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DIAGNOZA GMINY TYSZOWCE OBEJMOWAŁA: 

 

 

1. Zebrano i przeanalizowano dokumenty strategiczne gminy oraz Raporty o stanie gminy. 

2. Przeanalizowano dokumenty wyższego szczebla w kontekście rozwoju gminy m.in. 

Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego, 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, Regionalną Politykę 

miejską Województwa Lubelskiego. 

3. Wykonano I etapu diagnostyczny w zakresie określenia warunków rozwoju gminy tj. 

Ocena potencjałów strategicznych gminy w zakresie: społecznym, gospodarczym, 

przestrzennym, technicznym i ochronie środowiska - do 31.08.2021r. w tym: zebranie 

danych o gminie. Opracowanie stanowiło podstawę do wniosków diagnostycznych. 

4. Wykonano II etapu diagnostyczny w zakresie określenia warunków rozwoju gminy tj. 

Ocena potencjałów strategicznych gminy w zakresie: społecznym, gospodarczym, 

przestrzennym, technicznym i ochronie środowiska - do 30.09.2021r. w tym: analizę 

potencjalnych kierunków rozwoju. Opracowanie stanowiło podstawę do wniosków 

diagnostycznych. 

5. Przeprowadzono ankietyzację na terenie gminy i opracowano zestawienie wyników 

Ankiet. 

6. Przeprowadzono konsultacje społeczne w dniu 15 marca 2022 r. dt. opracowania strategii 

rozwoju w celu prezentacji wniosków z diagnozy gminy oraz opracowania modelu 

funkcjonalno-przestrzennego gminy i planu działań inwestycyjnych/ społecznych. 

7. Wykonanie zestawienia analizy i wniosków z procesu diagnostycznego do 31 marca 

2022r. 

 

W nowym, zrównoważonym modelu rozwoju Gminy Tyszowce do roku 2030, należy uwzględnić 

integrację trzech kluczowych obszarów: 

 

1. ekonomicznego – uwzględniającego wzrost gospodarczy, który zapewni wystarczającą 

ilość dóbr i usług; ekologicznego obejmującego ochronę zasobów naturalnych przed 

zniszczeniem i skażeniem, poprawę stanu środowiska czy też opracowywanie rozwiązań 

ograniczających zużycie zasobów naturalnych;  

2. społecznego – dotyczącego poprawy jakości życia ludności, zaspokajania 

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

Uwzględniając bariery rozwojowe Województwa Lubelskiego, należy poszukiwać 

rozwiązań minimalizujących identyfikowane ograniczenia rozwojowe. Rozwój 

infrastruktury, inwestycje m.in. przemysł (rolno-spożywczy), innowacyjne  

i nowocześnie zorganizowane rolnictwo, tańsze koszty prowadzenia biznesu i życia 

(energetyka OZE), ekspansja eksportowa, nowoczesna edukacja, kultura,  



 

 

5 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030 

3. ochrony środowiska – rozwój ekologicznego kapitału (przemysł czasu wolnego, 

ekosystemowe usługi) i dostosowanie dostępu do walorów przyrodniczych (rozwój 

turystyki, gospodarki senioralnej) oraz ekonomia społeczna i współpraca ponadlokalna 

– to możliwości, które determinują misję, wizję jak i kierunki rozwoju Gminy.  

 

Ze względu na ścisły związek rozwoju rolnictwa z rozwojem obszarów wiejskich nie można mówić  

o zrównoważonym rozwoju Gminy Tyszowce bez zrównoważonego rolnictwa. Warunkiem 

koniecznym takiego rozwoju jest podtrzymywanie lub rozwijanie zasobów środowiskowych, 

kapitału ekonomicznego i społecznego w taki sposób, aby dochody oraz poziom jakości życia 

rolników i innych mieszkańców wsi na terenie Gminy były sprawiedliwie rozłożone pomiędzy 

obecnymi a przyszłymi pokoleniami. Podejście to dąży do pogodzenia praw przyrody i ekonomii 

dzięki przyjęciu w działaniach gospodarczych takiego kierunku rozwoju, który jest dostosowany do 

istniejących uwarunkowań przyrodniczych, tj. potrzeb i woli lokalnych społeczności oraz norm 

ekologicznych. Ocena możliwości rozwoju gminy w perspektywie do roku 2030.  

 

Globalizacja, cyfryzacja, pandemia Covid-19 w 2020-2022 r., inwazja Rosji na Ukrainę w lutym  

2022 r., niekorzystne zmiany demograficzne i klimatyczne, niedobór zasobów, urbanizacja, to 

globalne mega trendy, które będą w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki. 

Procesy te wpływać będą również na kierunki interwencji publicznej, natomiast wczesne ich 

dostrzeżenie oraz dostosowanie się Gminy Tyszowce pozwoli zbudować istotną przewagę 

konkurencyjną całego obszaru, we współpracy z innymi Samorządami powiatu tomaszowskiego 

oraz hrubieszowskiego.  

 

 

Rozwój walorów przyrodniczych, organizacji pozarządowych, rolnictwa oraz 

zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w różnych kierunkach Gminy 

Tyszowce, będzie tworzyć zasoby dla obecnych i przyszłych pokoleń.  

W planowaniu strategicznym rozwoju do roku 2030, należy uwzględniając 

endogeniczny potencjał Gminy, trzeba dążyć do przetwarzania surowca 

pochodzenia roślinnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów (rolnictwo 

ekologiczne, rolnictwo innowacyjne), a także rozwój turystyki opartej na 

dziedzictwie kulturowym (m.in. Grody Czewieńskie), unikalnych walorach 

przyrodniczych (m.in. Dolina Sieniochy)  

poprzez współpracę B+R (biznes+nauka) oraz B+R+JST. 

 

 

Działania rozwojowe należy połączyć z nowymi technologiami, innowacyjnymi rozwiązaniami  

w zakresie przetwarzania (rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu spożywczego) oraz 

trendami tj. srebrną (senioralną gospodarką), zieloną gospodarką (OZE) i białą gospodarką (usługi 

medyczne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe).  
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Wielofunkcyjny rozwój w przypadku Gminy Tyszowce, powinno traktować się 

jako zaplanowanie w sferze gospodarczej większej liczby funkcji niezwiązanych  

z rolnictwem, co doprowadzi do oczekiwanej dywersyfikacji gospodarki. Zmiany 

poziomu życia mieszkańców wymagają tworzenia nowych aktywności 

zawodowych i atrakcyjnych miejsc pracy poza rolnictwem. 

 

Rozwój Gminy Tyszowce, analogicznie jak sąsiadujących gmin, uwarunkowany będzie w latach 

2022-2027 rozwojem kapitału społecznego, który buduje relacje, powiązania funkcjonalno-

przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze i wpływa na mechanizmy społeczno-gospodarcze. 

Rozwój Gminy Tyszowce wymaga uwzględnienia różnych źródeł finansowania. Strategicznym 

wyzwaniem perspektywy 2021-2027 (2030) jest zmierzenie się z finansowaniem inwestycji, 

ponieważ na szczeblu regionalnym, powiatowym, gminnym, wiele inwestycji wymaga 

zaangażowania dużego kapitału.  

 

Profil gospodarczy Gminy będzie kształtowany we współpracy  

z przedsiębiorcami, gospodarzami oraz organizacjami pozarządowymi,  

który uruchomi cały mechanizm rozwoju.  

W tym celu w sposób planowy wykorzysta się krwiobieg infrastrukturalny, 

którego szkieletem staje się dla całego regionu układ tras: S12, S17, S19 oraz 

dróg wojewódzkich. Wdrożone rozwiązania w Gminie (energetyka OZE, 

nowoczesna kanalizacja itp.), przyczynią do wzrostu poczucia bezpieczeństwa  

i obniżenia kosztów funkcjonowania gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw oraz 

całej społeczności. Wdrożenie przedsięwzięć kluczowych dla rozwoju 

gospodarczego Gminy Tyszowce wymagać będzie realnego wsparcia ze strony 

Samorządu Województwa i Rządu. 

 

Priorytetem w dekadzie 2020-2030 będzie rozwój gospodarczy gminy i pozyskanie nowych 

inwestorów w branży przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemysłu czasu wolnego 

(turystyki), a także budowa oferty dla młodych małżeństw, młodzieży i osób starszych. Wdrażając 

zaplanowane w Strategii działania, korzyści dla gminy związane z przyciąganiem inwestycji na swój 

teren. Nowe przedsiębiorstwa, to nie tylko dodatkowe wpływy z podatków, ale również miejsca 

pracy (których brakuje na terenie gminy), a także poprawa wizerunku gminy, jako miejsca 

atrakcyjnego i innowacyjnego.  

 

Pozyskanie inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, edukacji i innowacji oraz ekologicznego 

rolnictwa, to gwarancja rozwoju gminy i podniesienia jakości życia mieszkańców, dlatego też 

Samorząd lokalny musi skupić się na obsłudze inwestorów oraz profesjonalnych narzędziach 

komunikacji z potencjalnymi inwestorami (nowoczesna promocja gospodarcza gminy, budowa 

marki Gminy Tyszowce).  

 

Ważnym elementem branym pod uwagę przez inwestorów będzie tzw. klimat dla 

przedsiębiorczości, tworzony w największym stopniu przez lokalne władze (w tym: miejscowe 

prawo, politykę fiskalną). Tworząc nowe plany rozwojowe gminy, należy pamiętać, że pracodawcy 

coraz większą uwagę przykładają również do warunków życia w danej gminie, zwłaszcza, jeżeli 
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inwestycja wymaga relokacji pracowników firmy z innych miast lub nawet z zagranicy. Wówczas 

gminę ocenia się również przez pryzmat atrakcyjności dla mieszkańców oraz jakości życia. Liczy się, 

chociażby jakość przestrzeni, czyli łatwość poruszania się po gminie, jakość środowiska naturalnego, 

architektura i uporządkowanie przestrzeni publicznej, obecność miejsc rekreacji.  

 

Należy jednocześnie odnotować, że Gmina Tyszowce, podobnie jak cały region charakteryzuje się 

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

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

w otoczeniu przyrody, potencjał turystyczny, korzystne warunki do produkcji żywności wysokiej 

jakości, dostęp do roślin leczniczych itp.) znacząco podniosą jego atrakcyjność dla potencjalnych  

inwestorów.  

 

Problemem tej kategorii obszarów, do których należy gmina, jest 

niezadowalająca dostępność terytorialna, w tym niedostateczne powiązania 

transportowe z innymi gminami w zakresie odpowiedniej jakości połączeń 

drogowych oraz siatki połączeń w transporcie zbiorowym. Wskazane problemy 

skutkują znaczącym i postępującym osłabieniem bazy ekonomiczno-finansowej, 

grożąc dalszym pogarszaniem się warunków życia  

i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

Odpowiedzią na fragmentaryczne i geograficznie zogniskowane kryzysy obszarów powinna być 

dobrze zaplanowana rewitalizacja, jako narzędzie poprawy warunków życia, rozwoju 

gospodarczego i jakości środowiska na obszarach kryzysowych. Rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Klimat gminy jest istotny również dla pracowników, 

którzy przy wyborze zatrudnienia koncentrują się już nie tylko na wynagrodzeniu, możliwości 

rozwoju oraz prestiżu, ale również na innych aspektach związanych z miejscem pracy.  

 

Gminy zagrożone trwałą marginalizacją takie jak m.in. Gmina Tyszowce będą 

głównymi adresatami polityki regionalnej po roku 2020, taką koncepcję zakłada 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Obszary Strategicznej 

Interwencji (OSI), które należy ująć w krajowych, regionalnych i lokalnych 

strategiach rozwoju to m.in. obszary zmarginalizowane  

(obejmujące małe miasta i obszary wiejskie). 

 

 

Obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-

gospodarcze wspierane będą obligatoryjnie z poziomu kraju i regionu za pomocą specjalnie 

dedykowanych instrumentów. Obligatoryjne uwzględnienie ich w strategiach rozwojowych 

województw związane jest z potrzebą określenia zakresu wsparcia z poziomu regionalnego.  

 

 



 

 

8 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTEZA  

DIAGNOZY GMINY 

TYSZOWCE 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030 

 

 

1. Uwarunkowania wynikające  

z położenia geograficznego, dostępność 

komunikacyjna i mobilność.  

 

 

1.1. Położenie względem większych ośrodków miejskich i dróg 

szybkiego ruchu oraz przejść granicznych, lotnisk.  

 

OBSZAR 

Gmina zajmuje obszar: 12 834,00 ha, w tym: 

• Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gruntów: 10 521 ha, co stanowi 82 % 
powierzchni gminy, z czego na grunty orne przypada: 7492 ha, sady 31 ha, łąki  
i pastwiska razem 2072 ha. 

• Lasy i grunty zalesione obejmują powierzchnię: 1641 ha, co stanowi 12,78 % 
powierzchni gminy. 

• Łączna powierzchnia wód wynosi: 240 ha. 

• Powierzchnia nieużytków wynosi: 134 ha. 

• Stawy, jeziora obejmują powierzchnię 117 ha, co stanowi 0,91 % powierzchni gminy. 

• Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe obejmują powierzchnię 0,00 ha, co stanowi 0,00 
% powierzchni gminy. 

 

 

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Atrakcyjność inwestycyjna zależy od położenia gminy względem największych ośrodków 
miejskich w kraju, regionie: 

• Odległość od Lotniska Lublin: 115,8 km.  

• Odległość od najbliższego przejścia granicznego w Zosinie wynosi 47,1 km. 

• Odległość od Lublina: 125 km. 

 

Możliwość komunikacji z miastem Lublin (bus/czas dojazdu, autobus/czas dojazdu, połączenia 
kolejowe/czas dojazdu, transport prywatny/czas dojazdu): 2 godziny  

• Odległość od Warszawy: 306 km. 

 

Możliwość komunikacji z miastem Warszawa (bus/czas dojazdu: n/d, autobus/czas dojazdu: n/d, 
połączenia kolejowe/czas dojazdu: n/d, transport prywatny/czas dojazdu: ok. 4,30 h). 

• Odległość od Rzeszowa: 169 km. 
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Możliwość komunikacji z miastem Rzeszowa (bus/czas dojazdu: 2,43, autobus/czas dojazdu: n/d, 
połączenia kolejowe/czas dojazdu: n/d, transport prywatny/czas dojazdu: 2,43). 

• Odległość od Zamościa: 38 km. 

 

Możliwość komunikacji z miastem Zamościa (bus, czas dojazdu: 45 min, autobus/czas dojazdu: n/d, 
połączenia kolejowe/czas dojazdu: n/d, transport prywatny/czas dojazdu: 45 min). 

• Odległość od Chełma: 80 km. 

 

Możliwość komunikacji z miastem Chełma (bus/czas dojazdu: n/d, autobus/czas dojazdu: n/d, 
połączenia kolejowe/czas dojazdu: n/d, transport prywatny/czas dojazdu: 1 h 10 min). 

 

Specjalne Strefy Ekonomiczne znajdujące się na terenie gminy: brak 

Specjalne Strefy Ekonomiczne znajdujące się w pobliżu gminy: Hrubieszów w odległości: 37 km. 

 

 

UKŁAD POŁĄCZEŃ DROGOWYCH ISTOTNYCH DLA INWESTORÓW 

• Drogi ekspresowe przechodzące przez teren gminy nr: brak. 

• Drogi krajowe przechodzące przez teren gminy nr: brak. 

• Droga wojewódzka przechodząca przez teren gminy nr: 3421 L 

 

 

1.2. Ukształtowanie terenu.  

 

Gmina Tyszowce jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie lubelskim, w powiecie 

tomaszowskim. Gmina usytuowana jest na obszarze Roztocza Środkowego i Grzędy Sokalskiej. Ich 

granicę wyznacza dział wodny pomiędzy zlewiskiem rzeki Wieprz i Bug. Siedziba Gminy znajduje się  

w odległości – ok. 30 km od siedziby powiatu – Tomaszowa Lubelskiego, ok. 38 km od stolicy 

dawnego województwa zamojskiego – Zamościa, ok. 125 km od stolicy województwa lubelskiego – 

Lublina.  

 

GMINA TYSZOWCE GRANICZY Z SZEŚCIOMA GMINAMI:  

• Werbkowice,  

• Miączyn,  

• Mircze,  

• Łaszczów,  

• Rachanie, 

• Komarów Osada.  

 

Powierzchnia gminy zajmuje obszar 129,48 km2 i cechuje się bardzo wysokim udziałem użytków 

rolnych zajmujących 105,53 km2, co stanowi 81,5% powierzchni ogółem. Lasy i grunty leśne zajmują 

zaledwie 13,97 km2, to jest niecałe 11% powierzchni.  
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Gmina podzielona jest na 20 sołectw: Czartowczyk, Czartowiec, Czartowiec-Kolonia, Czermno, 

Dębina, Kazimierówka, Klątwy, Lipowiec, Marysin, Mikulin, Niedźwiedzia Góra, Perespa, Podbór, 

Przewale, Rudka, Soból, Tyszowce, Wakijów, Wojciechówka, Zamłynie. 

 

Zgodnie z podziałem fizjograficznym Lubelszczyzny (wg J. Kondrackiego) gmina Tyszowce leży na 

pograniczu dwóch prowincji tj.: 

• Wyżyny Polskiej, podprowincja Wyżyna Lubelsko - Lwowska, makroregion Roztocze, 

mezoregion Roztocze Środkowe, 

• Wyżyny Ukraińskiej, podprowincja Wyżyna Wołyńsko - Podolska, makroregion Wyżyna 

Wołyńska, mezoregion Grzęda Sokalska. 

 

RZEŹBA TERENU 

Zasadnicze rysy rzeźby Wyżyny Lubelskiej, w tym Roztocza oraz Wyżyny Wołyńskiej ukształtowały 

się podczas trzeciorzędu w wyniku intensywnych procesów denudacyjnych w skałach osadowych  

o różnej odporności (do najtwardszych zaliczane są opoki, do najmniej odpornych margle i serie 

kredy piszącej), powodowanych ruchami wypiętrzającymi i zmiennymi warunkami klimatycznymi. 

Na wychodniach mało odpornych margli zostały wyżłobione kotliny.  Zasadnicza różnica pomiędzy 

Wyżyną Lubelską i Wyżyną Wołyńską jest widoczna w stylu rzeźby i orientacji form wyrażających się 

w układzie drugorzędnych dolin, a także w przebiegu garbów i ważniejszych krawędzi. Na wschód 

od Wieprza zaznacza się kierunek 11 równoleżnikowy, który staje się kierunkiem dominującym na 

wschód od Bugu i dlatego nazwano go kierunkiem wołyńskim. Kierunek ten powtarzają również 

doliny dopływów Huczwy i niektórych prawostronnych dopływów Wieprza jak i garbów. Na zachód 

od Wieprza równoleżnikowa orientacja form ulega odchyleniu, pojawia się tu kierunek zwany 

lubelskim, reprezentowany przez formy przebiegające z zachodnio-północnego zachodu na 

wschodniopołudniowy wschód (doliny prawobrzeżnych dopływów Wisły). Rzeki dostosowujące się 

do linii spękań podłoża doprowadziły stopniowo do rozczłonkowania całego obszaru na szereg 

płaskich garbów powtarzających te same kierunki. Z drugiej strony, w miarę postępującego rozwoju 

rzeźby stopniowo coraz większego znaczenia zaczęły nabierać różnice odporności materiału.  

Na obszarach, gdzie rozprzestrzeniają się skały mało odporne (margle, kreda pisząca) powstały 

obniżenia, tam zaś gdzie występują skały odporniejsze (gezy), wyniosłości. Wyżyna Wołyńska  

w obrębie województwa lubelskiego dzieli się na trzy mezoregiony: 

• Grzędę Horodelską,  

• Kotlinę Hrubieszowską, 

• Grzędę Sokalską.  

 

W obszarze Grzędy Sokolskiej położona jest wschodnia część gminy Tyszowce. 

Grzęda Sokalska stanowi ciąg wzniesień po obu stronach górnego Bugu  

o wysokości bezwzględnej 240-260 m n.p.m. Oprócz Bugu przecina ją rzeka 

Huczwa, biorąca początek na jej południowych zboczach. 

 

Zachodnia część Grzędy wyróżnia się regularnym układem orograficznym, wiążącym się wyraźnie  

z ułożeniem warstw opok i margli górnokredowych. Ponieważ jest to osiowa część niecki kredowej, 
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warstwy mają bieg zbliżony do równoleżnikowego. Przełomowe odcinki dolin Bugu i Huczwy dzielą 

Grzędę na człony, które są porozcinane dolinami subsekwentnymi na szereg drugorzędnych grzęd. 

Cała Grzęda pokryta jest lessami, których powierzchnię urozmaicają głównie suche doliny 

erozyjnodenudacyjne. Południowa granica Grzędy Sokalskiej biegnie w przybliżeniu krawędzią 

doliny Rzeczycy.  

 

Północna granica przebiega krawędzią na linii Komarów - Tyszowce - Wereszyn. U stóp tego skłonu 

wierzchowina Grzędy Sokalskiej wznosi się do 280 -290 m n.p.m. i obniża się w stronę doliny Huczwy 

do 240 m n.p.m. Współczesne procesy geomorfologiczne w obszarze gminy Tyszowce mają 

charakter spłukiwania, spełzywania, spływania, denudacji chemicznej na obszarach lessowych oraz 

procesów krasowych w obszarze wychodni kredowych i najsilniejsze są w północno - zachodniej 

części gminy, na pograniczu z gminą Krynice oraz we wschodniej części. 

 

Współczesne zjawiska erozyjne powodują degradację chemiczną i fizyczną gleb. 

Konieczne jest podjęcie działań przeciwerozyjnych  

(zalesienia, śródpolne pasy zadrzewieniowe itp.). 

 

 

KLIMAT 

Klimat gminy można scharakteryzować jako przejściowy, kształtowany przez zmienny w swym 

zasięgu napływ mas powietrza morskiego lub kontynentalnego, przy przewadze wpływów 

kontynentalnych. Mimo zmienności klimatu charakteryzuje się on wyraźnym regionalizmem 

niektórych elementów meteorologicznych. Wielkość opadów z wielolecia wynosi około 670 mm. 

Średnia temperatura roczna 7,1°C, średnie temperatury miesięczne wahają się od –4,8°C (styczeń) 

do 18,2°C (lipiec). Dość niekorzystne dla wegetacji są późnowiosenne i wczesnojesienne przymrozki. 

Średnia liczba dni z przymrozkami od 1 kwietnia do 31 października wynosi 21,5. Głównie występują 

one w kwietniu i październiku, ale zdarzają się także w czerwcu i wrześniu. Ilość dni wegetacji z 

temperaturą minimalną większą od 5°C wynosi 207 dni, średnio pokrywa śnieżna zalega od 70 do 

80 dni. 

 

 

PRAWNE FORMY OCHRONY PRZYRODY 

Z istniejących, prawnych form ochrony przyrody na obszarze gminy Tyszowce znajdują się:  

• REZERWAT PRZYRODY „SKARPA DOBUŻAŃSKA" (stepowy) obejmuje grunty o pow. 5,07 

ha we wsi Mikulin. Jest to fragment prawego, stromego zbocza doliny Huczwy leżący 

pomiędzy miejscowościami Dobużek i Mikulin. Na tym odcinku zbocze ma przebieg 

równoleżnikowy, graniczy z polami, przeważa ekspozycja południowa, z zachowaną 

roślinnością kserotermiczną zarówno u podnóża zbocza, jak i na wierzchowinie. Od 

zachodniej strony na zboczu wykształciła się terasa szerokości do 10 m, wykorzystywana 

jako pola orne, rozdzielająca dwa wąskie pasma roślinności murawowej zachowanej na 

stromych ściankach lessowych. Od strony wschodniej rezerwat graniczy z niewielką, 
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niespełna 7 ha niedawno zadrzewioną halizną. Zbocze budują górnokredowe margle,  

w górnej części zbocza przykryte lessem, na którym wykształcił się gleby brunatne  

i wykształciły porośnięte krzewami (głogu jednoszyjkowego, szakłaku, dzikiego bzu 

czarnego i dzikiej róży) rozcięcia, natomiast w dolnej części na marglach wykształciły się 

silnie szkieletowe rędziny. Dno doliny znajduje się na wysokości 197 m n.p.m., szczyt zbocza 

wznosi się nad nią od 10 do 40m. Stwierdzono tu występowanie rozproszonej, 

kilkudziesięcioosobnikowej kolonii susła perełkowanego oraz tchórza stepowego znanego 

z kilku stanowisk na Lubelszczyźnie. Z ptaków oprócz gatunków pospolitych stwierdzono  

w 1987 r. gnieżdżenie się sowy uszatej. 

 

• Obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 060011 „Ostoja Tyszowiecka” – obejmująca całą 

dolinę rzeki Sieniochy i środkowy odcinek doliny Huczwy (w sumie 11 029,4 ha). 

Przedmiotem ochrony są następujące gatunki: bąk zwyczajny, bączek, bocian czarny, 

bocian biały, trzmielojad, kania ruda, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, 

orzełek włochaty, kropiatka, zielonka, derkacz, dubelt, rybitwa białowąsa, zimorodek 

zwyczajny, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, podróżniczek, jarzębatka, muchołówka 

mała, muchołówka białoszyja, dzięcioł białoszyi. Teren charakteryzuje się mozaiką siedlisk. 

Obniżenia w dolinie wypełnione są torfami występującymi na utworach kredowych lub 

piaszczystych, a obszar występowania utworów piaszczystych porośnięty jest borami. Na 

żyźniejszych siedliskach występują lasy grądowe, a na terenach podmokłych  

(w bezpośrednim sąsiedztwie dolin rzecznych) – olsy.  

 

W górnym biegu Sieniochy znajdują się dwa kompleksy stawów rybnych  

(Dub i Swaryczów), na których prowadzona jest gospodarka rybacka. 

Niewielki kompleks stawów znajduje się też na wschód od Tyszowiec. 

 

Duża część torfowisk (w dolinie Sieniochy częściowo eksploatowanych) stale lub okresowo 

podmokłych, jest nieużytkowana i porośnięta turzycowiskami, pozostała zaś to 

ekstensywnie użytkowane łąki. W granicach obszaru występują znaczne obszary zabudowy 

wiejskiej. Na obszarze występuje co najmniej 24 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Na liście wszystkich stwierdzonych tu 

ptaków znajduje się 148 gatunków (w tym 119 lęgowych). W okresie lęgowym stwierdzono 

występowanie następujących gatunków: około 5% populacji krajowej rybitwy białowąsej 

(PCK), powyżej 2% populacji krajowej dzięcioła białoszyjego, co najmniej 1% populacji 

krajowej dubelta (PCK) i podróżniczka (PCK) oraz stosunkowo licznie zielonkę (PCK), 

kokoszkę i muchołówkę białoszyją. Występuje co najmniej 8 gatunków roślin z listy 

Czerwonej Księgi i dodatkowe 4 gatunki z listy roślin chronionych. Spośród występujących 

tu kręgowców najciekawszym jest suseł perełkowy Spermophilus suslicus (zachodni skraj 

zasięgu gatunku). Spotykanych jest kilka gatunków owadów z listy Czerwonej Księgi. 

