan 

zadowalający 1 punkt, natomiast za stan dobry 0 pkt. Im wyższy wskaźnik punktowy tym sytuacja w 

danym sołectwie jest gorsza. 

Do jednostek znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji w zakresie jakości przestrzeni 

publicznej zaliczyć możemy sołectwo Kazimierówka, Wojciechówka, Marysin, Niedźwiedzia Góra, 

Czartowiec Kolonia, Soból, Lipowiec, Tyszowce. 

Słabo rozwinięta infrastruktura społeczna i słaby do niej dostęp skutkuje tym, iż mieszkańcy 

gminy nie mają jak i gdzie zagospodarować swój wolny czas. Brak miejsc spotkań w miejscowościach 

gminy uniemożliwia angażowanie się mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży w sprawy 

społeczności lokalnej m.in. organizację wolnego czasu, podejmowanie inicjatyw dotyczących 

działalności kulturalno - sportowo - turystycznej. Konieczne jest zatem, zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury w tej sferze. Jednym z takich przedsięwzięć przyczyniających się zapewnienia 

odpowiednich warunków do organizowania i uczestnictwa społeczności lokalnej w wydarzeniach 

artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych będzie z pewnością utworzenie klubu aktywności 

mieszkańców. 

2.6. OBSZAR TECHNICZNY 

Diagnoza obszaru technicznego stanowi jeden z elementów wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ma ona na celu zidentyfikowanie terytoriów problemowych, 

w szczególności w zakresie 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, 

ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dlatego też, 

należy zaznaczyć, że obszar techniczny oraz obszar przestrzenno-funkcjonalny w wielu elementach 

przenikają się lub wzajemnie uzupełniają. 

2.6.1. ZASOBY MIESZKANIOWE 

Zasoby mieszkaniowe są bardzo istotnym czynnikiem świadczącym o rozwoju gminy. W pewien 

sposób związane są również z rozwoju gospodarczym społeczeństwa oraz poziomem jego zamożności. 

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że na przestrzeni lat 2016-2021 
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liczba mieszkań w Gminie Tyszowce wzrosła z poziomu 1766 w roku 2016 do poziomu 1745 w roku 

2021. Taki poziom spadku wskaźnika z pewnością możemy odnotować jako zjawisko negatywne. 

Analogicznie do liczby mieszkań maleje również ich powierzchnia użytkowa, która w 2020 roku 

wynosiła 168 676 m2. Taki stan rzeczy świadczy o pogorszeniu sytuacji mieszkaniowej, migracji 

mieszańców oraz starzeniu społeczeństwa. Taki stan rzeczy może być również przyczyną pojawiania się 

różnego rodzaju problemów społecznych. 

Wykres 10. Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Tyszowce w latach 2016-2021 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2019 

roku tylko jedno z 1770 mieszkań było mieszkaniem komunalnym, jego  powierzchnia wynosiła 27 m2. 

Takie zasoby będące własnością Gminy Tyszowce z pewnością nie wyczerpują potrzeb mieszkańców w 

niniejszym zakresie. 

Uszczegółowieniem wskaźnika dotyczącego liczby mieszkań na terenie Gminy Tyszowce, mogą 

być wskaźniki określające przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania oraz przeciętną 

powierzchnię użytkową przypadającą na 1 mieszkańca.  W obydwu przypadkach, możemy zauważyć 

wzrost wartości wskaźnika w analizowanym okresie. Nie są to wzrosty znaczące, co może świadczyć o 

względnie stałej sytuacji w zakresie dostępnych zasobów mieszkaniowych, jednak jest warte 

odnotowania. 
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Wykres 11. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na terenie Gminy Tyszowce  

w latach 2016-2021 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego: przeciętna liczba izb w jednym mieszkaniu 

wynosi 4,12. Należy również zaznaczyć, że jednocześnie przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie oraz 

przeciętna liczba osób przypadających na jedną izbę nieznacznie spadają na przestrzeni badanego 

okresu. W roku 2021 wskaźniki te osiągnęły wartości: 2,90 i 0,70.  

Jednak wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim wyludnianie się Gminy Tyszowce, a nie 

znacząca poprawa zasobów mieszkaniowych poprzez istotny wzrost liczby mieszkań oddanych do 

użytku. 