 

• Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 PLH 0600025 – „Dolina Sieniochy” – 

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

do wsi Czermno na wschodzie. Znajdują się tu rozległe torfowiska przejściowe i nakredowe, 

w części użytkowane ekstensywnie jako łąki kośne, w części nieużytkowane. Zarówno  

w przeszłości jak i obecnie zdarzają się przypadki „dzikiej" eksploatacji torfu. Obszar 
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obejmuje m.in. kompleks torfowisk koło Sniatycz. Jest to jeden z największych w Polsce 

kompleksów bardzo bogatych florystycznie łąk trzęślicowych. Na łąkach w dolinach rzek 

szczególnie wysokie zagęszczenie osiąga derkacz gatunek zanikający w zachodniej Europie. 

Podstawę kwalifikacji obszaru stanowiły następujące gatunki ptaków z zał. I Dyrektywy 

ptasiej: bączek, bąk, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, bocian biały, derkacz, dzięcioł 

białoszyi, dzięcioł zielonosiwy i dzięcioł średni, gąsiorek, kania czarna, kania ruda, kropiatka, 

orlik krzykliwy, ortolan, podróżniczek, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, świergotek polny, 

ślepowron, trzmielojad, zielonka, zimorodek i żuraw. Licznie występuje tu bóbr europejski, 

wydra oraz kumak nizinny. z innych ważnych gatunków występujących na tym terenie: 

ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, żaba śmieszka, żaba 

trawna, traszka zwyczajna, jaszczurka zwinka. - specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 

 

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 PLH 0600025 – „Dolina 

Sieniochy” (projektowany Tyszowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu). 

 

• 2000 PLH 060014 – Pastwiska Nad Huczwą. Obiekt położony jest w południowo zachodniej 

części Kotliny Hrubieszowskiej, która jest fragmentem Wyżyny Zachodnio-Wołyńskiej, 

ciągnącej się w postaci pasma wzniesień po obu stronach górnego Bugu. Osiągają one 

wysokości przekraczające 300 m n.p.m. Garby wyżynne tego mezoregionu 

fizycznogeograficznego zbudowane są z warstw górnokredowych, przeważnie dość 

miękkich margli wapiennych, przykrytych płaszczem lessów o zmiennej miąższości. Tylko  

w niektórych miejscach dają się zauważyć ślady osadów trzeciorzędowych, a także 

czwartorzędowe piaski i gliny pochodzenia lodowcowego. Obejmuje obszar łąk i pastwisk  

o powierzchni 149,5 ha na północny wschód od centrum m miejscowości Tyszowce,  

w dolinie górnej Huczwy, w terenie lekko pofałdowanym. Większą część obiektu zajmuje 

wyniesienie, którego grzbiet przebiega prawie równoleżnikowo. Głównym elementem 

chronionym jest suseł perełkowany (jedna z 7 zwartych kolonii w Polsce). Towarzyszące 

gatunki zwierząt związane biocenotycznie z susłem perełkowanym i objęte ochroną prawna 

to: myszołów, orlik krzykliwy, orzełek włochaty i łasica łaska. Inne stwierdzone gatunki nie 

związane z występowaniem susła perełkowanego to: jaszczurka zwinka, trznadel, 

skowronek, świergotek, pliszka siwa, pliszka żółta, cierniówka, kwiczoł, pokląskwa, 

gąsiorek, dymówka, dudek, bocian biały, derkacz, kret, ryjówka aksamitna. Z chronionych  

i rzadkich gatunków roślin występuje tu goździk kropkowany, kocanki piaskowe, turzyca 

piaskowa i rzadziej centuria pospolita. Ponadto występują niektóre chronione gatunki 

mchów np. mochwiana błotnego i drabika drzewkowatego oraz rzadkie na Lubelszczyźnie 

gatunki napiaskowe: ukwap dwupienny, kostrzewa piaskowa oraz rośliny wschodnie  

i południowe: szczodrzeniec rozesłany, przytulić właściwa, przetacznik kłosowy. Na uwagę  

i ochronę zasługują także panujące w rezerwacie zbiorowiska roślinne, ze względu na 

nietypowe wykształcenie. Dotyczy to głównie zbiorowisk z bliźniaczką psią trawką, która 

przypomina zarówno górskie i podgórskie „psiary" jak i zbiorowiska niżowe.  

 

• Obszar Natura 2000 PLH 060084 – Adelina obejmuje obszar o pow. 483,7 ha, położony 

około 0,7 km w kierunku północnym od najbliższych terenów lokalizacji urządzeń 
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wiatrowych. Ostoja położona jest w Kotlinie Hrubieszowskiej w sąsiedztwie doliny Huczwy, 

bezpośredniego dopływu Bugu. Ostoja obejmuje część kompleksu leśnego oraz śródleśne  

i przyleśne łąki w dolinkach dopływu Huczwy. Obszar obejmuje płat grądu 

subkontynentalnego i łąki z licznym występowaniem staroduba łąkowego. Ważne dla 

Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe: 

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) oraz grąd środkowoeuropejski  

i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). 

 

• Obszar Natura 2000 PLH 060039 – Dobużek (w obrębie tego terenu znajduje się opisany 

wyżej rezerwat „Skarpa Dobużańska") – obejmuje obszar o pow. 199,3 ha stanowiący 

fragment doliny rzeki Huczwy z odcinkiem stromego, prawego zbocza doliny, pokrytego 

roślinnością kserotermiczną. Dno doliny zajęte jest przez ekstensywnie użytkowane łąki 

kośne i ziołorośla. Jest to doskonale zachowane zbiorowisko kserotermiczne z jednym  

z dwóch krajowych stanowisk żmijowca czerwonego. Gatunek ten objęty jest corocznym 

monitoringiem.  W obszarze stwierdzono występowanie 3 siedlisk przyrodniczych  

z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: murawy kserotermiczne, ziołorośla górskie  

i ziołorośla nadrzeczne oraz niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Jest tu 

również, rzadkie w regionie stanowisko wyki grochowatej. W 1986 r. wykryto również 

stanowisko tchórza stepowego, obecnie nie potwierdzone. Dodatkowo na łąkach 

stwierdzono bardzo wysokie zagęszczenie lęgowych derkaczy. Dość licznie występuje 

również gąsiorek. Z motyli występuje modraszek telejus, czerwończyk nieparek i modraszek 

nausitous. Z roślin miłek wiosenny, wiśnia karłowata.  

 

Najcenniejszy fragment kseroterm chronimy jest jako rezerwat przyrody. 

Pozostały teren obejmujący łąki planowany jest to ochrony  

w formie użytku ekologicznego. 

 

• Obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 060017 – Zlewnia Górnej Huczwy – obejmuje 

6504,6 ha zlewnię górnego biegu rzeki Huczwy oraz 2 kompleksy stawów rybnych:  

w Łaszczowie i Zimnie (poza granicami gminy Tyszowce). Przedmiotem ochrony są 

następujące gatunki: bąk zwyczajny, bączek, kania czarna, kania ruda, błotniak stawowy, 

błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, kropatka, zielonka, derkacz, rybitwa rzeczna, świergotek 

polny, podróżniczek, dzięcioł białoszyi. Łąki w dolinie Huczwy i jej dopływów są w znacznym 

stopniu zmeliorowane i użytkowane jako łąki kośne, choć nie brak rozległych turzycowisk  

i niewielkich starorzeczy oraz pasów zakrzaczeń. Niewielkie fragmenty zlewni ulegają 

powtórnemu zabagnieniu. Na stawach prowadzi się intensywną gospodarkę rybacką. Stawy 

w Zimnie posiadają niewiele roślinności szuwarowej. Na stawach w Łaszczowie 

powierzchnia szuwarów jest znacznie większa. Występują co najmniej 24 gatunki ptaków  

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo 

ważna ostoja derkacza, zielonki i dzięcioła białoszyjego. W okresie lęgowym obszar zasiedla 

co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), 

derkacz, dzięcioł białoszyi, zielonka (PCK); stosunkowo wysoką liczebność (C7) osiąga bąk 

(PCK). 
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Obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 060017 – Zlewnia Górnej Huczwy – 

obejmuje zlewnię górnego biegu rzeki Huczwy oraz 2 kompleksy stawów 

rybnych: w Łaszczowie i Zimnie (poza granicami gminy Tyszowce) – wiążąc 

przestrzennie i funkcjonalnie gminę Tyszowce z gminą Łaszczów. 

 

FLORA 

Przez teren gminy Tyszowce przebiega granica pomiędzy działem geobotanicznym Wyżyny 

Południowopolskie oraz działem geobotanicznym Wołyńskim (obejmującym północny obszar 

gminy). Wg podziału geobotanicznego Lubelszczyzny Fijałkowskiego obszar gminy Tyszowce 

położony jest w dwóch podokręgach: Grzęda Łaszczowska i Padół Zamojski. Również w podziale 

przyrodniczo-leśnym Matuszkiewicza obszar gminy położony jest w Krainie Małopolskiej 

(mezoregion Roztocze Wschodnie) i Krainie Mazowiecko-Podlaskiej (mezoregion Wyżyna 

Zachodniowołyńska). Zoogeograficznie gmina Tyszowce w całości leży w Okręgu Subpontyjskim. 

Położenie na pograniczu jednostek geobotanicznych i przyrodniczo-leśnych sprawia, że teren jest 

zróżnicowany biocenotycznie. 

 

W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM W OBSZARZE GMINY TYSZOWCE WYSTĘPUJE 

MOZAIKA SIEDLISK I EKOSYSTEMÓW: 

• rolniczych (drobno przestrzenne agrocenozy z miedzami i remizami), 

• siedlisk kserotermicznych i stepopodobnych w obszarze nieużytków i miedz 

rozgraniczających oraz na zboczach doliny Huczwy, 

• leśnych, 

• łąkowych, pastwiskowych i torfowiskowych w dolinach cieków, 

• ruderalnych i segetalnych. 

 

 

Na większości obszaru gminy naturalne zbiorowiska roślinne zostały zastąpione przez sztuczne 

agrocenozy, które charakteryzują się względną krótkotrwałością i małą zdolnością do 

samoregulacji. Przeważają agrocenozy polne (58,81%) o niskim potencjale ekologicznym. 

Agrocenozy łąkowe i pastwiskowe obejmujące nieco ponad 20% powierzchni gminy należą do 

zbiorowisk o znacznie bogatszej puli genowej i dużym zróżnicowaniu fitosocjologicznym. Do 

zbiorowisk roślinnych o charakterze zbliżonym do naturalnego i bardzo wysokim potencjale 

ekologicznym należą lasy zajmujące zaledwie (ok. 11%) oraz wody (1%) powierzchni. 

 

Użytki orne zachowywane są w dobrej kulturze rolnej a dominującymi uprawami są zboża oraz 

rośliny okopowe. Żyzność gleb spowodowała znaczne wylesienie gminy. Ekosystemy leśne 

występują głównie w środkowej części gminy, zwartym ciągiem w widłach Doliny Huczwy  

i Sieniochy. Ponadto niewielkie ekosystemy leśne występują po obu stronach drogi Hrubieszów -

Tomaszów w okolicach miejscowości Soból i Niedźwiedzia Góra. Siedliska leśne wykazują bardzo 

duże zróżnicowanie. Przeważają siedliska borowe – bór świeży, bór mieszany świeży, bór mieszany 
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wilgotny. Siedliska lasowe to las mieszany świeży, las świeży, las mieszany wilgotny. Sporadycznie 

występują olsy (Lipowiec, Podbór). Dominują drzewostany sosnowo-dębowe, dębowo-sosnowe, 

sosnowe lub dębowe w niskich klasach wiekowych. Lasy znajdują się w I strefie zagrożenia 

przemysłowego oraz II (Czartowczyk, Przewalę, Soból, Marysin) lub III (Lipowiec, Perespa, Podbór, 

Tyszowce, Wojciechówka, Czernino, Pikulin i Wakijów) strefie zagrożenia. 

 

Obok zespołów leśnych ważną rolę ekologiczną odgrywają zespoły łąkowe. Doliny rzeczne Huczwy  

i Sieniochy, wypełnione gruntami mineralnymi i organicznymi stanowią ekosystemy o bogatych  

i zróżnicowanych siedliskach roślinnych (potencjalnie łęgowych lub olsowych), typu mniej lub 

bardziej zagospodarowanych łąk trawiastych oraz lokalnie nieleśnych zespołów bagiennych. 

 
Na słonecznych zboczach dolin, wąwozów, skarp lessowych występuje bogata flora stepowa, 
reprezentowana przez rzadkie zarośla i murawy kserotermiczne. Są to zbiorowiska nietrwałe 
podlegające sukcesji naturalnej w kierunku zarośli i lasu. Zbiorowiska kserotermiczne  
i stepopodobne nie stanowią zwartych ciągów, lecz mają charakter małych, często izolowanych 
płatów. W miejscowości Mikulin występujące zbiorowiska kserotermiczne z rzadkimi gatunkami 
roślin stepowych objęte zostały ochroną rezerwatową – rezerwat stepowy „Skarpa Dobrzańska"  
o pow. 5,0 ha. 
 
Ekosystemy wodno-torfowiskowe koncentrują się w dolinie Huczwy i Sieniochy, która  
w granicach gminy Tyszowce jest dość szeroka. Większość łąk jest zmeliorowana. Wzdłuż koryta 
miejscami wąskim pasem ciągną się zarośla wierzbowe i wierzbowo-topolowe oraz pojedyncze 
drzewa. Skupiska krzewów i pojedyncze drzewa występują również na niektórych powierzchniach 
łąk. W dolinie zbiorowiska nieleśne reprezentowane są przez torfowiska niskie i przejściowe oraz 
pomaturalne i zmienno wilgotne łąki oraz murawy kserotermiczne. 
 
Zbiorowiska synantropijne rozwinęły się na terenach zagospodarowanych przez człowieka  
i różnicują się na dwie grupy: ruderalną - towarzyszącą zwłaszcza przydrożom, przychaciom, zrębom 
leśnym oraz segetalną – występującą wśród upraw rolnych (roślin zbożowych i okopowych). Istotne 
znaczenie ekologiczne mają również skupiska starodrzewu w parkach pałacowych i podworskich, 
na starych cmentarzach kościelnych i grzebalnych oraz ciągi zadrzewień przydrożnych, zadrzewienia 
śródpolne i śródłąkowe. 
 
Do siedlisk najbardziej trwałych i szczególnie istotnych dla zachowania różnorodności 
biologicznej należą lasy. Siedliska kserotermiczne i stepopodobne podlegają sukcesji w kierunku 
zarostowym, a następnie leśnym, natomiast siedliska łąkowe i wodnotorfowiskowe w dolinach rzek 
są bardzo wrażliwe na zmiany stosunków wodnych i w przypadku nadmiernego obniżenia wód 
następuje proces murszenia torfów, natomiast przy braku odpowiedniej konserwacji urządzeń 
melioracji szczegółowych oraz zaprzestania użytkowania gospodarczego łąk stosunki wodne 
podlegają renaturyzacji, a biocenozy renaturyzacji i sukcesji. 
 
 
 
FAUNA 

Lasy są ostoją głównie ptaków leśnych, w tym drapieżnych. W obrębie koryta rzeki i młodych 

starorzeczy występuje piskliwiec, zimorodek, brzegówka i błotniak stawowy, łyska i krzyżówka                           

W obrębie nadrzecznych terenów otwartych (obszary zalewowe, łąki, tereny suche) gniazdują: 

cyranka, derkacz i błotniak łąkowy (gatunki wpisane do Polskiej czerwonej Księgi Zwierząt 
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Zagrożonych Wyginięciem), bekas, rycyk, krwawodziób, czajka, świergotek łąkowy, pokląskwa, 

pliszka żółta, skowronek. W obrębie lasów nadrzecznych i wiklinowisk gniazduje słowik szary, 

dziwonia, pokrzewka jarzębata, krętogłów, remiz, turkawka, dzięcioł zielony, myszołów, dudek oraz 

wiele innych bardziej pospolitych gatunków ptaków.  

 

Do najcenniejszych ostoi faunistycznych w gminie zalicza się Dolinę Sieniochy, 

gdzie w szerszym jej rejonie stwierdzono 137 gatunków ptaków,  

z czego 58 lęgowych oraz dolinę Huczwy, w której stwierdzono występowanie 

około 200 gatunków, w tym ponad połowa lęgowych, min. szczudłak, orzełek 

włochaty, bocian czarny, orlik krzykliwy, mewa srebrzysta, próżniczek. 

Osobliwością faunistyczną jest również suseł perełkowany. Jest to gatunek 

zagrożony wyginięciem, wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. 

 

Ostatnia inwentaryzacja gniazd bocianich w gminie Tyszowce wykazała wystąpienie 75 gniazd. 

Występowanie fauny na obszarze gminy związane jest z rozmieszczeniem podstawowych siedlisk  

o charakterze naturalnym lub półnaturalnym, obecnym stanem środowiska przyrodniczego  

i historią terenu w ostatnich okresach geologicznych. Występuje tu: 

• fauna polna z gatunkami charakterystycznymi dla tego typu środowisk, takimi jak: sarna 

polna, przepiórka, skowronek, pokląskwa, gąsiorek, potrzeszcz i ortolan, 

• fauna leśna związana z kompleksami leśnymi i strefą brzeżną lasu – sarna leśna, łoś, 

myszołów, trzmielojad, kania, orlik krzykliwy, jastrząb, krukowate, zięba, rudzik, świstunka, 

kos, drozd śpiewak, muchołówka białoszyja, strumieniówka, dzięcioł średni, jarząbek, 

• fauna łąkowo-zaroślowa i wodno - błotna, związana z ciągami siedliskowymi dolin rzecznych 

– obecność m. in. brzęczki, remiza, potrzeszcza, błotniaka stawowego, bataliona, łyski, 

krzyżówki, 

• fauna kserotermiczna, związana z siedliskami muraw i zarośli kserotermicznych  

i stepopodobnych (stanowiska susła perełkowanego), 

• fauny segetalnej i synurbijnej, należą do nich m. in. wróbel domowy, potrzeszcz, pliszka 

siwa, nornik polny, karczownik, mysz polna. 

 

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

Żyzność gleb spowodowała znaczne wylesienie gminy. Na większości obszaru gminy naturalne 

zbiorowiska roślinne zostały zastąpione przez sztuczne agrocenozy. W skali gminy największa 

różnorodność siedliskowa i gatunkowa występuje w dolinach Huczwy i Sieniochy. Mniej 

zróżnicowane są obszary muraw kserotermicznych w obszarach zboczy doliny oraz wśród 

agrocenoz wierzchowinowych. Duże znaczenie dla walorów przyrodniczych, posiadają starodrzewy 

i zadrzewienia śródpolne, które wzbogacają ubogie przyrodniczo agroekosystemy. Bioróżnorodność 

terenu pod względem florystycznym dodatkowo wzbogacają nasadzenia drzew towarzyszących 

ciągom komunikacyjnym lub obiektom budowlanym. 
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WODY POWIERZCHNIOWE 

Wody powierzchniowe występujące na terenie gminy nie są zagrożone zanieczyszczeniami 

mogącymi skazić je w sposób nieodwracalny. 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. Wśród wód podziemnych nie zanotowano zanieczyszczeń. 

Wody te są głównie związane z utworami górnej kredy. Głębokość występowania tych wód waha 

się od 5 do 40 m. Są to wody szczelinowe charakteryzujące się napiętym zwierciadłem wody. Na 

terenie gminy znajduje się 54 ha wód śródlądowych oraz 93 ha cieków wodnych. 

 

Zmeliorowanych zostało ok. 35 % gruntów. Stan tychże melioracji w chwili obecnej wymaga 

przeprowadzenia szczegółowych konserwacji. Wieloletnia susza hydrologiczna doprowadziła do 

generalnego obniżenia poziomu wód gruntowych, czego przejawem są skracanie i wysychanie 

cieków, zanik źródeł i przekształcanie się mokradeł stałych w okresowe.  

 

Obszar gminy Tyszowce w całości znajduje się w zlewni rzeki Huczwy i charakteryzuje się bardzo 

małym zasobem wód. Zasobność wód wynosi 1700 m3/a/M, co odpowiada średniej krajowej, ale 

nie należy zapominać o bardzo małym zaludnieniu (około 50 % średniej krajowej).  

Na terenie gminy Tyszowce występuje: 

• 40 ha wód śródlądowych płynących, składających się z rzeki Huczwy i jej dopływów, 

• 14 ha wód śródlądowych stojących w skład, których wchodzi około 40 stawów, 

• 93 ha cieków wodnych w skład, których wchodzą rowy melioracyjne. 

 

Największą rzeka jest Huczywa, ale przez gminę przepływa również rzeka Sieniocha. 

Zbiorniki wodne (w tym: zalew, zbiornik retencyjny): brak. Planowane zbiorniki wodne w Dąbrowie. 
Przystań kajakowa: w Czermnie oraz w Klątwach. 

 

 

GLEBY I ŚRODOWISKO NATURALNE 

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

hydrogeniczne mułowo - torfowe i torfowo - mułowe. W warunkach zmiennych szybkości 

przepływów wody, przebiegały na przemian dwa lub trzy procesy glebotwórcze: proces 

torfotwórczy (bagienny) i proces aluwialny lub deluwialny. Gleby z przewagą masy torfowej od 

powierzchni są glebami torfowo - mułowymi, natomiast z przewagą namułów aluwialnych - glebami 

mułowo-torfowymi. W profilach gleb mułowotorfowych doliny Wieprza występują bogate 

przewarstwienia węglanu wapnia wymytego z osadów lessowych i osadzonego w dolinie. 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). 
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Obok gleb mułowo-torfowych i torfowo-mułowych w dolinie rzeki Wieprz, równolegle do rzeki, 

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

gdzie dominującym był proces torfotwórczy, wykształciły się gleby torfowe. Warunkiem rozwoju 

tego procesu było stagnowanie wody na powierzchni oraz akumulacja dużych ilości resztek 

roślinnych. Po zmeliorowaniu dolin rzecznych i obniżeniu się poziomu wody gruntowej przebieg 

procesu torfotwórczego został poważnie ograniczony do niewielkich, najniżej położonych 

powierzchni. Gleby torfowe mają odczyn słabo kwaśny lub zbliżony do obojętnego. Użytkowane są 

głównie jako łąki i pastwiska. Na podłożu piaszczystym rzecznych teras akumulacyjnych  

w wykształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe. Są one w większości zalesione. W wyniku 

procesu bielicowania nastąpił rozkład minerałów ilastych, a następnie wymycie z górnych 

poziomów związków żelaza, manganu i wapnia oraz powstanie charakterystycznego dla tych gleb 

poziomu eluwialnego. Na obszarach poleśnych proces bielicowania został zahamowany w wyniku 

uprawy, a gleby bielicowe i pseudobielicowe przekształcają się w gleby brunatne wyługowane. Są 

to przeważnie gleby kwaśne i ubogie w przyswajalny fosfor i potas, z wadliwymi stosunkami 

wodnymi (za mokre na wiosnę i w okresie obfitych opadów, a w okresach niedoboru opadów – za 

suche). 

 

W obszarach wierzchowinowych na podłożu lessowym wykształciły się gleby brunatne i gleby 

brunatne wyługowane. Gleby brunatne właściwe występują jedynie na podłożu piaszczysto-

gliniastym i piaszczystym. W większości wykształciły się z bogatych w węglany skał macierzystych 

(less zalegający na podłożu kredowym, glina marglista) pod wpływem lasów liściastych lub 

mieszanych i erozji wodnej. Charakterystyczną cechą tych gleb jest występowanie poziomu 

brunatnienia bezpośrednio pod poziomem próchnicznym, odczyn zbliżony do obojętnego albo 

alkaliczny oraz występowanie węglanu wapnia w profilu (poniżej 60-100 cm). Miąższość poziomu 

próchnicznego wynosi 30-35 cm. Gleby brunatne wyługowane pod względem budowy profilu 

zbliżone są do gleb brunatnych właściwych. Różnią się od nich właściwościami chemicznymi. Są 

głębiej odwapnione (węglan wapnia poniżej 100 cm) i zakwaszone w poziomie próchnicznym. 

Wykazują odczyn kwaśny albo słabo kwaśny, rzadziej zbliżony do obojętnego. Są przeważnie ubogie 

w przyswajalny fosfor i potas, natomiast średnio zasobne lub zasobne w magnez. Miąższość 

poziomu próchnicznego wynosi 25-30 cm. Na ogół gleby te mają uregulowane stosunki wodne.  

W obszarze rozległej wychodni kredowej (opoki margliste, opoki, miejscami kreda pisząca) 

wykształciły się gleby wapnicowe – rędziny ciężkie na opokach oraz rędziny próchniczne na 

marglach wapnistych i kredzie piszącej. Są to gleby porowate, ale o małej pojemności powietrznej 

i przepuszczalności ze względu na ciężki skład granulometryczny, a także dużą zawartość części 

koloidalnych. Rędziny odznaczają się bardzo wysoką zawartością maksymalnej wody 

higroskopowej, jednakże duży procent wody znajdującej się w glebie jest niedostępny dla roślin (15-

20%), mogą być okresowo za suche w okresach niedoboru opadów atmosferycznych. Ponadto są 

glebami bardzo plastycznymi, wykazującymi dużą spójność i przylepność. Właściwości te mają 

wpływ na optymalny moment orki (rędziny ciężkie należą do tzw. gleb „minutowych”). Zawartość 

węgla organicznego wynosi średnio 2%, są na ogół średnio zasobne w przyswajalny fosfor i potas 

oraz stosunkowo ubogie w magnez (zwłaszcza rędziny wytworzone na opokach). Odczyn 

przeważnie jest obojętny lub zasadowy. 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 łąkowej. Występują  

w lokalnych obniżeniach, w dolnych partiach stoków lub u ich podnóży. Gleby te odznaczają się 
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dużą zawartością substancji organicznych i poziomem próchnicznym o dużej miąższości. Część tych 

gleb powstała na drodze ewolucji gleb bagiennych, w wyniku obniżenia poziomu wody gruntowej 

po melioracji. Są one okresowo nadmiernie uwilgotnione. Użytkowane są jako trwałe użytki zielone. 

Są one zasobne lub średnio zasobne w fosfor i magnez, a ubogie w potas. 

 

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. 