2.6.2. INFRASTRUKTURA SIECIOWA 

Drugim elementem obszaru technicznego jest infrastruktura sieciowa. Wiąże się ona 

bezpośrednio z odnotowanymi zasobami mieszkaniowymi. Można wręcz powiedzieć, że 

uszczegółowieniem wskaźnika dotyczącego liczby mieszkań na terenie Gminy Tyszowce, może być 

właśnie wskaźnik określający procent mieszkań wyposażonych w wodociąg i kanalizację. Należy 

zaznaczyć, że występuje tutaj wyraźna dysproporcja.  

W zakresie mieszkań podłączonych do sieci wodociągowej wartość wskaźnika jest na wysokim 

poziomie już od początku analizowanego okresu tj. od 2016 r. Wówczas wynosiła ona 79,2%. 

Pozytywną informację w niniejszym zakresie jest również fakt, że do 2021 r. z sieci wodociągowej 

korzysta 82% mieszkańców. Zatem coraz większa liczba mieszkańców ma zapewniony dostęp do 

bieżącej wody. 

Słabiej prezentują się dane dotyczące procentu skanalizowania gminy. Tutaj wartość wskaźnika 

utrzymuje się niskim poziomie. W 2021 r. wyniosła ona zaledwie 24,3%, jednakże znacząco wzrosła w 

stosunku do 2016 r., który wynosił 11,3%. Z pewnością jest to wynik niezadowalający, który wskazuje 

na konieczność podjęcia interwencji w tym zakresie. 
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Wykres 12. Procent mieszkań wyposażonych w wodociąg i kanalizację na terenie Gminy Tyszowce 

w latach 2016-2021 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Należy również zaznaczyć, że bardzo istotnym problemem z zakresu technicznego jest brak 

infrastruktury dotyczącej sieci gazowej na terenie Gminy Tyszowce. Ogólny brak dostępu do sieci 

gazowej należy wskazać jako jedną z technicznych słabych stron. 

Kolejny wskaźnik delimitacji – określa dostępność poszczególnych sołectw do sieci 

kanalizacyjnej. Jest to z pewnością jeden ze wskaźników wpływających na ogólny poziom życia 
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Tabela 11. Stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną sołectw gminy Tyszowce 

Lp. Sołectwa udział 

ludności 

korzystającej 

z sieci 

wodociągowe

j 

udział 

ludności 

korzystającej 

z sieci 

kanalizacyjnej 

udział ludności 

korzystającej z 

sieci gazowej 

stan infrastruktury 

energetycznej: zły 

(wymaga 

inwestycji), 

zadowalający, 

dobry (nowa lub 

zmodernizowana) 

sieć 

internetowa i 

komunikacja 

DSL /WLAN/ 

GSM 

1 Czartowczyk  27,25 0 0 dobry dobry 

2 Czartowiec  10,91 0 0 dobry zły 

3 Czartowiec-

Kolonia  

8,63 0 0 dobry zły 

4 Czermno  18,54 0 0 dobry zły 

5 Kaliwy  0 0 0 dobry zły 

6 Kazimierówka  13,98 0 0 dobry zły 

7 Klątwy  25,25 0 0 dobry zły 

8 Lipowiec  0 0 0 dobry zły 

9 Marysin  12,48 0 0 dobry zły 

10 Mikulin  10,41 0 0 dobry zły 

11 Niedźwiedzia 

Góra  

3,35 0 0 dobry zły 

12 Perespa  12,05 0 0 dobry zły 

13 Podbór  0 0 0 dobry zły 

14 Przewale  26,89 0 0 dobry zły 

15 Rudka  1,42 0 0 dobry zły 

16 Soból  0 0 0 dobry zły 

17 Tyszowce  71,60 58,7 0 dobry dobry 

18 Wakijów  13,12 0 0 dobry zły 

19 Wojciechówka  0 0 0 dobry zły 

20 Zamłynie  20,76 0 0 dobry zły 

Gmina Tyszowce 25,70 21,08 0 dobry zły 

 

Kluczowym elementem rozwoju gminy Tyszowce jest dobra dostępność komunikacyjna. 