 

Gmina Tyszowce położona jest w krainie geobotanicznej Roztocze w okręgu Zamojskim, podokręgu 

Wożuczyńskim, jedynie mały fragment południowo-zachodni zaliczany jest do okręgu Roztocze 

Środkowe i Południowe, podokręg Zwierzyniecki. Pod względem zoogeograficznym gmina położona 

jest w okręgu subpontyjskim, natomiast pod względem przyrodniczo-leśnym w krainie 

małopolskiej, dzielnicy Roztocza, na pograniczu dwóch mezoregionów: Roztocza Środkowego  

i Roztocza Wschodniego. W podokręgu Wożuczyńskim (w przybliżeniu obszar gminy zaliczany do 

Grzędy Sokolskiej) dominują gatunki środkowoeuropejskie (162) oraz pontyjskie (91), natomiast  

w podokręgu Zwierzynieckim (obszar gminy zaliczany do Roztocza Środkowego) dominują gatunki 

środkowoeuropejskie (155) i borealne (129). W podokręgu Zwierzynieckim znacznie mniejszy udział 

niż w podokręgu Wożuczyńskim mają gatunki pontyjskie (33), południowo syberyjskie (25), 

śródziemnomorskie (11). Liczniejsze są jednak gatunki górskie 7467 i atlantyckie 7137. Łącznie flora 

naczyniowa podokręgu Zwierzynieckiego liczy 412 gatunków zaliczanych do różnych elementów 

geograficznych i jest nieco uboższa pod względem liczebności od flory Podokręgu Wożuczyńskiego 

7422 gatunki. Wyróżnikiem podokręgu Wożuczyńskiego (północno-wschodnia część gminy) jest 

znaczny udział gatunków pontyjskich, natomiast Zwierzynieckiego (południowo-zachodnia część 

gminy) – najliczniejszy na Lubelszczyźnie udział gatunków górskich. 

 

Podstawowym siedliskiem reliktowej flory borealnej, pontyjskiej, południowo 

syberyjskiej i śródziemnomorskiej są lasy liściaste. Skupiają się w nich też gatunki 

środkowoeuropejskie i górskie. Drugim podstawowym siedliskiem są ciepłolubne 

i widne zarośla oraz murawy kserotermiczne. Skupiają one głównie florę pontyjską 

i środkowoeuropejską. Dużo roślin borealnych występuje też w naturalnych 

zbiorowiskach łąkowych, w zbiorowiskach ruderalnych i segetalnych oraz na 

torfowiskach przejściowych. 

 

Odpowiednio do struktury użytkowania ziemi ukształtowała się struktura przyrodnicza gminy.  

W obszarach wierzchowinowych występują biocenozy rolnicze jednoroczne pól uprawnych  

i biocenozy leśne, natomiast w dolinie Wieprza biocenozy rolnicze łąkowe i wodno-torfowiskowe 

oraz biocenozy leśne. Gatunkami tworzącymi drzewostany są: buk zwyczajny, dąb szypułkowy oraz 

sosna zwyczajna. W domieszce występuje topola osika, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata, 

modrzew polski i jodła pospolita. Występują także drzewostany sosnowe i sosnowo-dębowe. Lasy 
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są ostoją fauny leśnej. Występuje tu jeleń, sarna, lis, kuna leśna, dzik, borsuk, zając, bażant, 

kuropatwa. Widywany jest też wilk.  

Zbiorowiska torfowiskowe niskie występujące w płaskim i szerokim dnie doliny rzecznej zostały 

osuszone zabiegami melioracyjnymi w strefie przypowierzchniowej i zamienione na łąki kośne. 

W dolinie Wieprza znajdują się złoża torfu. Są to złoża niskie, szuwarowo - turzycowiskowe, 

turzycowiskowe lub mechowiskowe.  Średnia miąższość złóż waha się w przedziale od 1,52m do 

2,41m. Torfowiska są zmeliorowane i użytkowane gospodarczo, dlatego zostały wyłączone  

z potencjalnej bazy zasobowej kraju i podlegają ochronie. Naturalnych zbiorowisk torfowiskowych 

praktycznie nie ma. Do zarośli i muraw kserotermicznych zaliczane są zbiorowiska siedlisk 

wapieniolubnych o zróżnicowanym uwilgotnieniu podłoża i ocienieniu. Zbiorowiska o charakterze 

zaroślowym cechuje występowanie wisienki karłowatej, derenia świdwy, leszczyny, szakłaka 

pospolitego i ligustru pospolitego. Powstają one w wyniku wycinania dąbrów świetlistych oraz 

zarastania niewypasanych muraw stepowych. Murawy kserotermiczne na podłożu lessowym 

wydzielają się skupieniami z ostnicą włosowatą strzęplicą nadobną i kostrzewą bruzdkowaną oraz 

rutewką i szałwią łąkową. Związana z siedliskami muraw i zarośli kserotermicznych oraz 

stepopodobnych fauna ksero-termiczna reprezentowana jest przez takie gatunki jak: trzmiel 

stepowy, pokrzewka ciernista, jaszczurka zielona, ryjkowce, owady pszczołowate. Spotykane są 

też rzadkie gatunki motyli. Małe fragmenty zarośli muraw kserotermicznych spotyka się na 

południowo-zachodnich i zachodnich stokach. Zbiorowiska synantropijne rozwinęły się na 

terenach zagospodarowanych przez człowieka i różnicują się na dwie grupy; ruderalną - 

towarzyszącą zwłaszcza przydrożom, przychaciom, zrębom leśnym oraz segetalną - występującą 

wśród upraw rolnych (roślin zbożowych i okopowych). Duże znaczenie ekologiczne mają również 

skupiska starodrzewu w parkach pałacowych i podworskich oraz na starych cmentarzach 

kościelnych i grzebalnych oraz zadrzewienia przydrożne. Herpetofaunę reprezentuje tu 9 gatunków 

płazów (traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka 

drzewna, żaba wodna, trawna i moczarowa) oraz 5 gatunków gadów (jaszczurka zwinka, jaszczurka 

żyworodna, padalec, zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata). Dla płazów i gadów najbliższe 

okolice stawów (zagłębienia wypełnione wodą, podmokłe miejsca otoczone roślinnością zielną 

i krzewiastą, łąki, groble) są bardzo ważnym miejscem rozrodu, rozwoju i życia. Awifaunę stawów 

reprezentuje 152 gatunków ptaków, spośród których 58 należy do lęgowych i prawdopodobnie 

lęgowych, 39 do lęgowych w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego terenu (przylegające łąki, las, 

pola, zabudowania) a zalatujących na stawy (np. w celu zdobycia pokarmu) oraz 55 gatunków 

przelotnych i zimujących. Spośród nich kilka jest na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych 

w Polsce m.in. bąk, kropiatka, zielonka, rybitwa białowąsa. Niektóre spośród występujących tu 

ptaków np. derkacz należą do silnie zagrożonych wyginięciem w całej Europie.  

 

 

1.3. Bogactwa naturalne, możliwości ich eksploatacji  

i wykorzystania.  

 

• Gmina ma charakter: rolniczy. 

• Na terenie Gminy Tyszowce w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie 
Tyszowce” został zamontowanych 228 instalacji (kolektory słoneczne) na budynkach osób 
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prywatnych, którzy podpisali umowę z Gminą Tyszowce na realizację zadania na ich 
budynkach mieszkalnych.  

• Na terenie gminy w rejonie miasta Tyszowce oraz wsi Mikulin funkcjonuje zespół 
elektrowni składający się z 16 turbin o mocy do 2 MW (łączna moc farmy do 32 MW) 
i wysokości maksymalnej 160 m (wysokość wieży od 95 m do 110 m, średnica wirnika do 
100 m). W skład parku wiatrowego wchodzi również:  

• wewnętrzna abonencka stacja transformatorowa (GPZ) zlokalizowana w północnej 

części obszaru przeznaczonego pod farmę wiatrową, na działkach nr ew. 730  

i 731/1 obręb ewidencyjny m. Tyszowce, 

• podziemna linia elektroenergetyczne 110 kV o dł. ok. 400 m łącząca wewnętrzny 

GPZ z istniejącym GPZ „Tyszowce”, 

• teletechniczne podziemna instalacja światłowodowa, które przebiegać będą przez 

działki o nr ew. 730, 731/1 i 961/2 obręb ewidencyjny m. Tyszowce. 

 

• Surowce energetyczne: drzewo opałowe należy do własności prywatnej. Na terenie Gminy  

w miejscowości Tyszowce i Przewale jest mały tartak /obróbka drzewa.  

• Surowce dla przemysłu spożywczego i chemicznego: płody rolne; surowce dla przemysłu 

drzewnego. Na terenie gminy są prowadzone dwa skupy zboża, ale nie swą przetwarzane 

na terenie gminy tylko eksportowane.  

• Na terenie gminy Tyszowce surowce mineralne nie odgrywają istotnego znaczenia 

gospodarczego. Nie odnotowano dotychczas znaczących surowców budowlanych. Dla 

potrzeb lokalnych eksploatowane kruszywa naturalne w postaci piasku i lessu.  

• Surowce skalne. Na terenie gminy wydobywa się następujące surowce: piasek Wydobycie 

nie wymaga koncesji. Wydobycie prowadzi firma prywatna. 

  

 

1.4. Wewnętrzna i zewnętrzna dostępność komunikacyjna, 
infrastruktura. 

 

Sieć dróg zapewniających zewnętrzne powiązania komunikacyjne gminy Tyszowce  

z regionem i gminami sąsiednimi stanowią: 

• droga wojewódzka nr 850 relacji: Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów, dla której 

należy przewidzieć parametry techniczno-użytkowe odpowiednie dla drogi klasy G, 

• drogi powiatowe: – droga klasy „G” nr 3268L (poprzednio nr 48212) relacji: Wólka 

Łabuńska – Komarów-Osada – Przewale, 

• droga klasy „Z” nr 3276L (poprzednio nr 48347) relacji: Horyszów – Przewale, 

• droga klasy „Z” nr 3278L (poprzednio nr 48352) relacji: Kotlice – Wakijów,  

• droga klasy „L” i „Z” nr 3283L (poprzednio nr 48346 i 48377) relacji: Zubowice – 

Czartowczyk – Czartowiec,  

• droga klasy „Z” nr 3421L (poprzednio nr 48349 i 48376) relacji: Werbkowice – Malice – 

Wakijów – Tyszowce (ul. Partyzantów, ul. Targowa) – Czartowiec – Łaszczów,  
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• droga klasy „Z” nr 3437L (poprzednio nr 48369) relacji: Lipowiec – Stara Wieś – Wereszyn,  

• droga klasy „Z” nr 3500L (poprzednio nr 48353) relacji: Perespa – Czermno, 

• droga klasy „G” nr 3511L (poprzednio nr 48375) relacji: Tyszowce (ul. Kościelna) – Dobużek 

– Łaszczów,  

• droga klasy „Z” nr 3512L (poprzednio nr 48379) relacji: Żulice – Dutrów – Kryszyn – Nabróż 

– dr. pow.3511L.  

 

Na terenie Gminy Tyszowce znajduje się 165,5 km dróg: w tym1: 

• drogi gminne w miastach – 8,1 km (7,8 km o nawierzchni ulepszonej), 

• drogi gminne poza miastami – 72,6 km (50,54 km o nawierzchni ulepszonej), 

• pozostałe drogi – wewnętrzne gminne – 84,8 km. 

 

 

Na terenie na terenie gminy znajdują się drogi dojazdowe do terenów 

inwestycyjnych, droga wojewódzka nr 850 relacji:  

Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów. 

 

Miasto i gmina nie mają obwodnicy oraz linii kolejowych.  

Stan chodników ocenia się na poziomie dobrym.  

Stan oświetlenia gminy ocenia się na poziomie nie wystarczającym, nie we wszystkich 

miejscowościach jest oświetlenie. 

 

Opis funkcjonujących obiektów: 

• Most: Tyszowce, 

• Kładki: Tyszowce,  

• Parkingi: 5 lokalizacji, stan średni, Tyszowce,  

• Dworce: przystanek autobusowy na ul. Rynek,  

• Przystanki: w każdej miejscowości: stan dobry,  

• Przystanie kajakowe: Czermno Klątwy,  

• Szlaki turystyczne piesze: nie ma wyznaczonych,  

• Szlaki rowerowe: nie ma,  

• Szlaki kajakowe: Klątwy – Czermno,  

 

Opis zapotrzebowania na budowę obiektów: 

• Szlaki turystyczne piesze: potrzeba budowy /wyznaczenia,  

• Szlaki rowerowe: potrzeba budowy /wyznaczenia,  

• Szlaki kajakowe: potrzeba remontu,   

 
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tyszowce. Uwarunkowania 
Rozwoju. Tekst ujednolicony Część A (Projekt Zmiany) Str. 115/116.  
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• Ścieżki/ szlaki rowerowe: potrzeba budowy /wyznaczenia. 

 

Lokalny transport zbiorowy obsługuje: busy komunikacja prywatna. 

 

 

1.5. Plany inwestycyjne na terenie gminy w odniesieniu do sieci 
transportowej określone na szczeblu centralnym  
i wojewódzkim.  
(za: Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego z 2017 r. oraz Strategią 
Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku)2: 

 

• Poziom uzbrojenia ośrodków miejskich w sieć kanalizacyjną jest bardzo 
zróżnicowany, najgorsza sytuacja jest w gminie Tyszowce (tylko 36,2% mieszkańców 
korzysta z kanalizacji zbiorowej), jednocześnie w 100 % skanalizowane jest miasto 
Tyszowce. 

• Celem jest wspieranie działań i współpraca z właściwymi podmiotami na rzecz 

realizacji inwestycji sprzyjających pogłębianiu kontaktów międzyregionalnych,  

w tym, w zakresie infrastruktury granicznej (budowa i rozbudowa przejść 

granicznych oraz dostosowanie ich do obsługi ruchu turystycznego) oraz 

poprawiającej dostępność do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi 

buforowe, lotnisko, infrastruktura turystyczna). Przedsięwzięcia flagowe: OSI 

ROZTOCZE − Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury. 

 

 

 

1.6. Uwarunkowania rozwojowe w układzie przestrzennym 
gminy. 

 

 

Gmina Tyszowce ma charakter gminy wiejskiej. Znajduje się w województwie 

lubelskim, w powiecie tomaszowskim.  

Gmina usytuowana jest na obszarze Roztocza Środkowego i Grzędy Sokalskiej,  

ich granicę wyznacza dział wodny pomiędzy zlewiskiem rzeki Wieprz i Bug. 

 

Jest to obszar wyróżniający się atrakcyjnym krajobrazem. Siedziba gminy znajduje się w odległości: 

− 30 km od siedziby powiatu – Tomaszowa Lubelskiego, 38 km od stolicy dawnego województwa 

zamojskiego, stolicy subregionu – Zamościa, 125 km od stolicy województwa lubelskiego – Lublina. 

 
2 Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego z 2017. Tabela 15. Planowane linie 
komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym w województwie lubelskim 574 Tomaszów 
Lubelski-Rachanie-Tyszowce-Hrubieszów. 
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MAPA NR. 1. GMINY TYSZOWCE.3 

 

 

 

TERYTORIALNY PODZIAŁ. 

 

Na terenie gminy funkcjonuje 20 sołectw, w tym miasto Tyszowce posiadające 2 sołectwa: 

Tyszowce i Dębina. Pozostałe 18 sołectw to sołectwa wiejskie. 

 

Lp. Sołectwo 

1. Czartowiec 
2. Czartowiec - Kolonia 
3. Czartowczyk 
4. Czermno 
5. Dębina 

 
3 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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6. Kazimierówka 
7. Klątwy 
8. Lipowiec 
9. Marysin 
10. Mikulin  
11. Niedźwiedzia Góra 
12. Perespa 
13. Podbór 
14. Przewale 
15. Rudka 
16. Soból 
17. Tyszowce 
18. Wakijów 
19. Wojciechówka 
20. Zamłynie 

 

 

CZYNNIKI LOKALIZACYJNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 
PRZESTRZENNEGO GMINY, A TAKŻE SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO. 

 

A) CHARAKTERYSTYKA SIECI OSADNICZEJ GMINY. 

 

 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gmina Tyszowce położona jest w strefie 

wyżynnej, roślinnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, natomiast miasto 

Tyszowce zaliczane jest do podstawowych elementów sieci osadniczej  

(małych miast) i stanowi ośrodek koncentracji funkcji podstawowych i rozwoju 

ponadlokalnych funkcji specjalistycznych. 

 

W związku z tym przyjmuje się zasadę nadrzędności działań służących utrzymaniu i wzmocnieniu 

funkcji podstawowych (wiodących) oraz preferencje rozwojowe, nakazujące zachowanie 

naturalnych wartości zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zrównoważony rozwój 

gospodarki rolnej i funkcji towarzyszących. 

 

Przez teren gminy przebiegają korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym, stanowiące 

element pasmowy obszaru nadrzędnej funkcji przyrodniczej, dla których obowiązuje zasada 

podporządkowania wszelkich działań utrzymaniu ciągłości powiązań ekologicznych. Znajdują się 

także kluczowe w skali krajowej i regionalnej ekosystemy leśne cechujące się dużym stopniem 

naturalności, dla których obowiązuje zachowanie naturalnych wartości zasobów leśnej przestrzeni 

produkcyjnej oraz zrównoważony rozwój gospodarki leśnej i funkcji towarzyszących. Występują 

także ostoje przyrody stanowiące obszary węzłowe regionalnej sieci ekologicznej, dla których 

obowiązuje zasada podporządkowania wszelkiej dzielności utrzymaniu wartości przyrodniczych. 
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Gmina Tyszowce położona jest w obszarach funkcjonalnych o znaczeniu 

ponadregionalnym: wiejskim obszarze funkcjonalnym wymagającym wsparcia 

procesów rozwojowych oraz przygranicznym obszarze funkcjonalnym  

w strefie zewnętrznej. 

 

W związku z tym wskazuje się dla tych obszarów następujące cele rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego: 

• wzmocnienie powiązań funkcjonalnych (transportowych, teleinformatycznych, społeczno- 
gospodarczych) z lokalnymi ośrodkami rozwoju; 

• stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości związanej z produkcja rolną  
i wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego  
w turystyce; 

• zwiększenie dostępności w relacjach krajowych i regionalnych (poprawa dostępu do 
usług, sieci transportowych i telekomunikacyjnych); 

• wzmocnienie funkcjonalne ośrodka gminnego; 

• rozbudowa infrastruktury logistycznej. 

 

Ponadto gmina Tyszowce położona jest w obszarze funkcjonalnym o znaczeniu regionalnym 
rozwoju gospodarki żywnościowej – roślinnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dla tego obszaru 
jako wiodące kierunki wskazuje się: 

• produkcje roślinną; 

• rozwój bazy przetwórstwa rolno-spożywczego; 

• rozwój agroturystyki jako formy wzbogacenia funkcjonalnego obszarów wiejskich; 

• rozwój infrastruktury turystycznej (głównie szlaków turystycznych); 

• produkcja zdrowej żywności; 

• rozwój infrastruktury technicznej i transportowej. 

 

B) OBSZARY O KLUCZOWYCH FUNKCJACH DLA ROZWOJU GMINY. 

Obszar funkcjonalny może być wyznaczony poprze porównanie stanu istniejącego np. Gminy 

Tyszowce, Gminy Werbkowice, Gminy Łaszczów, Gmina Rachanie. Gminy wskazane powyżej pod 

wieloma względami negatywnie wyróżniające się na tle kraju, województwa. Samorządy te 

położone są w wschodniej części Polski w tzw. ścianie wschodniej – umowny obszar, cechujący się 

niższym poziomem rozwoju społeczno – gospodarczego oraz wyższą stopą bezrobocia, niż posiada 

cześć kraju.  

 

Pomimo tego, iż obszar gminy posiada dużą atrakcyjność turystyczną, wysokie 

walory przyrodniczo – krajobrazowe i zasoby dziedzictwa kulturowego,  

korzystne położenie w sąsiedztwie granicy wschodniej oraz posiada coraz lepiej 

wykwalifikowaną siłę roboczą, jego potencjał gospodarczy turystyczny  

i kulturowy nie jest w pełni wykorzystany, a istniejące bariery wpływają  

niekorzystnie na proces jego rozwoju i sytuację ekonomiczną. 
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Potwierdzają tą sytuację dostępne dane statystyczne. Wyznaczony obszar w takim samym stopniu 

dotknięty jest niekorzystnymi tendencjami migracyjnymi (wg. Banku Danych Lokalnych GUS). 

Samorządy Gminy Tyszowce, Gminy Werbkowice, Gminy Łaszczów, Gmina Rachanie charakteryzują 

się zbliżoną, najniższą wartością PKB na mieszkańca. W badanych gminach wskazywany jest bardzo 

podobny poziom innowacyjności gospodarki w których dużą rolę odgrywają branże tradycyjne  

i rolnictwo, a szczególności oparte o nieefektywne gospodarstwa rolne z małym areałem i niskim 

poziomem specjalizacji. 

 

Niedostateczna jest liczna podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 

w branży turystycznej i gospodarczej.  

Niższe od średniej dla Polski są również zarobki w tym regionie. 

 

Podsumowując, powyższe podstawowe dane potwierdzają, że proponowany obszar funkcjonalny, 

tworzony przez w/w jednostki samorządu terytorialnego, jest słabiej rozwinięty od pozostałej części 

kraju, cechuj go negatywne tendencje demograficzne i gospodarcze, jego rozwój hamowany jest 

przez szereg negatywnych czynników, a jego potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturowy nie jest 

w pełni wykorzystywany. Obszar w wielu aspektach dodatkowo niekorzystnie wyróżnia się na tle 

pozostałych obszarów województwa lubelskiego pod względem PKB. Konieczne jest 

podejmowanie na tym terenie różnorodnych inicjatyw i realizowanie przedsięwzięć z udziałem 

środków publicznych, zarówno infrastrukturalnych, jak i „miękkich”, wpływających korzystnie na 

prowadzoną na problemowym obszarze politykę prorozwojową, które wspierać będą rozwój 

społeczno-gospodarczy. 

Gospodarka poszczególnych gminy Tyszowce oparta jest na działalności podmiotów branży 

handlowej. Ponadto, dużą rolę w kształtowaniu gminnego rynku pracy odgrywa sektor usług 

nierynkowych. Jest to charakterystyczne dla obszarów wiejskich, gdzie do głównych pracodawców 

należą urzędy, szkoły i inne publiczne instytucje. Lokalny rynek pracy jest przez to mało elastyczny.  

 

Dużą rolę w gospodarce gminy odgrywa rolnictwo, przy czym jest to przede 

wszystkim tradycyjna produkcja rolna, prowadzona w oparciu o rozdrobnione, 

niewyspecjalizowane i nieefektywne gospodarstwa rolne.  

Brakuje przedsiębiorstw branży innowacyjnych i miejsc pracy  

dla osób wysoko wykwalifikowanych. 

 

Gminie trudno jest przyciągać nowych inwestorów, ponieważ jej obszar posiada małą atrakcyjność 

dla przedsiębiorców, konkurencyjność lokalnych gospodarek jest niska.  
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Branżą, która może stać się tzw. „lokomotywą rozwoju” gminy i umożliwić 

mieszkańcom pracę poza rolnictwem jest turystyka – gmina posiada dogodne 

warunki do jej rozwoju (m.in. wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze, 

dziedzictwo kulturowe i historyczne), szczególnie korzystne do prowadzenia 

działalności agroturystycznej (bardzo dobry stan środowiska, brak uciążliwych 

zakładów przemysłowych, duża liczba gospodarstw rolnych). 

 

Jednak w chwili obecnej na przedmiotowym obszarze działalność prowadzi zdecydowanie zbyt 

mało podmiotów świadczących usługi na rzecz turystów, by branża ta istotnie przyczyniała się do 

rozwoju gmin i zapewniała dużą liczbę miejsc pracy mieszkańcom. 

 

C) TERENY INWESTYCYJNE. 

 

Teren Inwestycyjny: przy drodze wojewódzkiej, symbole działek z MPZP: 1P i 2P.   

Powierzchnia: 2,98 ha. 

Własność: Gmina Tyszowce. 

1. Możliwość podziału: tak.  

2. Możliwość powiększenia terenu poprzez zakup działki sąsiedniej: tak.  

3. Rodzaj działki: pastwiska, grunty zadrzewiane i zakrzewione. 

4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Przeznaczenie dopuszczalne: 

zabudowa usługowa, w tym funkcja biurowa, administracyjna i socjalna. 

5. Dostęp bezpośredni do drogi wojewódzkiej: nr. 850 Alojzów – Tomaszów Lubelski. 

6. Droga dojazdowa do terenu: tak. 

7. Odległość: 35 km do drogi krajowej; 74 km Zamość.  

8. Odległość: 30 km do linii kolejowej; w Hrubieszowie.  

9. Odległość od najbliższego międzynarodowego portu lotniczego Świdnik ok. 115,8 km. 

10. Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin. 

11. Elektryczność na terenie: nie ma. Można doprowadzić z Tyszowiec.  

12. Gaz na terenie: nie ma.  

13. Woda na terenie: nie ma. Można doprowadzić sieć wodociągową.  

14. Kanalizacja na terenie: nie ma. Można doprowadzić sieć kanalizacyjną. Nie występuje 

ryzyko usunięć lub zalania terenu.  

15. Brak istniejących ograniczeń ekologicznych: nie ma terenu Natury 2000. 

16. Brak budynków i zabudowań na terenie. 

17. Maksymalna wysokość zabudowy to max. 9 m. 

18. Maksymalna powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, przy zachowaniu 

nie mniej niż 20% powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik intensywności 

zabudowy od 0 do 0,6.  

19. Występowanie zadrzewienia: tak.  

20. Biznes w bezpośrednim sąsiedztwie: tak.  
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POWIĄZANIA FUNKCJONALNE Z INNYMI GMINAMI.  

 

Gmina jest powiązania infrastrukturalne z innymi gminami, w tym poprzez sieci transportowe  
i energetyczne, sieć ekologiczną (ochrony przyrody, zielona infrastruktura, w tym zielone pierścienie  
i korytarze ekologiczne, krajobraz, kliny napowietrzające).  

 

 

PARTNERSTWA GMINY, DZIAŁANIA, INWESTYCJE, PLANOWANE KIERUNKI 
ROZWOJU.  

• LGD: LGD Roztocze Tomaszowskie. 

• Współpraca: Gotania – Grody Czerwieńskie – Grzęda Sokalska. 

• Współpraca międzynarodowa z gminą: brak partnerów zagranicznych 
aktywnych. 

• Ponadto: Związek Gmin Kresowych, Spółka Akcyjna „Municipium", 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, Stowarzyszenie 
Euroregion „Roztocze”. 

• Została podjęta Uchwała Nr XXXIII/255/2022 Rady Miejskiej w Tyszowcach  
z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu  
i wdrażaniu Strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2022 – 2030. Jest to 
porozumienie pomiędzy gminami: Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, 
Rachanie, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek.   

 

 

2. Ludność i procesy  

demograficzne. 
 

 

LICZBA LUDNOŚCI, MIGRACJE I PRZYROST NATURALNY.  

 

Liczba ludności na koniec 2020 roku wynosiła 5579. Gmina Tyszowce należy do grupy gmin 

średnich do 7 tyś. obok takich jak sąsiadujący Łaszczów. Długookresowa analiza liczby ludności 

wykazuje stopniowy jej spadek. Analiza przyrostu naturalnego oraz ruchów migracyjnych w ciągu 

minionych 15 lat wskazuje na tendencję spadku liczby ludności. W ogólnym bilansie liczba ludności 

w ostatnich latach zmniejszyła się. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 47 os/km2 i jest zbliżona 

do gęstości zaludnienia w gminach Tarnawatka, Krynice i Łaszczów (53 os/km2) natomiast niższa niż 

w powiecie tomaszowskim. Tyszowce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu -11,57 na 1000 mieszkańców Tyszowiec. 
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ATRAKCYJNOŚĆ OSADNICZA, POZWOLENIA NA BUDOWĘ.  

 

W 2020 roku na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,49 nowych lokali. Jest to 

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

średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tyszowcach to 632 nieruchomości. Na 

każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 308 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od 

wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. 100,0% 

mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych 

mieszkaniach w Tyszowcach to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla 

województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku  

w Tyszowcach to 149,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla 

województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej 

Polsce.  

Gmina nie buduje domów socjalnych. Na terenie gminy działa 1 spółdzielnia i 2 wspólnoty 

mieszkaniowe Promyk i Tyszowce. Na terenie gminy nie rozwija się działalność deweloperów. 

Zgodnie z prawem budowlanym Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ma na wydanie 

pozwolenia na budowę 30 dni. 

 

 

3. Gospodarka i rynek pracy.  
 

LICZBA, WIELKOŚĆ I RODZAJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. 4 

W gminie Tyszowce w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 389 podmiotów 

gospodarki narodowej, z czego 299 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. 

Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej 

(378) jest mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 2,6 % (10) podmiotów jako 

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

i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,6% (88) podmiotów, a 74,8% (291) 

podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.  

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Tyszowce najczęściej 

deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle (39. 1%) oraz Budownictwo (20.1 %). 

 

ZESTAWIENIE: 

• Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON: 389 

• Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo: 10 

• Przemysł i budownictwo: 88 

• Pozostała działalność: 291, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

 
4 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Tyszowce 
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NAJWIĘKSI PRACODAWCY: 

• Fadpol, ul. Wielka 32, 22-630 Tyszowce, 

• Urząd Miejski w Tyszowcach, 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyszowcach, 

• Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach, 

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach, 

• „BETA SOAP” SP. z o.o. Zakład produkcyjny Tyszowce, 

• Dom weselny „Szewska Pasja”, 

• Dom weselny „Orfeusz”. 

 

DOMINUJĄCE BRANŻE GOSPODARKI I POZIOM LOKALNEJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.  

• Aktywność gospodarcza społeczeństwa, poziom przedsiębiorczości: poziom 
niski. 

• Największa aktywność gospodarcza: handel.  

• Dominujące branże: usługowa, budowlana. 

• Liczba przedsiębiorstw w ostatnich pięciu latach zmalała. 

• Miejsc pracy: ubywa.  

 

WARUNKI ROZWOJU BIZNESU: 

• Poziom eksportu na terenie gminy: trudny do określenia. 

• Poziom innowacyjności podmiotów gospodarczych na terenie gminy: niski. 

• Inkubatory przedsiębiorczości: brak. 

• Organizacje otoczenia biznesu: brak.  

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gminie Tyszowce (źródło: GUS, 31.XII.2019): 
3 906 PLN, w woj. lubelskim 4 565 PLN, całym kraju: 5 182 PLN.  

 

 

4. Bezrobocie 
 

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym i gospodarczym polegającym na tym, iż część ludzi zdolnych 

i gotowych do podjęcia pracy nie może jej podjąć. Są oni gotowi pracować na warunkach, które 

występują w gospodarce w danym czasie, lecz nie mają możliwości pracowania ze względu na to, iż 

nie ma dla nich pracy. W gminie Tyszowce liczba osób bezrobotnych wynosiła 153. Analizując 

problem bezrobocia można zauważyć, iż następuje tendencja spadkowa tego zjawiska. Zmiany te 

prawdopodobnie mogą być związane z obserwowanym aktualnie wzrostem gospodarczym w kraju, 

którego beneficjentami są również mieszkańcy gminy Tyszowce. 

Rolniczy charakter gminy wymaga szczególnego potraktowania bezrobocia na wsi, z uwagi na 

występowanie dwóch rodzajów bezrobocia: rejestrowego i agrarnego (utajonego)  



 

 

34 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030 

w indywidualnych gospodarstwach rodnych, mającego niekorzystny wpływ na sytuację 

ogólnospołeczną. 

 

TRUDNĄ SYTUACJE NA WSI POGŁĘBIAJĄ: 

• utrzymanie się niekorzystnej struktury agrarnej gospodarstw indywidualnych, 

• dalszy wzrost bezrobocia pozarolniczego i utrzymanie bezrobocia agrarnego  

w rozdrobnionym rolnictwie indywidualnym, 

o duży udział wśród bezrobotnych ludzi długotrwale bezrobotnych z niskimi 

kwalifikacjami, 

• wysoki poziom obciążenia ekonomicznego osób pracujących osobami korzystającymi  

z niezarobkowych źródeł (renty, emerytury, zasiłki społeczne). 

 

 

 

5. Rolnictwo, Przetwórstwo  

I Przemysł Rolno-Spożywczy.  

 
• Głównym działem gospodarki na obszarze Gminy jest rolnictwo. 

• Liczba gospodarstw rolnych ze spisu rolnego z 2020 r.: liczba gospodarstw – 795. 

• Na terenie Gminy dość dużo osób hoduje pszczoły. 

 
TABELA NR. 1.  UPRAWY 

Lp. Uprawa wg rodzaju ha 

1. Ogółem 795 
2. Zboża razem 5 220 ha 
3. Zboża podstawowe 

 z mieszankami zbożowymi 
400 ha  

4. Ziemniaki  40 ha  
5. Uprawy przemysłowe  
6. Buraki cukrowe 520 ha  
7. Rzepak i rzepik razem 450 ha  
8. Strączkowe jadalne na ziarno 

razem 
655 ha  

9. Warzywa gruntowe 150 ha  
10. Owoce miękkie:  43 ha  
11. Zioła: 2 250 ha  

 

 

• Na terenie gminy dominuje użytkowanie rolnicze, o czym świadczy procentowy udział 
poszczególnych rodzajów użytkowania:  

• 82% - użytki rolne,  



 

 

35 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030 

• 12% - użytki leśne, 

• tereny zurbanizowane zajmują niespełna 4% powierzchni gminy. 

 

 

6. Infrastruktura komunalna. 
 

KANALIZACJA:  

• do końca roku 2021 r. wybudowano: 18 km.  

• Na terenie gminy jest 22 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

• Na terenie gminy jest 883 zbiorników bezodpływowych. 

• Gmina wykazuje niski poziom infrastruktury kanalizacyjnej, stąd planowane/ 
realizowane są inwestycje zwiększające dostęp do tej infrastruktury. 

 

WODOCIĄGI. 

Zaopatrzenie w wodę pitną na terenie gminy jest zapewniony. Stan infrastruktury na 2020 r. 
określa się jako: dobry  

• Wodociągi 2015 r.: 60,5 km, długość czynnej sieci rozdzielczej wraz  
z przyłączami. 

• Wodociągi 2017 r.: 60,5 km, długość czynnej sieci rozdzielczej wraz  
z przyłączami. 

• Wodociągi 2018 r.: 108,4 km, długość czynnej sieci rozdzielczej wraz  
z przyłączami, 1 402 osób korzystającej z sieci. 

• Wodociągi 2019 r.: 108,4 km, długość czynnej sieci rozdzielczej wraz  
z przyłączami, 1402 osób korzystającej z sieci. 

• Wodociągi 2020 r.: 108,4 km, długość czynnej sieci rozdzielczej wraz  
z przyłączami, 1402 osób korzystającej z sieci. 

Stan infrastruktury: dobry  

Potrzeby/ planowane inwestycje: modernizacje. 

 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW. 

• Liczba oczyszczalni ścieków: 1, 

• Stan infrastruktury: dobry, 

Plany inwestycyjne gminy: w chwili obecnej Gmina Tyszowce nie planuje rozbudowy 
oczyszczalni ścieków tylko bieżące remonty i konserwację.  

 

GAZOCIĄG. 

Na terenie gminy Tyszowce istnieje duża potrzeba budowy gazociągu. W chwili obecnej jest  
w miejscowości Przewale wybudowany odcinek gazociągu przez firmę prywatną. 

 

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA.  

• Energię dostarcza energię: PGE 

• Stan infrastruktury na terenie gminy: dobry     
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• Potrzeby/ plany inwestycyjne: brak danych. 

  

GOSPODARKA ODPADAMI, SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW.  

Gospodarkę odpadami prowadzi firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym tj. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach.  Do roku 2020 usunięto 1054,699 Mg 

wyrobów zawierających azbest. W roku 2019 został opracowany ,,Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tyszowce na lata 2019 – 2032’’, który został 

poprzedzony inwentaryzacją wykonaną w okresie 29.07.2019 r. – 22.08.2019 r. na terenie 

naszej Gminy. Inwentaryzacja została przeprowadzenia na terenie naszej gminy w celu 

ustalenia faktycznego stanu wyrobów zawierających azbest. Na terenie naszej gminy 

znajduje się 5 343 090 ponad 5 miliony kg azbestu. 

W celu realizacji w/w celów został opracowany „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Tyszowce na lata 2019 – 2032”. Dokument ten w sposób 

przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę 

obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, a także ramy prawne w odniesieniu do 

zagadnień gospodarowania azbestem. Program wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tyszowce oraz określa harmonogram 

realizacji programu. Ponadto Program wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego 

realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na usuwanie 

wyrobów azbestowych. Nadrzędnym celem Programu jest bezpieczne dla życia i zdrowia 

ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyszowce. 

Do usunięcia z terenu Gminy pozostało ok. 294, 347 Mg rocznie. Z inwentaryzacji wynika, 

że wyroby zawierające azbest na terenie naszej Gminy to 76, 8 % głównie pokrycia dachowe 

na budynkach gospodarczych oraz 17, 87 % na budynkach mieszkalnych. Projekt Programu 

uwzględnia zadania wynikające z aktualnego ,,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na 

lata 2009-2032 oraz Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Województwa 

Lubelskiego na lata 2009-2032. Projekt Programu nie zawiera ustaleń, które mogłyby 

generować przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Ponieważ na 

terenie naszej Gminy nie planuje się lokalizacji składowiska odpadów niebezpiecznych. 

System gospodarki odpadami niebezpiecznymi oparty będzie na składowaniu poza terenem 

gminy. Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane będą na składowisko 

przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest przez firmę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia. Poprzez zorganizowanie i uporządkowanie gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi jakim jest azbest będą się zmniejszać lub całkowicie 

eliminować zagrożenia dla elementów środowiska i zdrowia ludzi. Uporządkowanie 

gospodarki wyrobami zawierającymi azbest pozwala również na skuteczniejszą ochronę 

siedlisk przyrodniczych.  

 
 
TELEKOMUNIKACJA. 

• Dostawcy: PLUS, Orange, T-mobile    

• Sieci komórkowe: PLUS, Orange, T-mobile. 

• Dostawcy Internetu: PLUS, Orange, T-mobile. / Sieć szerokopasmowa: 
Światłowód.  
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7. Kultura  

i dziedzictwo kulturowe.  
 
 
INSTYTUCJE KULTURY I ICH DZIAŁALNOŚĆ, DZIEDZICTWO KULTURY. 
 

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach zgodnie z założeniami statutowymi 

prowadzi działalność edukacyjno-kulturalną. Podstawowym zadaniem placówki jest 

upowszechnianie kultury poprzez sztukę oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi 

dziedzinami działań kulturalnych, co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas 

wolny, energię dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijać ich pasje, zainteresowania, zdolności, 

ukryte talenty.  

 

Oferta wydarzeń kulturalnych jest wielokierunkowa, ponieważ zarówno zajęcia 

edukacyjne jak również uroczystości lokalne oraz imprezy okolicznościowe są 

wydarzeniami kulturalnymi. Każde z nich ma swoją grupę odbiorców oraz grupę 

zainteresowanych. W tym punkcie należałoby prześledzić szczegółowo roczny kalendarz 

imprez i uroczystości i do niego się odnosić. 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. Jednoznacznie możemy 

stwierdzić, że zapotrzebowanie na imprezy plenerowe jest bardzo duże i gdyby środki 

pozwalały na to, powinno się 3 razy w roku organizować podobne eventy. 

 

Plan rozwoju Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach jest związany z jego 

statutem, który wyznacza kierunek podejmowanych działań. Różnorodne formy edukacji 

kulturalnej, wychowanie przez sztukę, rozpoznawanie, zaspokajanie potrzeb  

i zainteresowań kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Dzięki realizacji projektu pt. 

,,Aktywni Tyszowianie” realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+, którego 

organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury powstał dokument diagnozy,  

z którego dowiadujemy się zarówno o potrzebach jak i potencjale społeczno-kulturalnym 

mieszkańców Gminy Tyszowce, zainteresowaniach i chęci uczestnictwa w różnych 

wydarzeniach. Dzięki temu dokumentowi możemy jednoznacznie stwierdzić, że mieszkańcy 

naszej gminy chętnie uczestniczą w różnych wydarzeniach, które są do nich kierowane 

choćby ze względu na brak w codziennym życiu takich instytucji jak szkoła muzyczna, teatr, 

kino, muzeum itp. Jedną z podstawowych i powszechnych form uczestnictwa w kulturze 

jest czytelnictwo. Szczególną rolę pełni finansowana przez samorząd biblioteka publiczna 

w Tyszowcach z filią w Perespie oraz z punktami bibliotecznymi w sołectwach. 

 

Ponadto ważną rolę uzupełniającą bazę placówek kultury pełnią świetlice przy remizach 

OSP wykorzystywane do organizowania zabaw, wesel, spotkań okolicznościowych. Na 

terenie gminy działają stowarzyszenia: 
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• 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" oraz 

grupy rekonstrukcyjna. 

Wioski tematyczne: brak. 

 

 

POZIOM UCZESTNICTWA W KULTURZE. 

Tyszowce jako gmina miejsko-wiejska położona w poł. wschodniej Polsce na obrzeżach woj. 

lubelskiego nie daje możliwości zapewnienia pracy wszystkim, którzy tego potrzebują. 

Dzięki powszechnej dostępności do mass mediów mieszkańcy gminy nie odbiegają  

w zakresie korzystania z nowoczesnych urządzeń, bycia i uczestnictwa w internecie, tego co 

daje dziś świat. Podobnie jest z uczestnictwem w kulturze. Oferta kulturalna jest 

niezróżnicowana i brakuje kompleksowych rozwiązań promujących tradycję, dziedzictwo 

kulturowe i historyczne, które powinno stanowić również element oferty turystycznej. 

 
 
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Tyszowce zarejestrowanych jest obecnie 11. 

Członkinie KGW realizują swoje pasję poprzez udział w konkursach kulinarnych, rękodzieła 

działalności w zespołach śpiewaczych, grup obrzędowych. Z Kół Gospodyń Wiejskich 

działających w gminie rekrutuje się 5 zespołów śpiewaczych kultywujących tradycje śpiewu 

piosenek ludowych. 

 
 
LOKALNE DZIEDZICTWO MATERIALNE I NIEMATERIALNE. 
 

Metryka historyczna miejscowości sięga czasów wczesnego średniowiecza. Jak 

przypuszczają historycy z chwilą upadku pod koniec XIII wieku grodu  

w Czerwieniu nastąpił rozwój osady w Tyszowcach. W latach 1388-1462 była ona  

w posiadaniu książąt bełskich. Tyszowce uzyskały prawa miejskie od księcia bełskiego 

Ziemowita IV jeszcze przed 1419 rokiem. Obok ludności polskiej i ruskiej w Tyszowcach 

mieszkali także Żydzi. Pierwsza wzmianka o ich obecności w tym mieście pochodzi z roku 

1528. 

 

Na trwałe Tyszowce weszły do historii, kiedy 29 grudnia 1655 roku zawiązano, głośną 

wówczas, Konfederację Tyszowiecka, która wypowiedziała wojnę Szwedom. Jej trzon 

tworzyło wojsko hetmanów Stanisława Potockiego i Stanisława Lanckorońskiego, litewskie 

wojsko Sapiehy i oddziały, które porzuciły hetmana wielkiego litewskiego Janusza 
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Radziwiłła. Niemały był w niej udział także okolicznej szlachty, wśród której był starosta 

grabowiecki Marek Matczyński i podkomorzy bełski Marcin Brzezicki.5 

 

Bogata przeszłość historyczna pozostawiła na terenie gminy liczne 

pamiątki przeszłości, które świadczą o znaczącym dorobku kulturowym 

mieszkańców tych ziem. Lokalne dziedzictwo niematerialne tworzą 

pozostałości po wczesno średniowiecznym Grodzisku Czerwień. Grodzisko 

stanowi pozostałość historycznego Czerwienia, prawdopodobnie 

centralnego grodu (stolicy) tzw. Grodów Czerwieńskich. Szacuje się, że cały 

zespół osadniczy Czermna liczył ok. 40 ha powierzchni. W jego skład 

wchodził gród właściwy, podgrodzie bliższe i dalsze oraz otwarte osady 

przygrodowe i cmentarzyska. Grodzisko usytuowane jest na poł.-wsch. od 

zwartej zabudowy wsi Czermno, na łąkach,   

w widłach rzek Huczwy i Sieniochy. 

 

Nazwa lokalna to „Zamczysko”. Obok dawnego grodu rozciąga się obwarowane podgrodzie, 

zwane przez mieszkańców „Wały” lub „Mały zamek”, drugie, dalsze podgrodzie nazywane 

jest „Podzamczem”, teren dawnych osad otwartych „Mieścisko”. Pozostałością zespołu 

osadniczego historycznego Czerwienia jest grodzisko i podgrodzia obejmujące teren  

o powierzchni ok. 3,5 ha z osadami otwartymi i cmentarzyskami ok. 40 ha, rozlokowany na 

podmokłych, niegdyś zabagnionych i trudno dostępnych terenach w dolinie rzek Huczwy  

i Sieniochy, obecnie zmeliorowanych i osuszonych. Obiekt należy do typu grodzisk 

nizinnych, usypanych na płaskim terenie.6  

 

Grodzisko posiada kształt pierścieniowaty o wymiarach 155 X 119 m, dobrze zachowane 

wały, których wysokość ponad dno doliny dochodzi do ok. 6 m. W jego otoczeniu zachowały 

się ślady podgrodzi, osad otwartych, funkcjonujących w ich obrębie lub na obrzeżach 

cmentarzysk, oraz podłużny wał o długości ok. 1,5 km, wyznaczający granice kompleksu od 

pd. Czytelne relikty grobli oraz zachowane w ziemi ślady drewnianych pomostów świadczą, 

że cały zespół osadniczy miał doskonałą komunikację z grodem. Obecnie teren grodziska 

zajmuje nieużytek porośnięty trawą, podgrodzia i osad - pola uprawne i łąki.7 

 

W 1997 r. na tzw. „Podzamczu” tj. drugim podgrodziu grodziska prace badawcze wykonała 

I. Kutyłowska. Od 2010 r. prowadzone są badania na podgrodziach i grodzisku pod 

kierunkiem M. Piotrowskiego, obecnie M. Wołoszyna i T. Dzieńkowskiego. Badania 

powierzchniowe AZP na stanowisku przeprowadził S. Jastrzębski w 1984 r. Na podstawie 

badań ustalono, że wałem drewniano-ziemnym o konstrukcji skrzyniowej, otoczony był 

gród i jego najbliższe podgrodzie. Na majdanie grodziska i na podgrodziu, oprócz zabudowy 

drewnianej, głównie o charakterze gospodarczo-mieszkalnym, odkryto budowle murowane 

- cerkwie.8 

 

 
5 https://zabytek.pl/pl/obiekty/czermno-grodzisko-z-podgrodziem-stan-1-grod-i-2-podgrodzie 
6 Jw. 
7 Jw. 
8 Jw. 
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Badania na osadach przygrodowych ujawniły obiekty o charakterze mieszkalnym  

i produkcyjnym. Pomiędzy podgrodziem a osadami otwartymi na drugim brzegu Huczwy  

i Sieniochy, zarejestrowano ślady wbijanych w bagno pali dębowych i sosnowych 

tworzących podstawę drewnianych pomostów komunikacyjnych o szer. ok. 3-4 m, przy 

czym najdłuższy z nich posiadał długość 750 m. Zebrano w trakcie wielosezonowych badań 

wyjątkowo liczne i cenne zabytki ruchome, wśród których dominują fragmenty naczyń 

glinianych.9 

 

Grodzisko jest dostępne dla zwiedzających. Leży na trasie szlaków turystycznych: 

„Szlak Historyczny “, szlak kajakowy Tyszowce-Czermno. Należy wykorzystać to 

dziedzictwo do utworzenia Tyszowieckiego Parku Kulturowego, rekonstrukcji 

fragmentów grodziska, utworzenia wiosek tematycznych i grup 

rekonstrukcyjnych oraz tematycznych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych. 

 

 
 
POTRAWY LOKALNE, PRODUKTY TRADYCYJNE. 

Coraz większą rozpoznawalnością cieszą się pierogi z jagodami. 
 
Do 5 metrów długości liczą największe świece na Ziemi, które z naturalnego wosku 

pszczelego odlewają mieszkańcy w Tyszowcach. Zawieszony pod dachem stodoły gruby 

konopny knot oblewany jest gorącym woskiem, warstwa po warstwie. Po czterech dniach 

gotowa świeca, ważąca nawet 50 kg i mierząca 5 m długości, trafia do miejscowego 

kościoła. Tradycja odlewania potężnych świec sięga czasów potopu szwedzkiego. W grudniu 

1655 r. w Tyszowcach pojawiły się wojska hetmanów koronnych Stanisława Rewery 

Potockiego i Stanisława Lanckorońskiego, hetmani, wojsko i zebrana szlachta zawiązali 

konfederację dla zapobieżenia dalszym klęskom tak kościoła jak i ojczyzny. Konfederaci 

opowiedzieli się po stronie króla Jana Kazimierza i zobowiązali do walki ze Szwedami. To ze 

słynnej Częstochowy i małych Tyszowiec popłynął wówczas na całą Rzecząpospolitą sygnał 

do podjęcia walki z najeźdźcą. Według lokalnych podań podstępni Szwedzi, chcąc 

przetrzebić szeregi konfederatów, podesłali do miasteczka olbrzymie świece, które miano 

zapalić w czasie mszy w kościele. W porę wykryto, że zawierały dziesiątki kilogramów 

prochu. Podstęp się nie udał, ale dał ponoć początek tradycji lania świec z bezpiecznego 

wosku.10 Tradycyjne świece są wiarygodnym tematem do utworzenia wioski tematycznej 

oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, w ramach Tyszowieckiego Parku Kulturowego. 

 

„Tyszowiaki” – buty na jedno kopyto – to kolejny, unikalny produkt tworzący dziedzictwo 

kulturalne gminy Tyszowce. „Tyszowiaki” zrobione przez szewców z Tyszowiec, którzy już  

w czasach Władysława Jagiełły szyli buty, rozsławiły miejsce. Według legendy nazwa miasta 

wywodzi się od zawołania „Tu szewce”. Po raz pierwszy szewców tyszowieckich wymienia 

dokument z lustracji Tyszowiec z 1560 roku. Jak głosi inna legenda, pierwszym, który docenił 

zalety tyszowieckich butów był Władysław Jagiełło. Podobno przed bitwą pod Grunwaldem 

władca zamówił aż 10 tysięcy par butów od miejscowych szewców. Zakupu nie potwierdza 

 
9 Jw. 
10 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/3968,tyszowce-najwieksze-swiece-swiata.html  

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/3968,tyszowce-najwieksze-swiece-swiata.html
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żaden dokument, ale mieszkańcy są pewni, że tak właśnie było. Były to proste, wysokie 

buty, które sięgały za kolano a czasem jeszcze wyżej. Najbardziej charakterystyczną cechą 

tych butów była ich uniwersalność. Buty w parze były identyczne, lewy był taki sam jak 

prawy, czyli szyto je na jednym kopycie. Robiono je ze skóry garbowanej korą dębu, żeby 

były miękkie a gotowe smarowano dziegciem, żeby nie przemakały. Były bardzo solidne, 

można je było nosić długie lata. Obszerne w środku i ciepłe, ponieważ na spód buta 

wkładało się wyściółkę zrobioną z kilku warstw słomy, aby odizolować stopę od podłoża. 

Noszono je w ten sposób, że najpierw nogę i łydkę dokładnie owijano flanelową onucą,  

a potem jeszcze „skrętlem”, jakby bandażem, wykonanym ze słomy. Takie buty były 

niezastąpione zimą. O tyszowieckich butach wspominają autorzy licznych prac opisujących 

stroje biłgorajskie, zamojskie i krzczonowskie. Ubierali je do stroju odświętnego mężczyźni, 

czasem kobiety. 11 Tradycyjne „Tyszowiaki” są wiarygodnym tematem do utworzenia wioski 

tematycznej oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, w ramach Tyszowieckiego Parku 

Kulturowego. 

 
 
 

8. Sport, rekreacja  

i turystyka. 
 

KLUBY SPORTOWE 

• TKS „Huczwa”, 

• Miejski Klub Sportowy Pogoń Tyszowce.  

Wybrane, najważniejsze imprezy sportowe: Igrzyska Sportowe o puchar Burmistrza 

Tyszowiec (organizowane w czasie przed pandemią). Tradycje i specjalizacje sportowe: 

zapasy, sumo, piłka nożna. Wspomniane zespoły sportowe uczestniczą w rozgrywkach 

ligowych zgodnie z terminarzem oraz zawodach sportowych lokalnych. inwestycje związane 

z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej i sportowej pozytywnie wpłynęły na zaspokojenie 

potrzeb lokalnej społeczności. Pozwoliło to na zwiększenie aktywności fizycznej dzieci, 

młodzieży i dorosłych, jak również zapewniło efektywniejsze wykorzystanie czasu wolnego 

mieszkańców oraz osób odwiedzających gminę Tyszowce, co w konsekwencji przyczyniło 

się do podniesienia jakości życia na tym terenie i uczyniło region bardziej atrakcyjnym. 