Zewnętrzny układ infrastruktury drogowej stanowi droga wojewódzka. Duże znaczenie związane z 

wewnętrzną dostępnością obszaru ma wewnętrzny układ komunikacyjny, który składa się z dróg 

powiatowych i gminnych. Drogi te pełnią dwie funkcje: wpływają na jakość życia mieszkańców, a także 

stanowią uzupełnienie infrastruktury drogowej krajowej i wojewódzkiej. Stały wzrost natężenia ruchu 

drogowego powoduje, że drogi te wymagają ciągłej modernizacji. We wszystkich sołectwach zauważa 

się niewystarczające wyposażenie ciągów drogowych w chodniki, podnoszące bezpieczeństwo 

mieszkańców. Dodatkowo brak jest ścieżek rowerowych, rozumianych jako pas ruchu dla rowerów 

wydzielony z jezdni bądź chodnika.  Niewystarczająca liczba linii komunikacji publicznej sprawia, iż 

większość mieszkańców korzysta z indywidualnego transportu samochodowego, co wpływa także na 

środowisko naturalne powodując wzrost emisji gazów cieplarnianych. Wydaje się, że bardzo istotnym 

czynnikiem wpływającym na popularyzację transportu publicznego w gminie byłby fakt zwiększenia 

liczby linii komunikacji publicznej kursujących wewnątrz gminy, jak również udostępnienia bezpłatnego 

korzystania przez użytkowników. Wskazuje się również na potrzebę zwiększenia dostępności 
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komunikacyjnej gminy poprzez poprawę stanu dróg i oznakowań, ale także poprzez budowę i rozwój 

transportu zbiorowego i lepsze skomunikowanie gminy z miastem powiatowym i Zamościem. Budowa 

ścieżek rowerowych może przyczynić się do stworzenia dróg dojazdowych do węzłów komunikacji 

zbiorowej, co pozwoliłoby ograniczyć ruch samochodowy indywidualny oraz pozytywnie wpłynęłoby 

na jakość środowiska. 

Tabela 12. Ocena skomunikowania gminy Tyszowce 

Lp. Sołectwa jakość 

nawierzchni (zła, 

zadowalająca, 

dobra) 

bezpieczeństwo 

(chodnik, 

oświetlenie) 

komunikacja 

publiczna 

(jest/nie ma; 

połączenia 

wystarczające 

bądź 

niewystarczające) 

Ścieżki 

rowerowe 

1 Czartowczyk  dobra niewystarczające niewystarczające brak 

2 Czartowiec  zadowalająca niewystarczające niewystarczające brak 

3 Czartowiec-

Kolonia  

zadowalająca niewystarczające niewystarczające brak 

4 Czermno  zadowalająca brak niewystarczające brak 

5 Kaliwy  dobra brak niewystarczające brak 

6 Kazimierówka  zadowalająca brak niewystarczające brak 

7 Klątwy  zadowalająca niewystarczające niewystarczające brak 

8 Lipowiec  dobra niewystarczające niewystarczające brak 

9 Marysin  dobra niewystarczające niewystarczające brak 

10 Mikulin  zadowalająca brak niewystarczające brak 

11 Niedźwiedzia 

Góra  

zła brak niewystarczające brak 

12 Perespa  zadowalająca niewystarczające niewystarczające brak 

13 Podbór  zadowalająca niewystarczające niewystarczające brak 

14 Przewale  dobra brak niewystarczające brak 

15 Rudka  zła brak niewystarczające brak 

16 Soból  zadowalająca niewystarczające niewystarczające brak 

17 Tyszowce  dobra niewystarczające niewystarczające brak 

18 Wakijów  zadowalająca brak niewystarczające brak 

19 Wojciechówka  zadowalająca niewystarczające niewystarczające brak 

20 Zamłynie  dobra niewystarczające niewystarczające brak 

Gmina Tyszowce zadowalająca niewystarczające niewystarczające brak 

 

3. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU 

REWITALIZACJI 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tyszowce 

zostało przeprowadzone w oparciu o analizę wskaźnikową i analizę jakościową, opisaną w rozdziale 

drugim niniejszego dokumentu. 
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Poprzez diagnozę stanu obecnego określono, które sołectwa (wyznaczone jako jednostki 

referencyjne) notują najgorszą sytuację w obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 

przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym. W każdym z powyższych obszarów wskazano przynajmniej 

jeden wskaźnik delimitacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru społecznego. W tym 

przypadku, wskaźniki delimitacyjne zostały określone na poziomie obszarów szczegółowych. 