 

 

INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA  

• hala sportowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyszowcach (budynek byłego 
Gimnazjum), 

• boisko do piłki nożnej trawiaste przy ZS-P w Tyszowcach, 

• boiska z nawierzchni sztucznej do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej przy ZS-P 
w Tyszowcach, 

 
11 https://ethnomuseum.pl/muzeum-dla-dzieci/blogmdd/tyszowiaki-buty-na-jedno-kopyto/  

https://m.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Miejski-Klub-Sportowy-Pogo%C5%84-Tyszowce-1955607178041759/?locale2=pl_PL
https://m.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Miejski-Klub-Sportowy-Pogo%C5%84-Tyszowce-1955607178041759/?locale2=pl_PL
https://ethnomuseum.pl/muzeum-dla-dzieci/blogmdd/tyszowiaki-buty-na-jedno-kopyto/
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• Stadion Miejski im. Stanisława Gomory w Tyszowcach – boisko trawiaste do piłki 
nożnej, 

• siłownie – 2, 

• place zabaw – 3, 

• zbiorniki – 0, 

• baseny – 0  

 

Stan obiektów: dobry, wymaga modernizacji i doposażenia. 

 

 

 

 

9. Atrakcyjność  

turystyczna. 
 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe, które można wykorzystać w kreowaniu ruchu 

turystycznego, to bez wątpienia rzeka Huczwa, lasy, ostoje przyrody. Ofertę gminy można 

rozwijać poprzez utworzenie Tyszowieckiego Parku Kulturowego (atrakcje, organizacja 

wolnego czasu, infrastruktura turystyczna) na terenie miejscowości Klątwy i Czermna. W tych 

miejscowościach oprócz unikalnego dziedzictwa kulturowego znajdują się również pomosty 

cumownicze przy rzece Huczwie, zlokalizowane są tam również 9 metrowe wieże widokowe 

oraz infrastruktura.  

 

Oferta turystyczna wymaga zbudowania z wykorzystaniem endogenicznych 

potencjałów, które zarówno w wymiarze materialnym jak i niematerialnym 

tworzą potencjał gminy i ogromny atut rozwojowy. 

 

Obecna baza noclegowa jest niewielka, ale stanowi dobry początek do rozwoju (ilość oraz 

nazwy obiektów). Ilość miejsc noclegowych razem: 98 

• Pokoje z Fantazją, ul. Rynek 5, 10 miejsc noclegowych, 

• Agroturystyka, ul. Kątek 10, 16 miejsc noclegowych, 

• Agroturystyka, Wojciechówka 37, 8 miejsc noclegowych, 

• Dom weselny „ORFEUSZ”, ul. Wielka 95, 46 miejsc noclegowych, 

• Dom weselny „Szewska pasja”, ul. Wielka 48A, 18 miejsc noclegowych  

 
Baza gastronomiczna (ilość oraz nazwy obiektów):  

• Resto & Pizza Valentino, Zamłynie ul. Zamojska 43, 22-630 Tyszowce, 

• Zamłynie ul. Zamojska 43, 22-630 Tyszowce, 

• Dom weselny „ORFEUSZ”, ul. Wielka 95, 

• Dom weselny „Szewska pasja”, ul. Wielka 48A. 
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Przygotowanie gminy do szczególnych form wypoczynku: kajakarstwo (rzeka Huczwa, 

przystanie cumownicze). Turystyka oparta na dziedzictwie kultury i usługach edukacyjnych: 

Tyszowce, bogata historia. Archeolodzy z UMCS w Lublinie odnaleźli unikalne znaleziska 

zawierające cenną biżuterię z przełomu X-XIII w. Skarby z Czermna zostały wyróżnione  

w plebiscycie National Geographic – Travelery 2011 tytułem odkrycia roku.  

 

Gmina słynie z uprawy fasoli – w czerwcu każdego roku organizowane jest tu Święto 

Kwitnącej Fasoli. Rok 2019 był rokiem obchodów 600-lecia Tyszowiec. Na pamiątkę tak 

ważnego wydarzenia w życiu mieszkańców, został wykonany w celu upamiętnienia tego 

wydarzenia pomnik butów Tyszowieckich. Tyszowce były przez wiele lat stolicą polskiego 

szewstwa.  

 

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. 

 

Plany inwestycyjne ww. zakresie turystyki: oznaczenie atrakcji turystycznych, wyznaczenie 

tras rowerowych, konnych, wykonanie repliki grodziska, eksploatowanie tematów dziedzictwa 

kultury i walorów przyrodniczych jako atrakcji turystycznych. 

 
 
 

10. Planowanie 

 i zagospodarowanie przestrzenne.  
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Tyszowce zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/22/2002 r. Rady Miasta i Gminy Tyszowce z dnia 02 

lipca 2002 r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Tyszowcach Nr XVIII/84/2012 r. z dnia 14 marca 

2012 r., oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyszowce 

zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Tyszowcach Nr XLI/278/2014 r. z dnia 5 listopada 

2014 r. oraz zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Tyszowce” Uchwała Nr XXIX/221/2021 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 

29.11.2021 r. Gmina nie posiada gminnego programu rewitalizacji. 

 
 

 

11. Bezpieczeństwo publiczne. 
 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – OSP  

Oprócz zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, jednostki OSP pełnią także inne 

funkcje, czynnie uczestnicząc w lokalnym życiu kulturalno- rozrywkowym. Przejawia się to 
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m.in. w pomocy podczas uroczystości imprez patriotycznych, rocznicowych i festynów 

organizowanych przez Gminę lub inne organizacje (m.in. dożynki gminne). Jednostki OSP 

same również są organizatorami takich wydarzeń (festyny, zawody sportowo-pożarnicze). 

Poza tym strażnice często spełniają rolę centów kulturalno-rozrywkowych miejscowości 

(korzystają z nich koła gospodyń wiejskich, młodzież i inni mieszkańcy, np. podczas zebrań 

wiejskich). Ochotnicza Straż Pożarna nie zapomina również o profilaktyce przeciwpożarowej, 

m.in. organizując turnieje na ten temat skierowane do dzieci i młodzieży. Na terenie gminy 

Tyszowce działa 12 jednostek OSP w tym 2 typu „S”, 2 jednostki włączone są do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Tyszowce oraz OSP Perespa. Ochotnicze Straże 

Pożarne skupiają 256 członków ochotników strażaków w tym 174 – czynnych, 34 - 

wspierających, 8 - honorowych, 40 – kobiet. Działają 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – 1 

dziewczęca, 1- chłopięca. OSP Tyszowce posiada 18 a OSP Perespa 13 strażaków mogących 

brać udział w akcjach ratowniczych. W związku z pandemią korona wirusa odbył się tylko 1 

kurs podstawowy strażaka OSP, uczestniczył w nim 1 strażak z OSP Tyszowce. Jednostka OSP 

Tyszowce wyjeżdżała w 2020 roku największa ilość razy do zdarzeń na terenie powiatu 

tomaszowskiego tj. 94 a jednostka OSP Perespa 22 razy. 

 

Jednostki KSRG posiadają niezbędny sprzęt zgodny z wymaganiami stawianymi przed 

jednostkami włączonymi do KSRG. W 2020 roku Gmina Tyszowce zakupiła i przekazała dla 

jednostki OSP Tyszowce średni samochód ratowniczo – gaśniczego Volvo FL 4x4 mocy silnika 

285 KM, ze zbiornikiem wody/piany o pojemności 4150/430 litrów. Zakup samochodu był 

możliwy dzięki pozyskanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu 

instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz 

realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych  

z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją 

skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Oprócz tego OSP Tyszowce posiada 2 samochody 

strażackie: Samochód średni Jelcz Zasada- rok produkcji 1997, Samochód lekki Renault 

Mascott- rok produkcji 2004. OSP Perespa posiada 1 samochód strażacki: Samochód średni 

Magirus Deutz – rok produkcji 1983. 

 

Pozostałe jednostki posiadają samochody: OSP Czartowczyk - FSO Lublin, OSP Czermno- Żuk, 

OSP Kazimierówka- Żuk oraz Star 266, OSP Mikulin Volkswagen Transporter T4, OSP Wakijów 

– Żuk. Budżet na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Tyszowce wynosił 1033171,40 zł., 

wykonanie budżetu było w kwocie 968 031,24 zł, co stanowi 88,77%. Najważniejsze 

inwestycje sfinansowane z to zakup samochodu strażackiego w kwocie 789 906,00 zł. 

Ekwiwalent z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach wyniósł 17 988,52 

zł, wynagrodzenia kierowców i składki od nich naliczane 87 089,98 zł. Pozostałe środki  

z budżetu zostały wydatkowane na utrzymanie bieżące jednostek tj. na wykonanie 

przeglądów pojazdów,  urządzeń mechanicznych, hydraulicznych, aparatów powietrznych, 

opłaty za energię elektryczna, wodę, ubezpieczenie pojazdów, samochodów 
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PRZESTĘPCZOŚĆ W LATACH 2015-2020. 12 

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%). 

• Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców gm. Tyszowce 12,25  

• Województwo 13,81  

• Cały kraj 19,96 

 

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM w latach 2015-2020.13 

• Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców gm. Tyszowce 1,83, 

• woj. lubelskie 1,81 

• Cała Polska 1,73. 

 

 

 

12. Polityka społeczna.  
 

POMOC SPOŁECZNA. 

Na terenie gminy Tyszowce organizacją pomocy społecznej zajmuje się Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, mający swoją siedzibę w Tyszowce. Głównym celem jego działalności 

jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz zapobieganie 

powstawaniu sytuacji zmuszających do korzystania z tego typu pomocy. Do najważniejszych 

działań MOPS w Tyszowce należy zaliczyć: 

• Świadczenia materialne (usługi opiekuńcze, kierowanie do domów 

pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu. opłacanie składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, rozwój infrastruktury pomocy 

społecznej, 

• Świadczenia finansowe (zasiłki stałe, okresowe, celowe i celowe 

specjalne), 

• Świadczenia rzeczowe (dożywianie dzieci w szkołach), 

 
12 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Tyszowce  

13 Jw. 
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• Praca socjalna, 

• Wypłata świadczeń rodzinnych. 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje (tzn. tyle osób ubiegało się o pomoc i tylko 

tylu osób znana jest nam sytuacja finansowa): na dn. 25.08.2021 r. 18 mieszkańcom gminy. 

Liczba osób z gminy objętych zasiłkiem rodzinnym w 2015 roku wynosiła: 476 dzieci w 245 

rodzinach, w 2020 roku wynosiła: 376 dzieci w 198 rodzinach. Gmina przeznaczyła na zasiłki 

rodzinne wraz z dodatkami: w roku 2015 – 844.917 zł, a w roku 2020 – 817.232 zł. Ponadto 

gmina opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: w roku 2015 – 12.  Osoby,  

w roku 2020 – 32 osoby. 

 

KLUB SENIORA  

Na terenie Gminy Tyszowce funkcjonuje Klub Seniora w Tyszowcach (obecnie jest tam 39 

osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Tyszowce) oraz Klub „Senior +”, którego siedziba 

znajduje się w miejscowości Perespa. Celem działania Klubu „Senior+” jest zwiększenie 

aktywności seniorów w wieku 60+ z terenu Gminy Tyszowce m.in. w zakresie działań 

samopomocowych i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Klub funkcjonuje od 

01.01.2018 r. jako jeden z działów organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tyszowcach. Klub przeznaczony jest dla 7 seniorów z terenu Gminy Tyszowce. 

Uczestnikami Klubu mogą być osoby w wieku powyżej 60 lat, nieaktywne zawodowo, 

zamieszkujące na terenie Gminy Tyszowce, które są samodzielne w zakresie podstawowych 

czynności samoobsługowych. Do Klubu „Senior+” kwalifikowane są osoby zgodnie 

z uchwałą Nr XXXIII/200/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 listopada 2017 r.  

w sprawie zasad kwalifikowania i zasad uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Perespie. 

Uczestnicy Klubu „Senior+” ponoszą odpłatność za pobyt w Klubie zgodnie z uchwałą Nr 

XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Perespie oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku. Uczestnicy Klubu mają 

zapewniony bezpłatny dojazd na zajęcia i powrót z zajęć do domu. W podstawowej ofercie 

Klubu znajdują się m.in. zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia 

sportowo-rekreacyjne, zajęcia aktywności ruchowej, terapia zajęciowa, muzykoterapia, 

zajęcia klubowe, spotkania integracyjne, terapia kulinarna.  

 

INNE FORMY WSPARCIA 

DPS w Tyszowcach: podlega pod Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.  

Spółdzielnia Socjalna: Tyszowce – PROMYK.  

 

Gmina Tyszowce jest gminą starzejącą się, że stale wzrastającym odsetkiem osób w wieku 

poprodukcyjnym wynoszącym ok. 25% całej liczby ogółu mieszkańców. W latach 2019-2020 

niepełnosprawność stanowiła główny powód przyznawania świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznych, co odzwierciedla wzrastającą skale problemu niepełnosprawności. 

Potrzeby Gminy w zakresie opieki nad seniorami, osobami niepełnosprawnymi,  

w szczególności samotnymi, opierać się będzie na dalszym prowadzeniu Klubu „Senior +”  
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w Perespie oraz Tyszowieckiego Klubu Seniora, gdzie będą prowadzone działania 

wspomagające prawidłowe funkcjonowanie osób starszych. W Gminie Tyszowce 

zauważalna jest potrzeba świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z czym Gmina 

Tyszowce świadczy pomoc w w/w zakresie. Gmina Tyszowce planuje w najbliższych latach 

uczestniczyć w programach m.in. rządowych, których celem będzie poprawa dostępności 

do usług opiekuńczych. 

 

W związku ze znaczną liczbą osób starszych, długotrwale i przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych, których zdolność do samodzielnego funkcjonowania  

w środowisku zamieszkania stale się pogarsza na przestrzeni najbliższych  

lat zakłada się, że zapotrzebowanie w DPS lub ZOL może wzrosnąć. 

 

Na dzień 25.08.2021 r. na terenie Gminy Tyszowce jest 10 osób, którym decyzją przyznano 

świadczenie w formie skierowania do DPS. Zakłada się, że do 2030 zapotrzebowanie  

w zakresie zapewnienia miejsc w DPS obejmować będzie 20 osób. Nie posiadamy informacji 

na temat liczby mieszkańców Gminy Tyszowce przebywających w ZOL, jednakże istnieje 

zainteresowanie mieszkańców tą formą wsparcia co wskazuje na rosnące zapotrzebowanie 

na miejsca w ZOL. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA. 

Opiekę zdrowotną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tyszowcach  
ul. Kościelna. Obecnie są lekarze: 2 rodzinnych, neurolog dziecięcy. Zgłaszane są potrzeby 
ze strony mieszkańców w zakresie lekarzy różnych specjalności np. kardiolog.  

 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA. 
 

W 2020 roku w gminie Tyszowce oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 

mieszkańców oddano więc do użytku 0,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza 

od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej 

Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Tyszowce to 1 834 nieruchomości. Na 

każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 333 mieszkania. Jest to wartość znacznie 

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

całej Polski. 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Przeciętna 

liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Tyszowce to 5,00 i jest znacznie 

większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od 

przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości 

oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Tyszowce to 170,50 m2 i jest znacznie 

większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie 

większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce. Biorąc pod uwagę 

instalacje techniczno-sanitarne 86,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 77,86% 

nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 72,68% mieszkań posiada łazienkę, 
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63,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego. 14 Plany 

inwestycyjne gminy: remont i dostosowanie piętra w Szkole Podstawowej w Przewala na 

mieszkania socjalne.   

 
 
 

13. Edukacja i wychowanie.  
 

W 2020 r. Gmina Tyszowce była organem prowadzącym dla: 

 

1. Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach wchodzącej w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach. 

2. Szkoły Podstawowej im. Wydarzeń Września w Czartowczyku. 

3. Szkoły Podstawowej w Przewalu z Filią w Kazimierówce i Perespie. 

4. Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach wchodzącego w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach. 

 
TABELA NR 2 – STAN ORGANIZACJI. 

 

Wyszczególnienie Liczba 
oddziałó

w 

Liczba 
uczniów 
(dzieci) 

W tym 
 

I II III IV V VI VII VIII „0” w 
tym 
3,4,5 
latki 

Szkoła 
Podstawowa                  
w Tyszowcach  

16 286 28 34 35 43 19 39 52 36 - 

Szkoła 
Podstawowa                   
w Czartowczyku 

5 55 4 4 5 5 5 3 10 7 12 

Szkoła 
Podstawowa                   
w Przewalu 

5 48 4 5 4 5 10 5 0 6 9 

Szkoła 
Podstawowa              
w Przewalu  
(Filia w Perespie) 

3 8 4 2 2 - - - - - - 

Razem: 
 

29 397 40 45 46 53 34 47 53 49 21 

Przedszkole 
Samorządowe 
w Tyszowcach 

5 108 41-
6 

latkó
w 

27-
5 

latkó
w 

40-
3i4 

latkó
w 

 
 
 
 
 

--- 

Razem: 34 505 

 
14 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Tyszowce 
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TABELA NR 3.  – STAN BAZY LOKALOWEJ OŚWIATY W 2020 R. 

 
Wyszczególnienie Pomieszczenia (ilości) 

 
 
 
 
Szkoła Podstawowa  
w Tyszowcach  

Sale 
Lekcyj-

ne 

Pracownie Sale 
Gimna- 
styczne 

Gabinety 
specjalis-
tyczne/ 

lekarskie 

Świet-
lice 

Stołówki, 
kuchnie Kompu- 

terowe 
Języko-

we 
 

24 2 2 2 1 gabinet 
logoped. /       
1 pedagog. 

1 1 

Szkoła Podstawowa              
w Czartowczyku 

7 1 
 

0 
 

1 
 

1 gabinet 
logoped. 

 

1 
 

1 
 

Szkoła Podstawowa          
w Przewalu Filia  
w Kazimierówce 

5 1 0 1 0 1 0 

Szkoła Podstawowa              
w Przewalu Filia                    
w Perespie 

4 1 0 1 0 0 0 

Szkoła Podstawowa              
w Przewalu 

7 1 0 1 0 1 1 
 
 

Przedszkole 
Samorządowe  
w Tyszowcach 

5 0 0 0 0 0 1 

Razem: 52 6 2 6 3 4 4 

 

 
TABELA NR  4 – OBIEKTY (URZĄDZENIA) REKREACYJNO-SPORTOWE. 

 
Wyszczególnienie Rodzaj obiektu/ urządzenia Liczba 

obiektów/urządzeń 

Szkoła Podstawowa  
w Tyszowcach  

Boisko tartanowe 
(piłka koszykowa, siatkówka, piłka ręczna) 

2 

Boisko trawiaste 1 

Bieżnia tartanowa 1 

Skocznia 1 

Tor przeszkód 
 

1 

Siłownia zewnętrzna 1 

Szkoła Podstawowa  
w Czartowczyku 

 

Boisko (piłka koszykowa siatkówka) 1 
 

Boisko do gry w piłkę nożną 
 

1 

Plac zabaw 1 

Szkoła Podstawowa  
w Przewalu                                   
(Filia w Kazimierówce) 

Boisko do gry w piłkę siatkową 1 

Boisko do gry w piłkę nożną 1 

Szkoła Podstawowa  
w Przewalu                                  
(Filia w Perespie) 

Boisko do gry w piłkę nożną 
Boisko do gry w piłkę siatkową 
Plac zabaw 

1 
1 
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1 

Szkoła Podstawowa                                       
w Przewalu 

Boisko do gry w piłkę siatkową 1 

Boisko do gry w piłkę nożną 1 

Skocznia 
 

1 

Plac zabaw 1 

Przedszkole Samorządowe                               
w Tyszowcach 

Plac zabaw 2 

Razem:  21 

 
 

REALIZACJA PROGRAMÓW, PROJEKTÓW ORAZ POZYSKIWANIE ŚRODKÓW 

ZEWNĘTRZNYCH. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyszowcach - Szkoła Podstawowa. Szkoła realizowała 

liczne projekty edukacyjne:  

• „Kubusiowi przyjaciele natury” klasy I-III. – otrzymano materiały dydaktyczne, 

prowadzono działania profilaktyczne zgodnie z harmonogramem. 

• „Lekcje z Temidą” – klasy VII-VIII – kształtowanie postaw proobywatelskich. 

• „Znamię, znam je!” projekt edukacyjno-informacyjny o czerniaku skóry.  

• „Twoja energia” – program edukacyjny.  

• Program rządowy - „Program dla szkół” – owoce, warzywa, mleko… 

Szkoła realizowała innowacje pedagogiczne: 

• „Rosnę i rozwijam się, czyli o eksperymentowaniu w edukacji wczesnoszkolnej” – 

innowacja w klasach I 

• „Czytam z klasą, czyli lekturki spod chmurki” – innowacja w klasach II. 

• Uczymy się od innych, czyli akademia kulinarna” – innowacja w klasach III.  

• Test yourself with Kahoot, innowacja w klasach V. 

• Warsztaty pisarsko-dziennikarskie – klasy VIII.  

• Tyszowce - moja mała ojczyzna – klasy IV-VIII. 

• Wykorzystanie TIK w matematyce – klasy VI i VII. 

 

Udział w programach charytatywnych „Góra Grosza”, zbieranie nakrętek w celu 

charytatywnym, akcja charytatywna „Niedziela dla Angeliki”, „Opatrunek na ratunek”, 

zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, apotkania z policjantem zorganizowane we 

współpracy z Posterunkiem Policji w Tyszowcach na temat szkodliwości związanych  

z używaniem substancji psychoaktywnych, współpraca z SCK w Tyszowcach - udział uczniów 

w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „WOŚP”.  

 

Ponadto: 

• Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych – „Zawodowy strzał  

w 10!” – wyjazd do Tomaszowa Lubelskiego. 

• Udział w wspólnej zabawie „Mikołajkowy zawrót głowy” – online.  

• Udział w projekcie „Razem na święta”. 

• Konkurs plastyczny „Na straganie” i „Święty uśmiechnięty”. 
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• Udział w projekcie „Sprawnie, skutecznie, efektywnie” – III etap. 

• Organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych.  

• Organizacja wielu uroczystości szkolnych: DEN, Dzień Papieski.  

• Udział szkoły w akcji „Narodowe Czytanie”. 

• Udział w akcji „Nie bądź zielony w temacie autyzmu”. 

• Udział w akcji „Kolorowa skarpetka”.  

• Udział uczniów w egzaminach próbnych zorganizowanych przez Operon, LSCDN i 

OKE. 

• Warsztaty o odnawialnych źródłach energii prowadzone w ramach współpracy z 

EDP Renewables. 

• Udział w projekcie „Dzień kropki –Dzień kreatywności” – dodatkowe warsztaty 

z komunikacji interpersonalnej dla uczniów. 

• Udział w projekcie „Uczymy dzieci programować”. 

• Udział w projekcie „(Nie) Zapomniane obrzędy i zwyczaje tyszowieckiej wsi”. 

• Udział w programie „Ogólnopolski dzień głośnego czytania”.  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyszowcach  - Przedszkole m.in. 

• „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. 

• „Dziś są moje urodziny”.  

• „Kodowanie na dywanie”. 

• „Zagadkowe środy” . 

• „Uczymy dzieci programować”. 

 

Szkoła Podstawowa w Czartowczyku m.in. 

• Realizacja projektu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – ,,Ratujemy i uczymy 

ratować”, „Nakrętki dla hospicjum w Łabuniach”, „Pomóż dzieciom przetrwać 

zimę”. 

• Udział w programie „Szklanka Mleka” i „Owoce w szkole”. 

• Udział uczniów w projekcie: Nie pal przy mnie proszę, Czyste powietrze, Trzymaj 

formę, Bieg po zdrowie. 

• Udział w projektach Noc Bibliotek, Narodowe czytanie, Autorytety. 

•  Współpraca z LSCDN – cykl warsztatów dla nauczycieli. 

• Współpraca z parafiami w Wożuczynie i Czartowcu – udział w organizowanych 

uroczystościach.  

 

Szkoła Podstawowa w Przewalu m.in. 

• Udział w rządowym projekcie „Program dla szkół” zapewniającym mleko i owoce 

uczniom klas I-V. 

• Udział szkoły w akcji: „Śniadanie daje moc”. 

• Założenie Klubu Wiewiórka we współpracy z PCK oddział w Tomaszowie Lub. 

• Akcja Trzymaj Formę we współpracy z PSSE. 

• Narodowe czytanie- akcja cykliczna pod patronatem Prezydenta RP. 

• Psychozabawy „Jaką książkę zabrałbyś na bezludną wyspę”. 

• Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 
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• Stała współpraca z PPP w Tomaszowie Lub. – organizacja warsztatów 

edukacyjnych dla      rodziców, uczniów i nauczycieli. 

 

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ 

W roku 2020 dowóz zapewniała firma „Usługi transportowe Gosia” Małgorzata Borek 

wyłoniona w drodze przetargu.  Podczas drogi opiekę nad uczniem przejmuje organizator 

dowozu uczniów. Opiekę nad uczniami przed lekcjami oraz podczas oczekiwania na odwóz 

pełni wychowawca świetlicy. Rodzice/opiekunowie uczniów dojeżdżających we wrześniu 

każdego roku są zapoznawani z zasadami organizacji przywozu i odwozu uczniów oraz 

zasadami, według których uczniowie objęci dowożeniem mogą wracać do domu 

indywidualnie. Gmina również spełniała ustawowy obowiązek zapewniając dowóz  

i bezpłatną opiekę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Stypendia burmistrza dla uzdolnionych uczniów. W 2020 r. wydatkowano kwotę 2800 zł 

na stypendia dla uzdolnionych uczniów. Stypendium przyznano jednorazowo w kwocie po 

400 zł dla 7 uczniów - za rok szkolny 2019/2020. 

Wsparcie nauczania zdalnego w związku z pandemią Covid-19. 

 

 

 

14. Kapitał społeczny.  
 

ZESPOŁY ŚPIEWACZE: 

• Zespół śpiewaczy „TYSZOWIANKI” Koła Gospodyń w Tyszowcach, 

• Zespól 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. 

Powyższe zespoły uczestniczą w przeglądach zespołów śpiewaczych, uroczystościach 
dożynkowych, oraz innych imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych na terenie 
gminy i na zaproszenie organizatorów z poza gminy. 

 

ORGANIZACJE SPORTOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY: 

• Tyszowiecki Klub Sportowy ”HUCZWA”, 

• Klub zapaśniczy „LUKS Pogoń Czartowczyk”, 

• Klub zapaśniczy „MKS Pogoń Tyszowce” 
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STOWARZYSZENIA: 

• Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Tyszowieckiej, 

• Stowarzyszenie „BEZ GRANIC” w Tyszowcach, 

• Stowarzyszenie Czermno - Gród Czerwień, 

• Stowarzyszenie „ZORZA” w Tyszowcach, 

• Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne „Drużyna Grodu Czerwień" 

• Stowarzyszenie „ARKA” Tyszowce w Tyszowcach. 

 
 
 
 

15. Finanse samorządowe.  
 

 

Gmina Tyszowce prowadzi racjonalną gospodarkę finansową. Dobrze 

prowadzona gospodarka finansowa stanowi podstawę do absorpcji środków  

z Unii europejskiej i realizacji wielu sprzyjających rozwojowi Gminy inwestycji. 

 

W roku budżetowym na 2020 rok nie przewidywano i nie skomunalizowano żadnych gruntów. 

Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2020 roku wynosiły 100 000 zł. Dochody 

wykonane ze sprzedaży mienia  komunalnego wynoszą  21 567,64 zł. Do sprzedaży przeznaczono 

14 działek budowlanych położonych w Tyszowcach przy ulicy Słonecznej i Jaśminowej. Ogłoszony 

przetarg ustny nieograniczony na powyższe nieruchomości nie doszedł do skutku z uwagi na brak 

oferentów.  Celem regulacji stanu prawnego gruntów stanowiących mienie gminy do zamiany 

przeznaczono działkę położoną w Tyszowcach o powierzchni 0,1354 ha za dopłatą a w zamian 

otrzymano działkę o powierzchni 0,0265 ha położoną w Tyszowcach. Dochody planowane na 2020 

rok z tytułu użytkowania wieczystego wynosiły 500 zł natomiast wykonane wynoszą 343,53 zł. 

Dochody planowane na 2020 rok z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wynosiły 6000,00zł 

natomiast wykonane wynoszą 6031,10 zł. Dochody planowane z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych za 2020 rok wynosiły 380.000 zł natomiast wykonane  wynoszą 326.031,59 zł. W roku 

budżetowym na 2021 rok przewiduje się sprzedać 1,1292 ha gruntów niezabudowanych 

położonych w Tyszowcach przy ulicy Słonecznej i Jaśminowej oraz 0.1632 ha położonych  

w Przewalu. Dochody planowane na 2021 rok z tytułu użytkowania wieczystego to kwota 500 zł. 

Dochody planowane na 2021 rok z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych to kwota 5700 zł. Dochody 

z najmu i dzierżawy planowane na 2021 rok to kwota 311 330 zł. Dochody planowane ze sprzedaży 

majątku na 2021 rok to kwota 100 000 zł. 

 

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych:15 

1. Grunty: 2 308 803,42 zł. 

 
15 na dzień 31 grudnia 2020 r. 
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2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 26 550 115,44 zł. 

3. Pozostałe środki trwałe 2 618 429,64 zł. w tym: 

• Maszyny i urządzenia techniczne: 1 749 148,27 zł. 

• Środki transportu: 783 610,43 zł. 

• Narzędzia, przyrządy: 85 670,94 zł. 

4. Inwestycje (środki trwałe w budowie): 7641 888,17 zł. 

5. Akcje i udziały: 556 573 zł. 

 

Porównanie zdolności inwestycyjnej: 

• 2015 r. 1 665 248,00 zł.  

• 2020 r. 7 527 898,00 zł.  

 

TABELA NR 5. – PROJEKTY  REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ Z DOFINANSOWANIEM. 

Lp. Nazwa 
Wniosko
dawcy 

Tytuł projektu Numer 
projektu 

Kwota 
dofinansowa
nia 

Koszt 
całkowity 
projektu 

Nazwa funduszu 
UE 

1. Gmina 
Tyszowce 

W Nowej 
Perspektywie  
z nową 
perspektywą 

RPLU.12.0
2.00-06-
0120/16 

435 417,50 459 
297,50 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014-2020, 

2. Gmina 
Tyszowce 

Wiedza kluczem do 
przyszłości 

RPLU.12.0
2.00-06-
0118/16 

387 322,00 455 
650,00 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014-2020, 

3.  Gmina 
Tyszowce
/ MOPS w 
Tyszowca
ch  

Nowa szansa na 
rynku pracy  

RPLU.11.0
1.00-06-
0176/16  

547 591,25 644 
225,00 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014-2020, 

4.  Gmina 
Tyszowce 

Odnawialne źródła 
energii w Gminie 
Tyszowce 

RPLU.04.0
1.00-06-
0105/16-
00  

1 382 596,40 1 811 
086,32 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014-2020, 

5. Gmina 
Tyszowce 

Termomodernizacj
a budynku 
Niepublicznego 
Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w 
miejscowości 
Tyszowce 

RPLU.05.0
2.00-06-
0017/16-
00 

328 792,22 533 
751,10 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014-2020, 
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6. Gmina 
Tyszowce
/ MOPS  
w 
Tyszowcach 

Utworzenie klubu 
Senior + 

Umowa 
nr. 545 

72 595,00 99 245,00 Program Wieloletni                      
„Senior+” 

7. Gmina 
Tyszowce 

Budowa bieżni 
lekkoatletycznej w 
Tyszowcach, 
wariant 200 m- 
treningowy 

2017/031
8/2704/S
unA/DIS/L
A  

347 600,00 695 220,0
0 

Ministerstwo 
Sportu  
i Turystyki 

8. Gmina 
Tyszowce 

Budowa sieci 
wodociągowej i 
kanalizacyjnej w 
mieście Tyszowce  

RPLU. 
06.04.00-
06-
0016/17-
00 

6 482 770,93 12 582 
779,01 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014-2020, 

9. Gmina 
Tyszowce 

Tyszowiecki Klub 
Seniora  

RPLU.11.0
2.00-06-
0046/18 

603 182,50 638 382,5
0 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014-2020, 

10. Gmina 
Tyszowce
/ MOPS w 
Tyszowca
ch 

Utworzenie klubu 
Senior + 

Umowa 
nr. 435 

16 800,00 68921,00 Program Wieloletni                       
„ Senior+” 

11. Gmina 
Tyszowce  

Tyszowce w sieci  UoD-
3.1/II-
2018/28-
00 

39 200,00  39 200,00 Fundacja E-
Prosperiti Al. 
Racławickie 33/26a 

12. Gmina 
Tyszowce 

Przebudowa 
budynku 
samorządowego 
Centrum Kultury  
w Tyszowcach  

00035-
65170—
M031003
6/18 

148 985,00 282 909,8
8 

EFRROW  

13. Gmina 
Tyszowce  

Zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznej poprzez 
wykonanie placu 
zabaw , oświetlenia 
obiektów 
sportowych oraz 
wykonanie 
utwardzenia wraz  
z budową trybun  

00051-
65170-
UM03200
37/18 

159 075,00 250 000,0
0 

EFRROW 

14. Gmina 
Tyszowce
/ MOPS w 
Tyszowca
ch 

Utworzenie klubu 
Senior + 

Umowa 
nr. 474 

16 800,00 71 446,40 Program Wieloletni                       
„ Senior+” 
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15. Gmina 
Tyszowce
/ MOPS w 
Tyszowca
ch 

Utworzenie klubu 
Senior + 

Umowa 
nr. 1007 

16 800,00 77 429,12 Program Wieloletni                       
„ Senior+” 

 

16. Otoczenie  

Powiatu Tomaszowskiego. 

 
 

Gmina zlokalizowana jest na terenie Powiatu Tomaszowskiego, który leży w południowo-

wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą – przejście drogowe  

i kolejowe w Hrebennem. Powiat zajmuje powierzchnię 1487 km2. W 2019 roku powiat 

zamieszkiwało 82 762 osoby. Gęstość zaludnienia 56 os./km². Powiat Tomaszowski na koniec 2020 

roku liczył 81 944 mieszkańców, z czego 50,8% stanowiły kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 

2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosił 42,8 lat i był 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. Powiat tomaszowski ma ujemny przyrost naturalny 

wynoszący -553. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,7 na 1000 mieszkańców powiatu 

tomaszowskiego. W 2020 roku urodziło się 581 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. 

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów 

wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od 

współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. Na 1000 ludności powiatu 

tomaszowskiego przypada 13,8 zgonów. 61,1% mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest  

w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku 

poprodukcyjnym. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2050 roku wynosi 

59 455, z czego 29 456 to kobiety, a 29 999 mężczyźni. 

 

Na obszarze powiatu znajdują się następujące krainy geograficzne: Roztocze Środkowe  

i Południowe – zwane też Wschodnim, Wyżyna Wołyńska (Kotlina Hrubieszowska i Grzęda 

Sokalska), Wyżyna Lubelska (Padół Zamojski), Kotlina Sandomierska (Równina Biłgorajska) i Kotlina 

Pobuża (Równina Bełska). 

 

GMINY POWIATU TOMASZOWSKIEGO: 

• Miasto Tomaszów Lubelski (http://www.tomaszow-lubelski.pl) 

• Gmina Bełżec (http://www.belzec.pl/) 

• Gmina Jarczów (http://www.gmina-jarczow.pl/) 

• Gmina Krynice (http://krynice.pl/) 

• Gmina Łaszczów (http://www.laszczow.pl/) 

• Gmina Lubycza Królewska (http://www.lubycza.pl/) 

http://www.tomaszow-lubelski.pl/
http://www.belzec.pl/
http://www.gmina-jarczow.pl/
http://krynice.pl/
http://www.laszczow.pl/
http://www.lubycza.pl/
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• Gmina Rachanie (http://www.rachanie.gmina.pl/) 

• Gmina Susiec (http://www.susiec.pl/) 

• Gmina Tarnawatka (http://www.tarnawatka.pl/) 

• Gmina Telatyn (http://www.telatyn.pl/) 

• Gmina Tomaszów Lubelski (http://www.tomaszowlubelski.pl/) 

• Miasto i Gmina Tyszowce (http://www.tyszowce.pl/) 

• Gmina Ulhówek (http://www.ulhowek.pl/) 

 

WAŻNE ELEMENTY CHARAKTERYSTYCZNE DLA POWIATU TOMASZOWSKIEGO: 

• Przygraniczne położenie – przez powiat przebiega droga krajowa Nr 17 Gdańsk-Warszawa-

Hrebenne (granica państwa) Odessa. 

• Na terenie powiatu znajduje się międzynarodowe przejście graniczne Hrebenne – Rawa 

Ruska. 

• Bazę dydaktyczną w powiecie stanowią: 52 szkoły podstawowe, 4 zespoły szkół. 

• Relatywnie niskie koszty pracy i łatwy dostęp do fachowców. 

• Ceny towarów i obiektów niższe niż w innych regionach kraju. 

• Zaplecze rolnicze dobrej jakości produkty jako baza dla rozwoju przetwórstwa 

żywnościowego, znakomite ekologiczne warunki do produkcji rolnej, w tym zdrowej 

żywności. 

• Naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe Roztocza, specyficzny mikroklimat lasów 

sosnowych, czyste nieskażone środowisko. 

• Bogate tereny myśliwskie i łowieckie. 

 

PREFEROWANE KIERUNKI INWESTYCJI: 

• Przetwórstwo i obrót produktami rolno-spożywczymi. 

• Infrastruktura okołoturystyczna. 

• Infrastruktura przygraniczna. 

• Ochrona środowiska naturalnego (w tym energetyka OZE). 

 

Na terenie powiatu organizowane są imprezy kulturalno-sportowe o zasięgu krajowym oraz między-

narodowym. Ważniejsze imprezy to: Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu, Festiwal Dorobku 

Artystycznego Polskich Środowisk Przygranicznych, Ogólnopolskie Narciarskie Biegi Hetmańskie. 

Powiat tomaszowski ze względu na położenie geograficzne stwarza wszechstronne możliwości 

aktywnego wypoczynku zarówno w okresie letnim jak i Zimowym. W Tomaszowie Lubelskim 

funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji Tomasovia z kompleksem sportowym, halą sportową, 

siłownią, dwoma boiskami piłkarskimi, kortami tenisowymi oraz hotelem. W okresie zimy istnieją 

doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Wytyczone są w obrębie Siwej Doliny trasy 

narciarskie.  

 

Rozwój Gminy Tyszowce wymaga uwzględnienia różnych źródeł finansowania. Strategicznym 

wyzwaniem perspektywy 2021-2027 (2030) jest zmierzenie się z finansowaniem inwestycji, 

ponieważ na szczeblu regionalnym, powiatowym, gminnym, wiele inwestycji wymaga 

zaangażowania dużego kapitału. Należy stworzyć profil gospodarczy Gminy we współpracy  

z przedsiębiorcami, gospodarzami oraz organizacjami pozarządowymi, który uruchomi cały 

http://www.rachanie.gmina.pl/
http://www.susiec.pl/
http://www.tarnawatka.pl/
http://www.telatyn.pl/
http://www.tomaszowlubelski.pl/
http://www.tyszowce.pl/
http://www.ulhowek.pl/
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mechanizm rozwoju. W tym celu powinno się w sposób planowy wykorzystać krwiobieg 

infrastrukturalny, którego sercem staje się dla całego regionu układ tras: S12, S17, S19 oraz dróg 

wojewódzkich. Wdrożone rozwiązania w Gminie (energetyka OZE, nowoczesna kanalizacja itp.), 

przyczynią do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i obniżenia kosztów funkcjonowania gospodarstw 

rolnych, przedsiębiorstw oraz całej społeczności. Wdrożenie przedsięwzięć kluczowych dla rozwoju 

gospodarczego Gminy Tyszowce wymagać będzie realnego wsparcia ze strony Samorządu 

Województwa i Rządu.  

 

 

TABELA NR 6. – ZESTAWIENIE DANYCH 

Struktura dochodów budżetu 
gminy według działów 

 
2015 

 
2020 

Struktura wydatków 
budżetu gminy według 
działów 

 
2015 

 
2020 

   O G Ó Ł E M 
Rolnictwo i łowiectwo 
Transport i łączność 
Gospodarka mieszkaniowa 
Administracja publiczna 
Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 
Różne rozliczenia 
Oświata i Wychowanie 
Pomoc społeczna 
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 
Rodzina 
 
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 
Kultura fizyczna 
Dochody od osób prawnych, 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
Pozostałe 

100,0 
3,07 
5,09 
1,80 
3,69 
0,03 
43,09 
3,49 
12,17 
- 
 
0,52 
- 
2,52 
- 
22,45 
 
2,08 

100,0 
2,56 
0,39 
1,10 
0,47 
0,28 
28,54 
2,07 
1,13 
- 
 
0,12 
22,25 
17,43 
- 
20,83 
 
2,83 

   O G Ó Ł E M 
Rolnictwo i łowiectwo 
Transport i łączność 
Gospodarka mieszkaniowa 
Administracja publiczna 
Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 
Różne rozliczenia 
Oświata i Wychowanie 
Pomoc społeczna 
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 
Rodzina 
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 
Kultura fizyczna 
Działalność usługowa 
Ochrona zdrowia 
Pozostałe 

100,0 
4,17 
6,89 
0,95 
16,26 
0,84 
- 
42,68 
16,02 
0,04 
 
0,67 
- 
5,55                  
 
0,64 
0,95 
0,20 
4,14 

100,0 
2,61 
1,19 
0,06 
8,14 
2,97 
- 
30,32 
3,66 
0,03 
 
0,15 
22,67 
22,83 
 
0,47 
0,06 
1,94 
2,90 
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PODSUMOWANIE 

ANALIZY SWOT 
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STREFA SPOŁECZNA 

 

MOCNE STRONY STREFY SPOŁECZNEJ GMINY 
 

• Dobrze rozwinięta infrastruktura jednostek oświatowych, 

• Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa, 

• Rosnący odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej,  

• Wysoki odsetek ludzi młodych,  

• Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego,  

• Dobry system opieki społecznej,                                                                                                              

• Nowoczesna baza sportowo-rekreacyjno-szkoleniowa w miejscowości Tyszowce.   
 

SŁABE STRONY STREFY SPOŁECZNEJ GMINY 
 

• Niekorzystana sytuacja na rynku pracy,                                                                                                             

• Relatywnie niskie dochody społeczeństwa,  

• Wysoki odsetek migracji młodych ludzi, 

• Niski poziom integracji społecznej, 

• Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura przedszkolna, 

• Problemy społeczne: bezrobocie, bieda, alkoholizm, 

• Wzrost liczby osób starszych, 

• Brak atrakcyjnych miejsc pracy, 

• Wyludnianie się gminy, 

• Niedostateczne wykorzystanie tradycji, wielokulturowości i dziejów historycznych  
w działaniach kulturalno-promocyjnych, 

• Nieliczne imprezy kulturalne, 

• Brak infrastruktury dostępowej do terenów rekreacyjnych dla mieszkańców (np. 
ścieżek rowerowych, miejsc spacerowych), 
 

SZANSE ROZWOJU STREFY SPOŁECZNEJ  
 

• Zwiększenie poziomu integracji społecznej, 

• Zwiększenie wykorzystania tradycji, wielokulturowości i dziejów historycznych  
w działaniach kulturalno-promocyjnych (rozwój tzw. patriotyzmu lokalnego, wiosek 
tematycznych, wydarzeń kulturalnych), 

• Poprawa funkcjonalności infrastruktury społecznej (sieć wodociągowa  
i kanalizacyjna), 

• Stworzenie marki Gminy Tyszowce jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, 

• Zmniejszenie migracji osób młodych z terenu gminy, 

• Budowa przedszkola, 

• Rozwój kwalifikacji mieszkańców, 

• Wsparcie doradztwa rolniczego i biznesowego. 
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Flagowe inwestycje planowane w strefie społecznej w latach 2021-2027 do 2030 roku: 

• Budowa budynku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, 

• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

• Kompleksowy remont Budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, 

• Utworzenie Tyszowieckiego Parku Kulturowego, 

• Organizacja ośrodka wsparcia rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości. 

• Wsparcie rozwoju usług medycznych. 

 

 

STREFA GOSPODARCZA 

ZAGROŻENIA W STREFIE SPOŁECZNEJ 
 

• Spadek liczby mieszkańców gminy, 

• Wzrost bezrobocia, 

• Zanik lokalnych tradycji. 
 

MOCNE STRONY STREFY GOSPODARCZEJ  
 

• Dobry dostęp do drogi krajowej nr 17 Warszawa-Garwolin-Lublin-Zamość-Hrebenne), 

• Atrakcyjna lokalizacja do stworzenia terenów inwestycyjnych (możliwość rozwoju 
branż związanych z transportem i logistyką oraz wprowadzaniem do obrotu 
produktów rolnych), 

• Duża liczba indywidualnych gospodarstw rolnych opartych na tradycyjnych 
produktach, 

• Potencjał do przemysłu drzewnego, 

• Rozwój usług budowlanych, 

• Idealne warunki do rozwoju agroturystyki, 

• Potencjał do rozwoju eksportu (położenie w pobliżu zewnętrznej granicy Unii 
Europejskiej, granicy z Ukrainą, które na chwilę obecną może być jednak bardziej 
barierą rozwojową ze względu na toczącą się wojnę i czas kryzysu po wojnie), 

• Relatywnie niskie koszty siły roboczej, 

• Dbałość władz gminy o stan dróg oraz bezpieczeństwo na drogach. 
 

SŁABE STRONY STREFY GOSPODARCZEJ  
 

• Utrudniona dostępność komunikacyjna, 

• Niedostateczny stan techniczny wielu dróg lokalnych i ulic, 

• Oddalenie od większych stref aktywności gospodarczej, 

• Słabo rozwinięty przemysł lokalny, 

• Niekorzystna rolnicza przestrzeń produkcyjna spowodowana przez bardzo 
niekorzystny agroklimat,  

• Brak miejscowej bazy umożliwiającej przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu 
produktów rolnych (warzywa i owoce), 
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Flagowe inwestycje w strefie gospodarczej w latach 2021-2027 do 2030 roku: 

• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 

• Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania na tereny Gminy Tyszowce, które 

mogą być terenami inwestycyjnymi, 

• Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji i działania polegające na nadaniu 

nowych funkcji obiektom na terenie gminy, 

• Utworzenie Tyszowieckiego Parku Kulturowego, 

• Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej poprzez współpracę 

ponadlokalną.  

 

 

 

• Niedostateczny poziom przygotowania potencjalnych terenów inwestycyjnych 
(obszary zrewitalizowane, uzbrojone itd.), 

• Nieefektywne wykorzystanie potencjałów endogenicznych do rozwoju usług 
turystycznych (przyrodniczych i historycznych), 

• Brak dostatecznej bazy turystycznej/noclegowej. 

SZANSE ROZWOJU STREFY GOSPODARCZEJ  
 

• Organizacja nowych terenów inwestycyjnych, 

• Rozwój inwestycji na przygotowanych terenach inwestycyjnych, 

• Rozwój branż związanych z transportem i logistyką oraz wprowadzaniem do obrotu 
produktów rolnych, 

• Rozwój usług turystycznych i bazy turystycznej wykorzystującej walory przyrodnicze  
i kulturowe, 

• Rozwój kwalifikacji mieszkańców, 

• Rozwój przedsiębiorczości, 

• Wzrost przychodów do budżetu gminy w wyniku rozwoju działalności gospodarczej 
(podatek od nieruchomości); 

• Wyspecjalizowanie produkcji gospodarstw rolnych, 

• Zwiększenie rozpoznawalności marki Gminy Tyszowce jako miejsca atrakcyjnego dla 
turystyki, 

• Współpraca z innymi JST tworząca warunki rozwoju społeczno-gospodarczego, 

• Wzrost miejsc pracy oraz wysokości dochodów. 
 

ZAGROŻENIA W STREFIE GOSPODARCZEJ 
 

• Brak rozwoju przemysłu lokalnego, 

• Stagnacja gospodarcza gminy (brak inwestowania kapitału zewnętrznego), 

• Malejąca opłacalność produkcji rolnej gospodarstw niewyspecjalizowanych na 
konkretne produkty.  
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STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

 

 

 

MOCNE STRONY STREFY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE  
 

• Dobry dostęp do drogi krajowej nr 17 Warszawa-Garwolin-Lublin-Zamość-Hrebenne), 

• Położenie w pobliżu granicy z Ukrainą (przejście graniczne Hrebenne, pod warunkiem 
zakończenia wojny na Ukrainie i złagodzenia skutków kryzysu po wojnie), 

• Dbałość władz gminy o stan dróg oraz bezpieczeństwo na drogach, 

• Rozwój inwestycji w obszarze turystyki (przystanie kajakowe, wieże widokowe), 

• Walory przyrodnicze i kulturowe, 
 

SŁABE STRONY STREFY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE  
 

• Utrudniona dostępność komunikacyjna, 

• Niedostateczny stan techniczny wielu dróg lokalnych i ulic, 

• Przestarzałe oświetlenie, 

• Niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej (kanalizacja), 

• Niedostateczny rozwój oferty turystycznej (brak atrakcji turystycznych, szlaków 
rowerowych, pieszych, wydarzeń kuturalnych), 

• Oddalenie od większych stref aktywności gospodarczej. 
 

SZANSE ROZWOJU STREFY  FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ  
 

• Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

• Poprawa funkcjonalności oraz spójności dróg gminnych z drogami powiatowymi, 

• Poprawa systemu komunikacji gminy, 

• Oznaczenie/ budowa szlaków turystycznych, 

• Budowa ścieżek rowerowych, 

• Wykorzystanie potencjałów endogenicznych, 

• Rozwój oferty miejsc noclegowych i gastronomi, 

• Współpraca ponadlokalna z innymi JST. 
 

ZAGROŻENIA W STREFIE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ  
 
 

• Pogorszenie się stanu technicznego dróg w wyniku eksploatacji (brak remontów)  

• Brak synergii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy z rozwojem infrastruktury 
drogowej i komunikacyjnej, 

• Pogorszenie się bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  
• Brak środków finansowych na inwestycje. 
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Flagowe inwestycje w strefie funkcjonalno-przestrzennej w latach 2021-2027 do 2030 roku: 

• Modernizacja dróg i chodników, 

• Wymiana oświetlenia, 

• Budowa skateparku,  

• Budowa/ oznaczenie: szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, 

• Utworzenie wiosek tematycznych i infrastruktury Tyszowieckiego Parku Kulturowego, 

• Organizacja i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 

• Budowa zalewu, 

• Ponadlokalna współpraca na obszarze OSI Roztocze. 

 

 

STREFA TECHNICZNA  

 

MOCNE STRONY STREFY TECHNICZNEJ  
 

• Atrakcyjne położenie w ciągu historycznego Szlaku Grodów Czerwieńskich, 

• Atrakcyjne turystycznie walory przyrodnicze oraz dziedzictwo kulturowe materialne 
i niematerialne, 

• Stan większości dróg gminnych, 

• Postępujące inwestycje w termomodernizacji oraz OZE, 

• Wodociągi, 

• Internet. 
 

SŁABE STRONY STREFY TECHNICZNEJ 
 

• Niedostateczny stan infrastruktury umożliwiającej rozwój gospodarczy i turystyczny, 

• Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura dla turystyki rowerowej, w tym brak sieci 
ścieżek rowerowych obejmującej główne atrakcje gminy, 

• Nieuzbrojone tereny inwestycyjne, 

• Stan kanalizacji. 
 

SZANSE ROZWOJU STREFY   TECHNICZNEJ  

• Modernizacja dróg, budowa chodników, 

• Wymiana oświetlenia, 

• Budowa infrastruktury udostępniającej nowe tereny inwestycyjne, 

• Budowa szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, 

• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

• Modernizacja wodociągów, 

• Gazyfikacja. 
 

ZAGROŻENIA W STREFIE  TECHNICZNEJ  
• Brak środków na inwestycje, 

• Brak zaangażowania w tworzenie nowych rozwiązań,                

• Powolne wyniszczanie obiektów cennych historycznie. 
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Kluczowe inwestycje w strefie funkcjonalno-przestrzennej w latach 2021-2027 do 2030 roku: 

• Budowa infrastruktury udostępniającej do ruchu turystycznego grodziska  

w miejscowości Czermno.  

• Rozbudowa kanalizacji, 

• Budowa/ oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, 

• Modernizacja wodociągów, 

• Termomodernizacje budynków publicznych, 

• Rewitalizacja obszarów uznanych za zdegradowane w Gminnym Programie 

Rewitalizacji. 

 

 

STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

MOCNE STRONY STREFY OCHRONY ŚRODOWISKA  
 

• Utrzymana w naturalnym stanie przyroda (obecność licznych rezerwatów przyrody), 

• Walory przyrodnicze atrakcyjne dla rekreacji, turystyki i agroturystyki,  

• Położenie gminy w strefie bioklimatu leśnego łagodnie bodźcowego, korzystnego dla 
mieszkańców gminy oraz turystów, umożliwiającego realizację funkcji klimatoterapii,  

• Zróżnicowanie krajobrazu naturalnego tj. krajobrazy węglanowe, lessowe oraz den 
dolinnych, 

• Korzystne warunki do wykorzystania odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, 
wiatru, energia pozyskiwana z biomasy). 
 

SŁABE STRONY STREFY OCHRONY ŚRODOWISKA  
 

• Nieefektywne wykorzystanie walorów do rozwoju usług około turystycznych 
(przyrodniczych i historycznych), 

• Wysokie koszty energii w sektorze publicznym,  

• Niewykorzystany potencjał lokalizacyjny do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

SZANSE ROZWOJU STREFY OCHRONY ŚRODOWISKA  
 

• Wzrost liczby osób korzystających z oferty agroturystycznej (pobyty dłuższe), 

• Zmniejszenie kosztów zużycia energii w budynkach sektora publicznego, 

• Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,  

• Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, 

• Rozwój retencji, 

• Rozwój rolnictwa ekologicznego, 

• Zabezpieczenie miejsc cennych przyrodniczo. 
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Flagowe inwestycje w strefie ochrony środowiska w latach 2021-2027 do 2030 roku: 

• Montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności  publicznej, 

• Termomodernizacje obiektów publicznych, 

• Rozwój sieci kanalizacyjnej, 

• Rozwój retencji, 

• Rozwój gospodarstw ekologicznych.   