Należy również zaznaczyć, że przeprowadzona analiza, w przypadku poszczególnych 

rozdziałów miała zazwyczaj charakter dwu poziomowy. Przedstawione dane i statystyki na poziomie 

Gminy Tyszowce były zazwyczaj elementem diagnozy o charakterze ogólnym. Jednak w przypadku 

każdego z obszarów były one pomocne w określeniu stanu Gminy oraz określeniu bardziej 

szczegółowych wskaźników delimitacyjnych.  

3.1. WSKAŹNIKI DELIMITACYJNE  

Wskaźniki delimitacyjne to wybrane na etapie prac diagnostycznych wskaźniki statystyczne lub 

jakościowe pozwalające na wskazanie obszarów o szczególnym poziome nasilenia problemów. 

Ustawa o rewitalizacji określa elementy wpływające na kryzys w sferze społecznej. Jest on 

związany z koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, szczególnie zaś bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji i kapitału społecznego oraz niskiej aktywności w życiu 

publicznym i kulturalnym (art. 9 ust. 1). Dlatego też, przeprowadzoną analizę oparto o dziesięć 

wskaźników obrazujących występowanie szczególnego natężenia wskazanych w ustawie problemów 

społecznych.  

Przedstawiona poniżej tabela określa zbiór wskaźników delimitacyjnych w podziale na 

poszczególne obszary wyodrębnione w diagnozie Gminy Tyszowce. 

Tabela 2.  Zestawienie wskaźników delimitacyjnych 

Numer Nazwa wskaźnika Obszar 
diagnozy 

Problem społeczny 

1. Procentowy spadek liczby ludności w 
sołectwach Gminy Tyszowce 

Obszar 
społeczny 

Wyludnianie się gminy 

2. Procent osób w wieku poprodukcyjnym w 
sołectwach Gminy Tyszowce 

Obszar 
społeczny 

Starzejące się 
społeczeństwo 
(szczególne potrzeby 
społeczne) 

3. Liczba os. korzystających z pomocy z 
powodu ubóstwa 

Obszar 
społeczny 

Ubóstwo 

4. Liczba osób bezrobotnych będących w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy  

Obszar 
społeczny 

Bezrobocie 

5. Gęstość zaludnienia w stosunku do 
powierzchni zurbanizowanej (osoby/km2) 

Obszar 
społeczny 

Problemy społeczne 

6. Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej z powodu alkoholizmu w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Obszar 
społeczny 

Problemy społeczne 

7. Frekwencja w wyborach samorządowych Obszar 
społeczny 

Niski poziom aktywności 
społecznej 
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8. Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych na 100 mieszkańców 

Obszar 
gospodarczy 

Niewystarczająca 
aktywność gospodarcza 

9. Ilość wyrobów azbestowych do usunięcia 
[Mg/km2 ] w poszczególnych sołectwach 
w gminie Tyszowce 

Obszar 
środowiskowy 

Występujące zagrożenia 
środowiskowe 

10. Poziom degradacji przestrzeni 
publicznej 

Obszar 
przestrzenno-
funkcjonalny 

Niski poziom przestrzeni 
publicznej 

11. Dostęp do sieci kanalizacyjnej w 
poszczególnych sołectwach w Gminie 
Tyszowce 

Obszar 
techniczny 

Niedostateczny poziom 
jakości zasobów 
mieszkaniowych 

W każdym z wyżej wymienionych wskaźników dokonano porównania stopnia natężenia 

zjawisk kryzysowych w poszczególnych sołectwach. W przypadku wskaźników statystycznych opartych 

o wartości liczbowe, określano średnią wartość dla Gminy Tyszowce, a następnie oznaczano sołectwa 

o wartości powyżej średniej, ze szczególnym uwzględnieniem sołectw najbardziej narażonych  na dany 

problem. Wskaźniki jakościowe były natomiast oceniane zgodnie ze stanem faktycznym w znacznej 

mierze podkreśliły skuteczność wyboru obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji: obszar zdegradowany określony jest jako teren cechujący się 

występowaniem negatywnych zjawisk sfery społecznej oraz przynajmniej jednego z negatywnych 

zjawisk określających pozostałe sfery. W przypadku sołectw znajdujących się na terenie Gminy 