 

PONADTO W BADANIU ANKIETOWYM UZYSKANO NASTĘPUJĄCE WYNIKI: 

Na poziomie dobrym mieszkańcy ocenili: 

• dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym   

• dostęp do internetu 

Na poziomie średnim, z prognozą w kierunku poziomu dobrego znalazły się: 

• stan środowiska naturalnego  

• walory krajobrazowe 

• zagospodarowanie przestrzeni publicznych  

• dostępność i jakość opieki społecznej 

• atrakcje turystyczne 

• dostępność do bazy gastronomicznej  

• dostępność do bazy noclegowej 

• dostęp do internetu 

Na poziomie średnim mieszkańcy ocenili: 

• warunki dla rozwoju przedsiębiorczości 

• dostęp do instytucji, placówek usługowych 

• dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji, ciekawego spędzenia czasu 

• stan i jakość dróg  

• dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociągi) 

• dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja) 

• dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje 

• aktywność środowisk lokalnych 

• rozwój rolnictwa i branży rolno-spożywczej 

• atrakcyjność gminy dla turystów 

• jakość rządzenia oraz funkcjonowanie administracji publicznej w gminie 

 

ZAGROŻENIA W STREFIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
 

• Powolne wyniszczanie obiektów cennych historycznie, przyrodniczo, 

• Wzrost kosztów energii w sektorze publicznym związany z podwyżkami cen energii, 

• Brak spełnienia coraz ściślejszych norm środowiskowych, 

• Klęski żywiołowe. 
 



 

 

67 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030 

Na poziomie średnim, z prognozą w kierunku poziomu złego znalazły się: 

• bezpieczeństwo publiczne 

• poziom wykształcenia mieszkańców 

• rynek pracy (możliwość zatrudnienia się, oferty pracy na terenie gminy) 

• dostępność i jakość opieki zdrowotnej 

• dostępność i jakość edukacji przedszkolnej 

• dostęp do usług publicznych świadczonych przez internet 

• oferta mieszkaniowa (budownictwo jedno i wielorodzinne) 

• pomoc w eksportowaniu towarów i usług 

• współpraca biznesu oraz  rolników z uczelniami, centrami transferu wiedzy 

Na poziomie złym mieszkańcy ocenili: 

• dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki 

• poziom oferty i wydarzeń kulturalnych 

• rozwój innowacji w przedsiębiorstwach 

• dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie średnim 

• dostępność transportu publicznego. 

Wysokie zagrożenie upatrują mieszkańcy w obszarze: 

• bezrobocie 

• bieda 

• alkoholizm 

• wzrost liczby osób starszych 

• brak atrakcyjnych miejsc pracy 

• wyludnianie się gminy. 

Średnie zagrożenie upatrują mieszkańcy w obszarze: 

• przestępczość młodocianych 

• przemoc w rodzinie 

• wzrost liczby osób niepełnosprawnych i chorych 

• brak wykwalifikowanych pracowników. 

        Niskie zagrożenie upatrują mieszkańcy w obszarze: 

• przestępczość 

• narkomania. 

 

Obecnymi atutami wizerunku gminy zdaniem mieszkańców jest atrakcyjność miejsca  

w kategoriach: 

• miejsce do wypoczynku 

• miejsce położone w atrakcyjnej lokalizacji w regionie lubelskim 

• miejsce, w której można czuć się bezpiecznie 

• gmina, z którą jestem silnie związany/a 
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Obecnymi elementami wizerunku gminy zdaniem mieszkańców, które wymagają odpowiednich 

działań są kategorie: 

1. miejsce zamieszkania 

2. miejsce do pracy 

3. atrakcyjność inwestycyjna. 

 
 

Najwięcej wskazań dt. przyszłości osiągnęła w badaniach wizja gminy 

przedsiębiorczej, atrakcyjnej dla inwestorów i tworzącej nowe miejsca pracy. 
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STREFA SPOŁECZNA 

• Zagospodarowanie szkoły w Kazimierzówce. Rekomendowane rozwiązanie, to utworzenie 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego (wzorem kompleksu uzdrowiskowo-hotelowego 

w Dąbkach), 

• Zagospodarowanie szkoły w Perespie oraz świetlicy w Czermnie, rewitalizacja. 

Rekomendowane rozwiązanie, to utworzenie Multimedialnego Muzeum Etnograficznego 

Grodów Czerwieńskich.  

• Podjęcie próby utworzenia w budynku byłego gimnazjum Wielozawodowego Zespołu Szkół 

(wzorem Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze). 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyszowcach wraz zapleczem bazy sportowej, biblioteką, 

stanowi ważne centrum edukacji w gminie, które należy unowocześnić, a oddział 

przedszkolny zorganizować w nowym, dostosowanym do potrzeb obiekcie. 

• Organizacja czasu wolnego Seniorów m.in. rozwój Klubów Seniora, świetlic wiejskich. 

• Trendy demograficzne przemawiają na rzecz przeorganizowania szkoły w Przewalu. 

Korzystne byłoby utworzenie silnej i rozwojowej jednostki w Tyszowcu, do której będzie 

dowozić się dzieci ze szkoły w Przewalu. Rekomenduje się utworzenie w Przewalu Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej z zapleczem konferencyjno-noclegowym we współpracy  

z Nadleśnictwem (wzorem Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie 

Lubelskim). 

• Budowa przedszkola z odziałem żłobka. 

• Rozszerzenie działalności Ośrodka Kultury (wzorem Regionalnego Ośrodka Kultury  

w Zatorze) o interesujący program wydarzeń, wystaw, warsztatów, zajęć dla różnych grup 

wiekowych. Nawiązanie współpracy z muzeami, teatrami, uczelniami wyższymi i innymi 

instytucjami, których działalność może ubogacić ofertę Ośrodka Kultury (wzorem Opolskie 

Centrum Kultury w Opolu Lubelskim).  

• Budowa grupy rekonstrukcyjnej i wioski tematycznej w Czermnie.  

 

STREFA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 

• Grodzisko w Czermnie wymaga rewitalizacji, w tym: oznakowania, dróg dojazdowych, 

parkingów, toalet, punktu obsługi ruchu turystycznego. Rekomenduje się rekonstrukcję 

Grodziska na terenie niezależnym od opinii konserwatora zabytków i przygotowanie 

wykonanej inwestycji do celów rozwoju turystyki opartej na innowacyjnym łączeniu 

dziedzictwa kultury, z dziedzictwem kulinarnym i walorami przyrodniczymi oraz 

wydarzeniami np. Turniej drużyn rekonstrukcyjnych, Festiwal Muzyki Dawnej, Outdoor 

Game. Docelowy Ecopark/ Tyszowiecki Park Kulturowy Grody Czerwieńskie powinien 

również służyć ochronie bioróżnorodności gatunków roślin i zwierząt. 

• Drogi gminne stan ogólny dobry. Częściowo wymagają remontów, wymiany oświetlenia na 

OZE. 
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• Droga wojewódzka wymaga modernizacji. 

• Drogi powiatowe wymagają modernizacji, wymiany oświetlenia na OZE. 

• Przystanki stan ogólny dobry. Rekomendowane remonty z ujednoliceniem estetycznym 

nawiązującym do współpracy Gotania. 

• Brak wyznaczonych ścieżek rowerowych. Rekomendowany jest rozwój infrastruktury pod 

turystykę rowerową. 

• Mostki, kładki na terenie gminy powinny być wyremontowane zgodnie z ujednoliceniem 

estetycznym nawiązującym do współpracy Gotania. 

• Przystanie kajakowe wymagają prac związanych z przygotowaniem ich do ruchu 

turystycznego (posprzątanie, rozbudowa, oznakowanie, parking, toalety, wiata dla 

rowerzystów). 

• Stawy rybne wymagają zagospodarowania, poprzez budowę infrastruktury dla wędkarzy 

(stanowiska, molo, parking, toalety, plac zabaw dla dzieci wędkarzy, baza gastronomiczna, 

pole namiotowe i miejsce dla kamperów). 

• Potrzeba organizacji terenów inwestycyjnych dopasowanych do potrzeb inwestorów  

i aktualizacji MPZP. Niektóre tereny położone blisko gruntów Wspólnot Wiejskich nie są 

ujęte w obecnym MPZP (ok. 20 ha). 

• Gmina powinna wyznaczyć atrakcyjne tereny pod budownictwo jedno i wielorodzinne oraz 

domki letniskowe. 

• Rozwiązania wymaga dostęp do specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej 

odpowiadającej na potrzeby mieszkańców.  

 

STREFA GOSPODARCZA 

• Przygotowanie w dialogu z właścicielami Baza Terenów Inwestycyjnych dla nowych 

inwestorów, inwestycji, takich jak: teren po kółku rolniczym, teren po brykietowni, teren 

po skupie bydła, teren byłego sklepu oraz stawu w Przewalu, teren po składzie buraczanym 

w Czermnie. 

• Przygotowanie właścicieli lasów (model biznesowe) pod działalność w przemyśle 

drzewnym, stolarstwie, wyrabianiu ozdób/ mebli z drewna. Organizacja szkoleń, wyjazdów 

studyjnych, nawiązanie współpracy z Technikum Drzewnym w Lublinie. 

• Brak bazy gastronomicznej dopasowanej do potrzeb ruchu turystycznego (brak oferty 

śniadaniowej dla turystów indywidualnych i zorganizowanych. Ograniczona oferta 

obiadowa). Rekomenduje się aktywizację przedsiębiorców do budowy nowych obiektów 

gastronomicznych (np. na szlaku Gotanii).  

• Organizacja wykorzystania bazy surowca pochodzenia rolnego do rozwoju przetwórstwa  

i przemysłu rolno-spożywczego. Szczególnie ważne będą uprawy, które odpowiedzą na 

potrzeby inwestorów. Uprawy typu fasola oraz skarby lasu tj. jagody leśne, stanowią ważny 

potencjał rozwoju innowacyjnego, biofunkcjonalnego przemysłu rolno-spożywczego. 

• Producenci innych branż niż rolnicza potrzebują wykwalifikowanych kadr. Niestety 

wyludnianie się gminy, demografia i kwalifikacje sporek grupy mieszkańców, utrudniać 

będą rozwój gospodarczy gmin. Rekomenduje się podjęcie działań na rzecz podnoszenia 

kwalifikacji i budowy kapitału społecznego. 

• Brak atrakcyjnego rynku pracy związany jest poniekąd z brakiem wiedzy. Osoby 

przedsiębiorcze potrzebują wiedzy, aby rozpocząć działalność gospodarczą. Stad zasadne 
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byłoby utworzenie Centrum Innowacji Społecznych lub Centrum Przedsiębiorczości we 

współpracy z innymi gminami. 

• Gmina jest miejscem pretendującym do bycia miejscem pożądanym przez mieszkańców 

dużych miast i odchodzących na emeryturę. Jednak musi podnosić atrakcyjność osadniczą 

poprzez współpracę z deweloperami oraz uatrakcyjnić ofertę kulturalną. W poszczególnych 

świetlicach istniej możliwość organizacji klubów dla mieszkańców, ze stałą ofertą 

warsztatów plastycznych, kulinarnych, teatralnych itp. Rozwojem oferty powinny zająć się: 

Ośrodek Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Stowarzyszenia, KGW, OSP.  

• Przygotowanie oferty turystycznej i rozbudowa atrakcji (m.in. wiosek tematycznych) wokół 

takich tematów jak: Grody Czerwieńskie, Dolina Sieniochy, Wylewane najwyższe na Świcie 

świece, Tyszowieckie buty – stolica polskiego szewstwa, Święto kwitnącej fasoli. 

• Brakuje nowoczesnych form promocji oferty gminy. Bez intensywnej komunikacji  

z pracodawcami, inwestorami, turystami, nie uda się zrealizować kolejnych ważnych 

inicjatyw. Gmina powinna wykorzystać przestrzeń do współpracy z sąsiednimi gminami oraz 

z partnerami zagranicznymi. 

• Dobre gleby i czyste środowisko stanowi potencjał do zakładania ekologicznych upraw. 

Rekomenduje się rozwój rolnictwa ekologicznego. 

 

STREFA TECHNICZNA 

• Wybudowano kanalizację na terenie Tyszowiec. 

• Rzeka Huczywa wymaga dostosowania do potrzeb rolników i turystów. 

• Plac targowy umożliwiający organizację handlu oraz imprez. Brak zadaszeń. 

• Stan techniczny niektórych obiektów wymaga modernizacji, rewitalizacji. 

 

 

STREFA OCHRONA ŚRODOWISKA 

• Ze względu na zmiany klimatyczne i potrzebę retencjonowania wody, rekomenduje się 

rozważenie utworzenie zbiornika retencyjnego. Planowana jest budowa zbiornika 

retencyjnego-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną na Dąbrowie.  

W partnerstwie z Gminą Werbkowice możliwe jest zrealizowania zadania: budowa 

zbiornika/ zalewu w miejscowości Wakijów. 

• Liczne inwestycje w OZE m.in. energetyki wiatrowej. Duży potencjał pod instalacje typu 

biogazownia. 
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UWAGI ODNOSZĄCE SIĘ DO ZWIĄZKÓW GMINY Z REGIONEM  

TRENDAMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI  

W PERSPEKTYWIE ROKU 2030. 

 

Ze względu na ścisły związek rozwoju rolnictwa z rozwojem obszarów wiejskich nie można mówić  

o zrównoważonym rozwoju Gminy Tyszowce bez zrównoważonego rolnictwa. Warunkiem 

koniecznym takiego rozwoju jest podtrzymywanie lub rozwijanie zasobów środowiskowych, 

kapitału ekonomicznego i społecznego w taki sposób, aby dochody oraz poziom jakości życia 

rolników i innych mieszkańców wsi na terenie Gminy były sprawiedliwie rozłożone pomiędzy 

obecnymi a przyszłymi pokoleniami. Podejście to dąży do pogodzenia praw przyrody i ekonomii 

dzięki przyjęciu w działaniach gospodarczych takiego kierunku rozwoju, który jest dostosowany do 

istniejących uwarunkowań przyrodniczych, tj. potrzeb i woli lokalnych społeczności oraz norm 

ekologicznych.  

Globalizacja, cyfryzacja, pandemia Covid-19 w 2020-2021 r., wojna na Ukrainie niekorzystne zmiany 

demograficzne i klimatyczne, niedobór zasobów, urbanizacja, to globalne mega trendy, które będą 

w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki. Procesy te wpływać będą również na 

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

Tyszowce pozwoli zbudować istotną przewagę konkurencyjną całego obszaru, we współpracy 

z innymi Samorządami powiatu tomaszowskiego oraz hrubieszowskiego.  

Rozwój walorów przyrodniczych, organizacji pozarządowych, rolnictwa oraz zagospodarowanie 

terenów inwestycyjnych w różnych kierunkach Gminy Tyszowce, będzie tworzyć zasoby dla 

obecnych i przyszłych pokoleń. W planowaniu strategicznym rozwoju do roku 2030, należy 

uwzględniając endogeniczny potencjał Gminy, trzeba dążyć do przetwarzania surowca pochodzenia 

roślinnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów (rolnictwo ekologiczne, rolnictwo innowacyjne), 

a także rozwój turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym (m.in. Grody Czewieńskie), unikalnych 

walorach przyrodniczych (m.in. Dolina Sieniochy) poprzez współpracę B+R (biznes+nauka) oraz 

B+R+JST. Działania rozwojowe należy połączyć z nowymi technologiami, innowacyjnymi 

rozwiązaniami w zakresie przetwarzania (rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu 

spożywczego) oraz trendami tj. srebrną (senioralną gospodarką), zieloną gospodarką (OZE) i białą 

gospodarką (usługi medyczne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe). 

 

Wielofunkcyjny rozwój w przypadku Gminy Tyszowce, powinno traktować się 

jako zaplanowanie w sferze gospodarczej większej liczby funkcji niezwiązanych  

z rolnictwem, co doprowadzi do oczekiwanej dywersyfikacji gospodarki. Zmiany 

poziomu życia mieszkańców wymagają tworzenia nowych aktywności 

zawodowych i atrakcyjnych miejsc pracy poza rolnictwem. 

 

Rozwój Gminy Tyszowce, analogicznie jak sąsiadujących gmin, uwarunkowany będzie do 2030 roku  

rozwojem kapitału społecznego, który buduje relacje, powiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz 

społeczno-gospodarcze i wpływa na mechanizmy społeczno-gospodarcze. 
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Rozwój Gminy Tyszowce wymaga uwzględnienia różnych źródeł finansowania. Strategicznym 

wyzwaniem perspektywy do roku 2030 jest zmierzenie się z finansowaniem inwestycji, ponieważ 

na szczeblu regionalnym, powiatowym, gminnym, wiele inwestycji wymaga zaangażowania dużego 

kapitału. Należy stworzyć profil gospodarczy Gminy we współpracy z przedsiębiorcami, 

gospodarzami oraz organizacjami pozarządowymi, który uruchomi cały mechanizm rozwoju. W tym 

celu powinno się w sposób planowy wykorzystać krwiobieg infrastrukturalny, którego sercem staje 

się dla całego regionu układ tras: S12, S17, S19 oraz dróg wojewódzkich. Wdrożone rozwiązania  

w Gminie (energetyka OZE, nowoczesna kanalizacja itp.), przyczynią do wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa i obniżenia kosztów funkcjonowania gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw oraz 

całej społeczności. Wdrożenie przedsięwzięć kluczowych dla rozwoju gospodarczego Gminy 

Tyszowce wymagać będzie realnego wsparcia ze strony Samorządu Województwa i Rządu.  

 

Priorytetem będzie rozwój gospodarczy gminy i pozyskanie nowych inwestorów 

w branży przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemysłu czasu 

wolnego (turystyki), a także budowa oferty dla młodych małżeństw, młodzieży  

i osób starszych. 

 

Wdrażając zaplanowane w Strategii działania, korzyści dla gminy związane z przyciąganiem 

inwestycji na swój teren, będzie można zaobserwować w ciągu 2-3 lat. Nowe przedsiębiorstwa, to 

nie tylko dodatkowe wpływy z podatków, ale również miejsca pracy (których brakuje na terenie 

gminy), a także poprawa wizerunku gminy, jako miejsca atrakcyjnego i innowacyjnego. Pozyskanie 

inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, edukacji i innowacji oraz ekologicznego rolnictwa, to 

gwarancja rozwoju gminy i podniesienia jakości życia mieszkańców, dlatego też Samorząd lokalny 

musi skupić się na obsłudze inwestorów oraz profesjonalnych narzędziach komunikacji  

z potencjalnymi inwestorami (nowoczesna promocja gospodarcza gminy, budowa marki Gminy 

Tyszowce.  

Ważnym elementem branym pod uwagę przez inwestorów będzie tzw. klimat dla 

przedsiębiorczości, tworzony w największym stopniu przez lokalne władze (w tym: miejscowe 

prawo, politykę fiskalną). Tworząc nowe plany rozwojowe gminy, należy pamiętać, że pracodawcy 

coraz większą uwagę przykładają również do warunków życia w danej gminie, zwłaszcza, jeżeli 

inwestycja wymaga relokacji pracowników firmy z innych miast lub nawet z zagranicy. Wówczas 

gminę ocenia się również przez pryzmat atrakcyjności dla mieszkańców oraz jakości życia. Liczy się, 

chociażby jakość przestrzeni, czyli łatwość poruszania się po gminie, jakość środowiska naturalnego, 

architektura i uporządkowanie przestrzeni publicznej, obecność miejsc rekreacji. 

 

Należy jednocześnie odnotować, że Gmina Tyszowce, podobnie jak cały region 

charakteryzuje się dużym bogactwem przyrodniczym i kulturowym, które może 

stanowić jeden z czynników rozwoju tego regionu, a związane z nim usługi 

ekosystemowe (np. czyste powietrze, możliwość spędzania wolnego czasu  

w otoczeniu przyrody, potencjał turystyczny, korzystne warunki do produkcji 

żywności wysokiej jakości, dostęp do roślin leczniczych itp.) znacząco podniosą 

jego atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. 
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Problemem tej kategorii obszarów, do których należy gmina, jest także niezadowalająca dostępność 

terytorialna, w tym niedostateczne powiązania transportowe z innymi gminami w zakresie 

odpowiedniej jakości połączeń drogowych oraz siatki połączeń w transporcie zbiorowym. Wskazane 

problemy skutkują znaczącym i postępującym osłabieniem bazy ekonomiczno-finansowej, grożąc 

dalszym pogarszaniem się warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej.   

Odpowiedzią na fragmentaryczne i geograficznie zogniskowane kryzysy obszarów powinna być 

dobrze zaplanowana rewitalizacja, jako narzędzie poprawy warunków życia, rozwoju 

gospodarczego i jakości środowiska na obszarach kryzysowych. Rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Klimat gminy jest istotny również dla pracowników, 

którzy przy wyborze zatrudnienia koncentrują się już nie tylko na wynagrodzeniu, możliwości 

rozwoju oraz prestiżu, ale również na innych aspektach związanych z miejscem pracy. 

Gminy zagrożone trwałą marginalizacją takie jak m.in. Gmina Tyszowce będą głównymi adresatami 

polityki regionalnej po roku 2020, taką koncepcję zakłada Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

2030. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które należy ująć w krajowych, regionalnych  

i lokalnych strategiach rozwoju to m.in. obszary zmarginalizowane (obejmujące małe miasta  

i obszary wiejskie). Obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze wspierane będą obligatoryjnie z poziomu kraju i regionu za pomocą 

specjalnie dedykowanych instrumentów. Obligatoryjne uwzględnienie ich w strategiach 

rozwojowych województw związane jest z potrzebą określenia zakresu wsparcia z poziomu 

regionalnego. 

 

Szansą rozwojową Gminy Tyszowce powinien być przemysł rolno-spożywczy, 

przetwórstwo, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój turystyki, dobry 

poziom edukacji i troska o środowisko naturalne. Wzrost uprzemysłowienia mogą 

uzyskać niektóre branże gospodarki, tj. spożywcza, zielarska, kosmetyczna 

(produkcja herbat, naparów, suszu, napojów, kosmetyków, paraleków), drzewna. 

 

Obszarami, które wymagają interwencji i szczególnej uwagi są słabe strony, uwarunkowania, 

zjawiska, deficyty, które pozbawione reakcji ze strony gminy mogą się pogłębić i stworzyć poważne 

zagrożenie w rozwoju. 

• Wyludnianie się gminy, 

• Niekorzystna demografia, 

• Rynek pracy (brak atrakcyjnych miejsc pracy, brak dużego inwestora, pracodawcy), 

• Niskie kwalifikacje oraz kompetencje IT mieszkańców (brak zajęć podnoszących 

kompetencje), 

• Dostęp i poziom specjalistycznej opieki medycznej, 

• Narastające problemy społeczne, 

• Przygotowanie na następstwa starzejącego się społeczeństwa, 

• Niezróżnicowania oferta gastronomiczna, noclegowa, 

• Niedostateczne angażowanie się mieszkańców w życie gminy (bierność, roszczeniowe 

podejście, brak współpracy pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości, mała 
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ilość twórców ludowych i pasjonatów (brak atrakcyjnej oferty dla twórców m. in. pomocy 

w rozwijaniu pasji, zachęty do uaktywnienia się), 

• Niski poziom innowacji społecznych (brak miejsca poświęconego ich tworzeniu), 

• Oferta dla młodych małżeństw (brak nowoczesnego żłobka i przedszkola, skromna oferta 

mieszkaniowa), 

• Brak oznaczeń informacyjnych oraz atrakcji turystycznych istotnych dla ruchu 

turystycznego, 

• Ograniczenia finansowania inwestycji (ograniczony dostęp do funduszy zewnętrznych ze 

względu na wysokość wpływów do budżetu gminy, niski poziom sięgania po fundusze 

przez przedsiębiorców), 

• Postępująca trwała marginalizacja społeczno-gospodarcza (brak kluczowych inwestycji, 

terenów inwestycyjnych), 

• Mało konkurencyjne i innowacyjne rolnictwo (rozdrobnione gospodarstwa rolne (nadal 

konieczne jest scalanie gruntów, mała różnorodność upraw, brak przetwórni, chłodni, 

Niewielkie zainteresowanie zakładaniem ekologicznych gospodarstw), 

• Niski poziom przedsiębiorczości (mała ilość przedsiębiorstw, brak zainteresowania  

w tworzeniu nowych spółdzielni, brak współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, niski 

poziom cyfryzacji, niewystarczająca grupa przedsiębiorczych ludzi, brak zachęt do 

tworzenia nowych przedsiębiorstw w gminie), 

• Zasoby kadrowe (brak dostępu do wykwalifikowanych pracowników, brak szkoły średniej), 

• Brak atrakcyjnej oferty gospodarczej wykorzystującej dziedzictwo kultury i walory 

przyrodnicze, 

• Niekorzystne prawo, polityka fiskalna,  

• Osłabienie warunków lokalizacyjnych (brak gazyfikacji, kanalizacji), 

• Rosnące ceny, biurokracja, 

• Stan dróg powiatowych i wojewódzkich, 

• Stan infrastruktury komunalnej (przestarzała infrastruktura wodociągowa wymagająca 

remontu, przestarzała sieć elektryczna), 

• Stan infrastruktury drogowej i brak chodników (w określonych miejscach na terenie 

gminy) 

• Stan niektórych zabytków, 

• Atrakcyjność obiektów komunikacyjnych (brak atrakcyjnych rozwiązań poprawiających 

komunikację typu: mostki, kładki, przystanków autobusowych). 

• Niewystarczająca świadomość troski o środowisko naturalne. 

• Czynniki obniżające atrakcyjność turystyczną gminy (brak ścieżek rowerowych, brak 

zróżnicowanej bazy noclegowo-gastronomicznej, brak wyróżnika – atrakcji, która jest 

rozpoznawalna w kraju; mieszkańcy podnoszą brak dużego zbiornika wodnego (jednak 

zasadność jego budowy, powinna być rozpatrywana w perspektywie współpracy z innymi 

gminami), 

• Czynniki obniżające atrakcyjność inwestycyjną gminy i warunki osiedleńcze (brak terenów 

inwestycyjnych, brak dostępu do atrakcyjnych mieszkań i infrastruktury towarzyszącej 

(usług specjalistycznych), brak gazyfikacji, nieestetyczne przystanki autobusowe, stan dróg 

powiatowych i wojewódzkich, w części również gminnych), brak ścieżek rowerowych). 