Tyszowce dokonano analizy również pozostałych sfer. W dalszej części niniejszego opracowania 

przedstawiono zbiorowe zestawienie wszystkich zastosowanych w diagnozie wskaźników 

delimitacyjnych wraz z określeniem ich wartości prowadzącej do określenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji. 

3.2. WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI  

Definicja ustawowa obszaru zdegradowanego wskazuje, że jest nim taki obszar, który znajduje 

się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi 

potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz występuje na nim ponadto co najmniej jednego z 

negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz 

technicznych. 

Natomiast obszar rewitalizacji jest wyznaczony w ramach obszaru zdegradowanego, należy 

jednak pamiętać, że obszar rewitalizacji to obszar gdzie widzimy szczególną koncentrację zjawisk 

negatywnych obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego. Nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar 

rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych 

granic. 

W celu wyznaczenia powyższych obszarów na podstawie przeprowadzonej diagnozy 

wielokryterialnej dotyczącej stanu istniejącego dla Gminy Tyszowce i jej poszczególnych sołectwa, 

należy przedstawić zestawienie wszystkich wskaźników delimitacyjnych. Takie podejście pozawala na 

obiektywne określenie stopnia zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych 

obszarów referencyjnych i wyszczególnienie obszarów znajdujących się w stanie kryzysu. 



Tabela 3. Wyznaczenie sołectw o szczególnym nasileniu problemów 
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Czartowczyk  10,15 33,50 0,26 0,26 1107,51 0,26 65,85 2,91 48.25 2 0,00 6 

Czartowiec  7,27 24,83 0 0 1101,59 0 61,67 0,65 48.46 5 0,00 2 

Czartowiec-Kolonia  1,62 27,27 1,65 1,65 1605,15 0 61,67 0,00 38.35 5 0,00 5 

Czermno  17,98 29,45 2,31 0,38 1066,59 0,38 38,59 2,32 50.08 5 0,00 7 

Kaliwy  25,00 33,33 0 0 952,68 0  0,00 6.37 4 0,00 4 

Kazimierówka  8,83 30,10 2,55 2,04 936,01 1,53 56,12 2,05 87.24 5 0,00 6 

Klątwy  1,66 25,42 0 0 1370,43 0 53,47 1,71 46.97 5 0,00 2 
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Lipowiec  3,92 20,40 0 0 1280,99 0 51,80 2,08 17.56 4 0,00 3 

Marysin  7,89 28,00 0,57 5,71 1022,67 0 59,09 1,14 40.07 4 0,00 4 

Mikulin  10,42 28,08 0,68 0 795,91 0,68 51,80 4,19 29.25 5 0,00 3 

Niedźwiedzia Góra  11,32 48,93 0 0 1136,84 0 59,09 0,00 24.26 6 0,00 3 

Perespa 20,65 
26,03 

0 0 518,07 0 52,01 4,14 31.62 5 0,00 2 

Perespa Kolonia 11,80 22,53 0 0 0 52,01 1,40 5 0,00 3 

Podbór  11,05 24,85 0 0 2151,04 0 51,80 1,14 23.90 5 0,00 4 

Przewale  7,82 25,46 0 0 1006,30 0 64,00 3,27 51.43 4 0,00 3 

Rudka  23,07 40,00 0 0 851,90 0 52,01 0,00 15.01 6 0,00 4 

Soból  14,28 28,20 0 0 786,61 0 61,67 5,13 35.29 5 0,00 2 

Tyszowce  9,27 24,51 0,92 0,15 3955,08 0 56,44 5,72 44.82 5 58,7 4 

Wakijów  3,15 29,89 0 0 920,42 0 56,12 1,66 49.02 5 0,00 3 

Wojciechówka  0,57 20,68 1,72 2,30 1791,30 0 56,06 3,45 39.51 5 0,00 4 

Zamłynie  1,02 26,11 1,37 0 2001,90 0 56,06 5,94 80.18 4 0,00 4 

Średnia wartość 

dla gminy 

8,79 26,42 0,75 0,46 1533,49 0,11 56,06 3,53 42.59 4,7 21,08 3,4 

Źródło: Opracowanie własne



W efekcie przeprowadzonej diagnozy wyodrębniono sołectwa z największą liczbą wskaźników 

delimitacyjnych świadczących o nagromadzeniu obszarów problemowych. Średnia wartość wyniosła 

tutaj 3,4. Dlatego też, wszystkie sołectwa dla których odnotowano wynik wyższy, możemy zaliczyć do 

kategorii obszaru zdegradowanego. To właśnie w tych sołectwach nagromadzenie problemów 

społecznych, gospodarczych oraz przestrzennych jest największe. Należy wśród nich wymienić 

następujące sołectwa: 

➢ Tyszowce, 

➢ Marysin, 

➢ Czartowiec Kolonia, 

➢ Wojciechówka, 

➢ Kazimierówka, 

➢ Czartowczyk. 

Wśród wyżej wymienionych sołectw, możemy wyznaczyć również sołectwa, w którym nagromadzenie 

problemów społecznych jest szczególnie widoczne. Szczególną koncentrację zjawisk negatywnych 

możemy zaobserwować w sołectwach, dla których liczba wskaźników przekraczających wartość 

średnią jest najwyższa, czyli Czermno, Kazimierówka, Tyszowce, Czartowiec Kolonia, Marysin, 

Wojciechówka. Przeprowadzona diagnoza wskazuje sołectwa, które spełniają warunki do uznania ich 

za obszary zdegradowane, co przedstawia tabela powyżej. Łączna liczba ludności zamieszkujących te 

tereny stanowi 48,07% mieszkańców gminy Tyszowce, natomiast ich powierzchnia odpowiada 0,94% 

powierzchni gminy.  
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Tabela 15. Powierzchnia i liczba mieszkańców sołectw na terenie Gminy Tyszowce 

Miejscowości Liczba 
mieszkańców 

% udział w liczbie 
mieszkańców w 

Gminie Tyszowce 

Powierzchnia 
terenów 

zurbanizowanych 
w ha 

% udział w 
powierzchni 

Gminy Tyszowce 

Tyszowce 1922 35,74 48.5957 0,39 
Czartowczyk 378 7,03 34.1307 0,27 
Czartowiec 153 2,84 13.889 0,11 
Czartowiec Kol. 120 2,23 7.4759 0,06 
Czermno 259 4,82 24.283 0,19 
Kazimierówka 195 3,62 20.833 0,17 
Klątwy 350 6,51 25.5395 0,20 
Kaliwy 3 0,05 0.3149 0,002 
Lipowiec 48 0,89 3.7471 0,03 
Marysin 175 3,25 17.1121 0,14 
Mikulin 143 2,66 17.9669 0,14 
Niedźwiedzia Góra 46 0,85 4.0463 0,03 
Perespa 311 5,78 32.2349 0,26 
Perespa Kolonia*     
Podbór 175 3,25 8.1356 0,06 
Przewale 367 6,82 36.4703 0,29 
Rudka 20 0,37 2.3477 0,02 
Soból 78 1,45 9.916 0,08 
Wakijów 181 3,36 19.6649 0,16 
Wojciechówka 174 3,23 9.7136 0,08 
Zamłynie 286 5,32 14.2864 0,11 
OGÓŁEM 5378 100,00 350,7035  

* Powierzchnia miejscowości i liczba ludności Perespa i Perespa Kolonia podana łącznie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Tyszowcach 

Ustawa o rewitalizacji obligują władze gminy do utrzymania warunków brzegowych dla 

programów rewitalizacji co oznacza, że obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni 

gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Na podstawie zbiorczego 

zestawienia wskaźników społecznych (tabela nr 14) uznano, iż obszarami cechującymi się najwyższymi 

wskaźnikami sytuacji kryzysowej są sołectwa: Tyszowce, Kazimierówka, Marysin, Czartowiec Kolonia, 

Wojciechówka. Łączna liczba ludności obszaru zdegradowanego wymagającego rewitalizacji stanowi 

51,36% ludności gminy, natomiast jego powierzchnia odpowiada 0,84% powierzchni gminy. Wskazane 

powyżej wartości przekraczają wartości graniczne dla gminnego programu rewitalizacji, które są 

zapisane w ustawie o rewitalizacji. 

Analiza wskaźników środowiskowych, funkcjonalno – przestrzennych oraz technicznych (tabela nr 14) 

potwierdziła występowanie problemów w wymienionych sołectwach. Jako tereny zdegradowane 

uznano obszary zamieszkałe. Wyznaczone obszary zdegradowane na terenie gminy pod względem 

obszaru mieszczą się w 20% powierzchni gminy. Jednakże liczba ludności zamieszkującej na obszarze 

zdegradowanym przekracza 30% mieszkańców gminy i zaszła konieczność pomniejszenia obszaru 

zdegradowanego tak aby maksymalnie liczba ludności stanowiła 30% mieszkańców gminy.  

W związku z tym jako obszar rewitalizowany wyznaczono miejscowość Tyszowce bez części ulicy 

Wielkiej (nr 101, 101a i 101b) oraz części ulicy Słonecznej (nr 7,11, 17,23). Wyznaczony obszar ma 

istotne znaczenie w zakresie rewitalizacji gminy Tyszowce. Na terenie tym planowane są działania w 

obszarze społecznym i gospodarczym, a więc wpisujące się w definicję rewitalizacji. Ponadto objęcie 
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wymienionego obszarów rewitalizacją jest możliwe bez przekraczania warunków brzegowych – 

dotyczy to udziału ludności oraz udziału terenu w powierzchni gminy. Łączna liczba ludności obszaru 

zdegradowanego, po wyłączeniu kilku numerów na ulicy Wielkiej i Słonecznej, wymagającego 

rewitalizacji stanowi 30,00% ludności gminy, natomiast jego powierzchnia odpowiada 0,37% 

powierzchni gminy. Wskazane powyżej wartości wpisują się w wartości graniczne dla gminnego 

programu rewitalizacji, które są zapisane w ustawie o rewitalizacji. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się dużym natężeniem niekorzystnych zjawisk 

społecznych. Po pierwsze jest to obszar na którym notuje się spadek liczby ludności. Jednocześnie 

rośnie liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Jest to także obszar 

o dużym nasileniu niekorzystnych sytuacji społecznych o największej gęstości zaludnienia. Nakładają 

się tutaj na siebie dwa problemy społeczne: wyludnianie się gminy i bezrobocie. Może być to jedną z 

przyczyn niskiej atrakcyjności osiedleńczej obszaru i wysokiego natężenia problemu emigracji ludzi 

młodych i wykształconych. Taki stan rzeczy może prowadzić również do pogłębiania się zjawiska 

wykluczenia społecznego, występowania patologii społecznych oraz natężenia zjawiska „dziedziczenia 

biedy”. 

Problem niskiej aktywności społecznej i uczestnictwa w życiu obywatelskim potwierdzają dane 

dotyczące wskaźników prezentujących frekwencje w ostatnio organizowanych wyborach 

samorządowych. 

W obszarze gospodarczym zidentyfikowano problem niewystarczającej aktywności 

gospodarczej. Liczba podmiotów wyrejestrowanych i z zawieszoną działalnością w Gminie Tyszowce 

świadczy o nasileniu problemów w niniejszej sferze. 

Obszar rewitalizacji boryka się także z szeregiem problemów w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej. Wpływa na to znaczący poziom degradacji przestrzeni publicznej. Problemy sfery 

technicznej dotyczą na przykład niewystarczający poziom budynków korzystających z sieci 

kanalizacyjnej, braku dostosowania obiektów publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Granice przedstawionych poniżej obszarów mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią 

podstawę do ich uściślenia w dalszym procesie konsultacji społecznych. Uszczegółowiony przebieg 

granic obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, zostanie przedstawiony na mapie w skali co najmniej 

1:5 000, która stanowić będzie załącznik do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji. 
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3. Czartowiec Kolonia 
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5. Kazimierówka 
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