 

Skupienie się na poprawie warunków bytowych mieszkańców i ich pozytywny odbiór przez lokalną 

społeczność jest bardzo ważny. Obszar Gminy Tyszowce był do niedawna kojarzony głównie  
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z wytwarzaniem żywności i surowców rolniczych, a funkcją uzupełniającą było rzemiosło wiejskie 

wytwarzające towary i usługi dla lokalnej ludności oraz te niezbędne do produkcji rolniczej. Obecnie 

produkcja rolnicza zmniejsza swój udział w gospodarce wiejskiej na rzecz pozarolniczych funkcji 

produkcyjnych oraz konsumpcyjnych, takich jak: udostępnianie zasobów przyrody (usługi 

turystyczno-rekreacyjne), nowe miejsca zamieszkania (budownictwo komunalne oraz powstające 

na coraz większą skalę drugie domy). Rolnictwo ma coraz mniejszy udział w rozwoju gospodarczym 

nie tylko kraju, ale i samej wsi.  Obserwując doświadczenia krajów UE nieodparcie nasuwa się 

wniosek, że rozwój obszarów wiejskich takich jak Gmina Tyszowce, a szczególnie wiejskiej 

przedsiębiorczości, która tworzy nowe miejsca pracy jest uwarunkowany licznymi barierami,  

a szczególnie poziomem infrastruktury instytucjonalnej wspierającej dywersyfikację gospodarki 

wiejskiej tj. dostęp do specjalistycznej wiedzy, przygotowanie i wdrożenie innowacji, 

internacjonalizacja prowadzonej działalności (eksportowanie produktów i usług) oraz współpraca 

samorząd – przedsiębiorcy – uczelnie. 

Wybór priorytetów rozwoju przez Ankietowanych jest zgodny z modelem zrównoważonego 

rozwoju. Mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę poprawy warunków życia oraz obszarów 

związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, a także poza rolniczej (udogodnienia dla 

inwestorów i przedsiębiorców). Systematyczna poprawa życia mieszkańców oraz budowa przewagi 

konkurencyjnej we współpracy z partnerami (innymi JST, organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorcami, gospodarzami) stanowi determinant rozwojowy, który odnosi się również dla 

planowania rozwoju Gminy Tyszowce. 

 

Główne wsparcie rozwoju gminy do 2030 roku na poziomie krajowym  

i regionalnym wynika z faktu, że jest obszarem zagrożonym trwałą marginalizacją. 

 

Obszar został wyznaczony na podstawie wielowskaźnikowej metodyki opracowanej na potrzeby 

Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju z perspektywą do 2030 roku. W województwie lubelskim 

występuje najwięcej w kraju, bo aż 140 gmin (z łącznej liczby 213 gmin) zagrożonych trwałą 

marginalizacją (66 % łącznej liczby gmin w województwie). Obszary te dotykają problemy związane 

z nieefektywną gospodarką i słabo funkcjonującym rynkiem pracy oraz problemy demograficzne, 

dotyczące spadku liczby ludności i starzenia się społeczeństwa. Obszarom tym nie sprzyja ponadto 

utrzymujące się ubóstwo, braki w zakresie podstawowej infrastruktury oraz niska dostępność 

transportowa i usługowa. 

 

 

GMINA TYSZOWCE – OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE 

 

 

Kluczowe dla rozwoju Gminy Tyszowce jest otoczenie zewnętrzne, które tworzy Województwo 

Lubelskie, a zwłaszcza jego przygraniczna część, charakteryzująca się niskim wskaźnikiem 

poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Obserwuje się stale niezadowalający stopień 
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spójności społecznej i gospodarczej oraz niekorzystny poziom jakości życia mieszkańców.  

W rolnictwie regionu, od wielu lat obserwujemy nawarstwienie najważniejszych problemów, które 

w znacznej mierze są wynikiem uwarunkowań historycznych i wyniszczających lubelską wieś 

efektów polityki rolnej, zarówno w okresie tzw. realnego socjalizmu, jak i okresu transformacji 

postsocjalistycznej.  

Obszary wiejskie w regionie lubelskim, do których należy Gmina Tyszowce są słabiej wyposażone 

w elementy infrastruktury transportowej, komunalnej, energetycznej niż obszary miejskie, co 

tylko w części wynika z mniejszej gęstości przestrzennej osadnictwa i działalności gospodarczej 

na wsi niż w mieście16, ale jest to również konsekwencja nieodpowiedniego planowania 

strategicznego rozwoju na tych obszarach. Chociaż wiele inwestycji infrastrukturalnych zostało 

zrealizowanych w latach 2004-2020, to Województwo Lubelskie cechuje nadal nie tylko słaba 

dostępność do regionu z zewnątrz, ale również niska dostępność i wewnątrz regionalna spójność 

komunikacyjna, która miejscami stanowi barierę dla pełnego wykorzystania endogenicznych17 

potencjałów regionu oraz jego układów lokalnych. Ogólna dostępność potencjałowa jest niska  

i charakteryzuje się wskaźnikiem międzygałęziowej dostępności transportowej (WMDT)18. Ten 

wymiar oddziaływania ma również swoje przełożenie na rozwój Gminy Tyszowce. 

W przypadku Województwa Lubelskiego prowadzona przez Zarząd Regionu polityka 

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

i gospodarczych między gminami oraz miejscowościami. Trend lokalności19 (w skrócie gloryfikacja 

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

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

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

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

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

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

2021-2030. 

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

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

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

zwiększenia roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych, jako koordynatorów działań 

rozwojowych na swoim obszarze. Szczególnie istotne będzie pobudzanie aktywności najsłabszych 

 
16 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030. 
17 Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, w tym także regionów przygranicznych, można podzielić na dwie 
zasadnicze grupy z punktu widzenia kierunku oddziaływania na proces rozwoju, a mianowicie na czynniki zewnętrzne 
(egzogeniczne) oraz czynniki wewnętrzne (endogeniczne). Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 16-17. 
18 Strategia Rozwoju Polski Wschodniej, (część diagnostyczno-kierunkowa), 14 września 2012, s. 31. Zob. także: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, s. 88. Wskaźnik Międzygałęziowej 
Dostępności Transportowej (WMDT) - wypracowany w IGiPZ PAN syntetyczny wskaźnik, który uwzględnia 12 zmiennych 
społeczno-gospodarczych, m.in. liczba ludności, liczba pracujących, liczba gospodarstw rolnych, liczba studentów, liczba 
noclegów lub produkcja sprzedana przemysłu. 
19 Katarzyna Drabarczyk, Zrównoważony rozwój województw –analiza porównawcza, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie  
Nr 25 t. 2 (2017) s. 23–34. 
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ekonomicznie i instytucjonalnie jednostek samorządu terytorialnego oraz przełamywanie barier we 

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

 

Istotne znaczenie będzie miała współpraca sąsiadujących ze sobą gmin, również 

tych położonych w pasie przygranicznym z partnerami  

po drugiej stronie granicy”.20 Strategia Rozwoju Gminy Tyszowce do roku 2030 

będzie odpowiedzią władz samorządowych na zmieniającą się sytuację 

społeczno-gospodarczą wymagającą wnikliwego spojrzenia na posiadane 

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

 

Odpowiednio prowadzone prace nad dokumentem powodują, że realnie służy wszystkim 

mieszkańcom, samorządowcom, obywatelom i inwestorom, jako praktyczny instrument 

zarządzania lokalnym rozwojem. Dokument Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce do roku 2030 

stanowić będzie poważny punkt odniesienia dla planów inwestycyjnych firm, a także zintegruje 

społeczność lokalną wokół wspólnych wartości, oczekiwań i kluczowych przedsięwzięć.  

Współpraca Gminy Tyszowce z innymi samorządami, w tym z Samorządem Województwa 

Lubelskiego – zintegrowany, zrównoważony i spójny rozwój – umożliwi w najbliższej perspektywie 

realny wzrost gospodarczy. Wyzwanie stanowi inicjowanie różnych form współpracy oraz 

współodpowiedzialności.  

 

Ważne jest powszechne stosowanie praktyki współpracy samorządów w zakresie 

m.in. przygotowywania wspólnych, ponadlokalnych strategii rozwoju  

i realizowania wspólnych inwestycji – w tym w odpowiedzi na potrzeby 

 i wyzwania wykraczające poza granice pojedynczej JST. 

 

Istotne jest włączenie planowania przestrzennego (kreowanie ładu przestrzennego 

odpowiadającego potrzebą wielofunkcyjnego rozwoju), jako obowiązkowego elementu 

wielopoziomowego zarządzania rozwojem. Uporządkowanie przestrzeni i efektywne nią 

zarządzanie wymaga oparcia na kompleksowym systemie monitorowania procesów społeczno-

gospodarczych z uwzględnieniem zmian w przestrzeni. Należy jednocześnie odnotować, że Gmina 

Tyszowce podobnie jak cały region charakteryzuje się dużym bogactwem przyrodniczym, które 

może stanowić jeden z czynników rozwoju tego regionu, a związane z nim usługi ekosystemowe 

(np. czyste powietrze, możliwość spędzania wolnego czasu w otoczeniu przyrody, potencjał 

turystyczny, korzystne warunki do produkcji żywności wysokiej jakości, dostęp do roślin leczniczych 

itp.) znacząco podniosą jego atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów.21  

 

 
20 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
21 Jw. 
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Problemem tej kategorii obszarów, do których należy Gmina Tyszowce, jest także 

niezadowalająca dostępność terytorialna, w tym niedostateczne powiązania 

transportowe z innymi gminami w zakresie odpowiedniej jakości połączeń 

drogowych oraz siatki połączeń w transporcie zbiorowym. Wskazane problemy 

skutkują znaczącym i postępującym osłabieniem bazy ekonomiczno-finansowej, 

grożąc dalszym pogarszaniem się warunków życia  

i prowadzenia działalności gospodarczej.22 

 

Odpowiedzią na fragmentaryczne i geograficznie zogniskowane kryzysy obszarów powinna być 

dobrze zaplanowana rewitalizacja, jako narzędzie poprawy warunków życia, rozwoju 

gospodarczego i jakości środowiska na obszarach kryzysowych. Rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

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

dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego podregionów oraz przeciwdziałanie 

kumulacji problemów społeczno-gospodarczych, szczególnie na obszarach peryferyjnych, 

położonych z dala od dużych ośrodków miejskich i na styku województw.23  

W celu zapewnienia spójności terytorialnej znaczenie ma także zwiększenie poziomu dostępu do 

usług (edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury, społecznych, transportowych, doradztwa 

biznesowego) i podstawowych dóbr warunkujących włączenie się mieszkańców tych obszarów  

w procesy rozwojowe w szczególności z wykorzystaniem potencjału społeczności lokalnych  

i sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Wyzwanie stanowi również zapewnienie trwałych form 

współpracy partnerów krajowych i regionalnych oraz usprawnienie współpracy, koordynacji 

instytucji i podmiotów niepublicznych działających na rzecz rozwoju tych obszarów.24   

 

Na poziomie lokalnym do strategii rozwoju Gminy Tyszowce proponowane jest 

dodanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Oba dokumenty przyjmowane 

powinny być fakultatywnie. Mają łączyć sferę społeczną, gospodarczą  

i przestrzenną. Strategia rozwoju ponadlokalnego ma być odpowiedzią na 

potrzebę wspólnego planowania rozwoju w obrębie kilku gmin powiązanych ze 

sobą funkcjonalnie – Strategia Rozwoju Ponadlokalnego. Ma to pomóc  

w pozyskiwaniu funduszy unijnych i wdrażaniu projektów. Jeśli gmina przyjmie 

ww. dokument, jego zapisy będą musiały być uwzględnione w pracach nad 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.25 

 

 
22 Jw. 
23 Jw. 
24 Jw. 
25 Jw. 
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W Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (uchwalonej przez Radę 

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

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

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

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

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

publicznych i rynkowych, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych  

i kulturowych dla przyszłych pokoleń, dzięki zrównoważonemu rozwojowi konkurencyjnego 

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

znacząco zwiększono pozytywne efekty środowiskowe produkcji rolnej i rybackiej. Podstawą 

ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne rozwijające się w sposób zrównoważony  

i odpowiedzialny, wykorzystujące nowoczesne technologie. Zapewniono zwiększenie się wkładu 

małych i średnich gospodarstw rolnych w zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Dążąc 

do przybliżenia zaprezentowanej wizji w perspektywie 2030 r., przyjęto cel główny rozwoju 

obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa stanowiący uszczegółowienie celu głównego Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)”.26 

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

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

umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia 

ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego. 

SZRWRiR 2030 będzie realizowała założenia SOR wskazane w trzech celach szczegółowych przez 

działania zaprojektowane w poszczególnych kierunkach interwencji, które zostały przypisane do 

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

strategii: 

• Cel szczegółowy I. Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej. 

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

• Cel szczegółowy III. Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy  

i aktywnego społeczeństwa.27 

•  

Dla potrzeb formułowania Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce oraz Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego, a w tym w sposób szczególny rozwoju gospodarczego należy wskazać: 

• relatywnie niską pozycję konkurencyjną rolnictwa, która w dużej mierze jest 

konsekwencją: dominacji produkcji nisko przetworzonej tj. wysokiego udziału 

województwa w produkcji pierwotnej wielu surowców rolniczych, co nie przekłada 

się na efekty ekonomiczne, 

• wysokiego zaangażowania zasobów pracy w stosunku do wytwarzanej wartości 

produkcji, 

• utrzymującej się od wielu lat niekorzystnej struktury gospodarstw rolnych, 

 
26 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
27 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. 
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• niedoinwestowania w zakresie nowoczesnych specjalistycznych obiektów, 

budowli oraz urządzeń koniecznych do obsługi procesów produkcyjnych  

i przetwórczych (np. chłodnie, magazyny, przetwórnie).28 

Odnosząc się do rozwoju gospodarki Gminy Tyszowce należy zwrócić uwagę, na relatywnie niski 

udział województwa w produkcji energii elektrycznej kraju, co wynika m.in. z braku dużych 

wytwórczych źródeł energii elektrycznej, słabego wykorzystania istniejących zasobów 

naturalnych w energetyce (np. brak elektrowni konwencjonalnej), niepełnego wykorzystania 

potencjału energetyki odnawialnej, ze względu na możliwości przyłączeniowe warunkowane 

stanem istniejącego systemu przesyłowego. W perspektywie energetyka odnawialna może stać 

się potencjalną inteligentną specjalizacją regionu i Gminy Tyszowce, w zakresie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w oparciu o zasoby naturalne oraz zaplecze badawcze.29 

Istotne z punktu widzenia profilowania planu rozwoju Gminy Tyszowce jest to, że  

w rozumieniu polityki państwa określonej w SOR polityka rozwojowa obszarów wiejskich obejmuje 

zarówno tereny rolne, wiejskie ośrodki osadnicze oraz małe miasta spełniające wiele funkcji 

komplementarnych dla rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym w polityce regionalnej 

województwa lubelskiego wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich będzie oznaczać:  

• wykorzystanie naturalnego potencjału do rozwoju rolnictwa i zmiana z charakteru 

surowcowego na przetworzony ze zwiększonym udziałem wytworzonych 

produktów finalnych, 

• wspieranie lokalizacji i rozwoju strategicznych i dostosowanych do profilu produkcji 

rolnej firm i zakładów branż przetwórstwa surowców rolnych – stanowiących 

element poprawy efektywności rolnictwa oraz restrukturyzacji regionu, 

• koncentrację zagospodarowania i zainwestowania w ukształtowanych ośrodkach 

sieci osadniczej, 

• wzbogacanie funkcjonalne i rozwój małych miast oraz ośrodków gminnych, 

• ochronę funkcji terenów rolnych (zatrzymanie procesu rozpraszania zabudowy).30 

 

Procesy demograficzne w województwie lubelskim oraz Gminie Tyszowce mają bezpośredni 

wpływ na wykorzystanie: 

• potencjału rozwojowego regionu (w tym dostępność zasobów pracy), 

• ekonomicznych aspektów przestrzeni i infrastruktury, 

• wpływ na generowanie nowych możliwości rozwojowych. Dla Strategii 

Województwa Lubelskiego oznacza to weryfikację podejścia do zagadnień 

demograficznych w kontekście prowadzonej polityki rozwoju. W szczególności 

dotyczy to: uznanie zjawiska depopulacji za kluczowe uwarunkowanie wpływające 

na kierunki działań w różnych sferach,  

 
28 „Diagnoza prospektywna Województwa Lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego”. 
29 Jw. 
30 Jw. 
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• zwiększanie atrakcyjności życia w regionie poprzez podnoszenie jakości usług 

publicznych (optymalna lokalizacja w połączeniu z organizacją dostępności) oraz 

ułatwianie rozwoju branż tworzących wysokiej jakości miejsc pracy.31 

 

Równie istotny dla Gminy Tyszowce ma dynamiczny rozwój i wzrost znaczenia 

międzynarodowych powiązań gospodarczych, naukowych i technologicznych 

oraz rosnące znaczenie korporacji ponadnarodowych oraz innych podmiotów 

niepaństwowych o zasięgu globalnym, w tym sieciowych społeczności 

internetowych z jednej strony niosą za sobą wiele zagrożeń, z drugiej zaś 

generują wyzwania i tworzą nowe możliwości rozwojowe. 

 

W tym kontekście niezbędne będzie odważne i profesjonalne podejście do wykorzystania 

pojawiających się szans oraz sprostania nowym wyzwaniom. Oznacza to przemodelowanie 

podejścia do restrukturyzacji gospodarki gminy oraz sąsiadujących JST z pragmatycznym i realnym 

podejściem do nie administracyjnego wpływania i możliwości oddziaływania na sektor 

przedsiębiorstw. Istotne jest to, aby innowacje były postrzegane, jako horyzontalny ważny czynnik 

podnoszenia konkurencyjności regionu, Gminy Tyszowce, a nie jedynie, jako dokument służący 

korzystaniu ze wsparcia z funduszy strukturalnych UE; pozycjonowania sektora rolniczego nie jako 

odrębnego elementu wymagającego wsparcia, ale jako ważne ogniwo dla budowania łańcucha 

wartości w przemyśle rolno-spożywczym a także w branżach pokrewnych, bazujących na surowcach 

rolnych; poszukiwania tzw. nisz rozwojowych i unikalnych funkcji, wykorzystujących zasoby 

dostępne w województwie dla tworzenia produktów i usług poszukiwanych przez użytkowników  

z poza regionu; położenia większego nacisku na sieciowanie oraz rozwój gospodarczej współpracy 

zagranicznej.32 Szczególnego znaczenia nabiera w perspektywie roku 2030 priorytetowe ujęcie 

problemu zanieczyszczenia powietrza; nadanie większej wagi dla gospodarki o obiegu zamkniętym; 

nadanie priorytetu dla inicjatyw oddolnych, będących przejawem aktywności społeczności 

lokalnych w kierunku poprawy sytuacji gospodarczej oraz jakości życia.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Jw. 
32 Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
33 Jw. 
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WNIOSKI Z ANALIZY PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

 

Szanse rozwoju gospodarczego Gminy Tyszowce upatruje się w zorganizowanych strukturach 

przestrzennych stanowiących ofertę dla inwestorów. Należą do nich przede wszystkim: 

• istniejące podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych: Tarnobrzeskiej SSE w Łazach 

k/Łukowa, Łukowie, Borownicy k/Janowa Lubelskiego, w mieście i gminie Tomaszów 

Lubelski,  

• planowane podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych: Tyszowce,  

• wyznaczone w lokalnych dokumentach planistycznych i przygotowane do zainwestowania 

strefy usługowo-przemysłowe m.in. w Gminie Tyszowce. 

W ramach policentrycznej struktury systemu osadniczego, zgodnie z KPZK 2030 podstawowe 

elementy miejskiej struktury osadniczej województwa, miasto Tyszowce służy koncentracji funkcji 

podstawowych i rozwoju ponadlokalnych funkcji specjalistycznych. W tej grupie miast znajdują się 

również: Annopol, Józefów nad Wisłą, Kock, Modliborzyce, Ostrów Lubelski, Stoczek Łukowski, 

Tarnogród i Frampol. 

 

Gmina Tyszowce jest obszarem o szczególnej wartości kulturowej Województwa 

Lubelskiego, na którym rekomenduje się do utworzenie parku kulturowego,  

który zgodnie z KPZK 2030, należy traktować  

jako obszar funkcjonalny ochrony krajobrazów kulturowych. 

 

Wymagane jest uszczegółowienie granic Tyszowieckiego Parku Kulturowego w lokalnych 

dokumentach planistycznych tj.: planach obszarów funkcjonalnych i studiach uwarunkowań oraz 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rekomendowany park kulturowy obejmuje się 

ochroną planistyczną polegającą przede wszystkim na ochronie funkcjonalnej i kompozycyjnej 

zabudowy (w tym historycznej linii zabudowy) oraz zakazie lokalizacji obiektów budowlanych 

negatywnie oddziaływujących na krajobraz. Rekomendowany park kulturowy obejmuje m.in. gminę 

Tyszowce oraz gminę Werbkowice.  

W celu podkreślenia bogactwa kultury lokalnej Gminy Tyszowce rekomenduje się jej 

eksponowanie poprzez: 

• wspieranie rozwoju sieci muzeów i skansenów, 
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• wspieranie twórczości ludowej, a także ośrodków rzemiosła ludowego poprzez tworzenie 

izb regionalnych, 

• objęcie ochroną wszelkich przejawów działalności kulturowej i kulturotwórczej, 

przetrwałych tradycji, obrzędów, stroju ludowego oraz wspieranie współczesnych form 

kontynuacji tradycji lokalnych. 

Uwzględniając istniejące i projektowane elementy infrastruktury drogowej Województwa 

Lubelskiego ustala się docelowy układ funkcjonalny podstawowych powiązań drogowych na 

obszarze województwa lubelskiego, w układzie regionalnym drogi wojewódzkie, w tym: nr 3421L 

Werbkowice – Malice – Wakijów – Tyszowce – Czartowiec – Łaszczów. 

Uwzględniając istniejące i projektowane elementy infrastruktury drogowej Województwa 

Lubelskiego ustala się docelowy układ funkcjonalny podstawowych powiązań drogowych na 

obszarze województwa lubelskiego, w układzie ponadlokalnym – drogi powiatowe (w tym przede 

wszystkim klasy G) m.in. nr 3511L Tyszowce (ul. Kościelna) – Dobużek – Łaszczów, nr 3522L 

Łaszczów – Dyniska – Ulików. 

Za kluczowe zamierzenia inwestycyjne (obok zadań określonych w wykazie inwestycji celu 

publicznego) wpływające na poprawę funkcjonowania układu podstawowych powiązań 

elektroenergetycznych na obszarze województwa lubelskiego uznaje się budowę linii 110 kV: 

• Poturzyn – Dobrotwór (Ukraina) lub wariantowo Tyszowce – Dobrotwór, 

• Dobrotwór (Ukraina) – Ulhówek, 

• Tyszowce – Ulhówek, 

• rozbudowę stacji 110/15 kV Tyszowce.  

Przy lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej należy dążyć do minimalizacji jej oddziaływania 

na środowisko, a w szczególności: ograniczać jej ingerencję w krajobraz; nie podejmowania działań 

mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin  

i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został 

wyznaczony konkretny obszar Natura 2000. 

Ze względu na szczególnie niski wskaźnik skanalizowania Województwa Lubelskiego (w tym 

szczególnie w odniesieniu do projektowanych obszarów ochrony GZWP), jako priorytetowe  

w zakresie budowy i rozbudowy zbiorowych systemów kanalizacyjnych m.in. gminę Tyszowce. 

Zgodnie z Planem, na terenie gminy Tyszowce jako przeciwdziałania ruchom masowym ziemi  

i skutkom erozji brzegowej jako priorytetowe uznaje się, zabiegi techniczne i biologiczne na 

terenach osuwiskowych. 

W ramach przeciwdziałania skutkom suszy w zakresie przebudowy systemu melioracji 

szczegółowych w kierunku zwiększenia funkcji nawadniających, jako priorytetowe uznaje się 

realizację systemów nawodnień w Gminie Tyszowce. 

Przygraniczny obszar funkcjonalny Województwa Lubelskiego obejmuje gminy z 5 powiatów 

przygranicznych: bialskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.  

W jego strukturze wewnętrznej wyróżnia się: strefę nadgraniczną obejmującą, zgodnie z ustawą  

z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tj. Dz. U. z 2009 Nr 12, poz. 67 z późn. 

zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie 
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wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie 

nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz. U. Nr 188, poz. 1580), 21 gmin, w tym 

3 miasta: Terespol, Włodawa i Hrubieszów oraz główne ośrodki koncentracji i rozwoju funkcji 

transgranicznych, tj.: Biała Podlaska, Chełm i Tomaszów Lubelski wraz z ich gminami wiejskimi; 

strefę zewnętrzną, w skład której wchodzą pozostałe części powiatów wraz z takimi miastami jak: 

Międzyrzec Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Tyszowce i Łaszczów. Przez obszar ten przebiegają 

magistrale transportowe włączone do systemu transeuropejskiej sieci transportowej na kierunkach 

Warszawa – Biała Podlaska – Mińsk, Warszawa – Lublin – Chełm – Kijów, Warszawa – Lublin – 

Zamość – Lwów. Stanowi on również strefę lokalizacji terminali przeładunkowych oraz 

infrastruktury przeładunkowej będących podstawą rozwoju zintegrowanego systemu 

logistycznego.  

 

Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Gminy Tyszowce w dużym stopniu 

uzależniony jest od zahamowania stale pogłębiających się negatywnych 

procesów demograficznych i strukturalnych. 

 

Cele rozwoju zagospodarowania przestrzennego: 

• zwiększenie dostępności w relacjach krajowych i regionalnych (poprawa dostępu do usług, 

sieci transportowych i telekomunikacyjnych), 

• wzmocnienie funkcjonalne ośrodków miejskich, 

• rozwój sieci przejść granicznych i infrastruktury granicznej, 

•  rozbudowa infrastruktury logistycznej. 

Zasady zagospodarowania przestrzennego: 

• uwzględnianie w zagospodarowaniu potrzeb związanych z obronnością i bezpieczeństwem 

publicznym, integrowanie systemów transportowych, 

• usprawnienie powiązań transportowych. 

W planowaniu przestrzennym należy uwzględnić zasoby cenne przyrodniczo: 

• Rezerwaty przyrody: Skarpa Dobużańska Tyszowce. 

• Obszary specjalnej ochrony ptaków (ostoje ptasie): Ostoja Tyszowiecka PLB060011. 

• Projektowane OCK: Tyszowiecki (Doliny Sieniochy) – Komarów. Tyszowce, Mircze, 

Werbkowice tj. kompleks torfowisk w dolinie rzeki Sieniochy i Huczwy, w tym torfowiska 

węglanowe i alkaliczne, rzadkie i chronione, torfowiskowe gatunki roślin i zwierząt. 

Słabo zgazyfikowane jest obszar gminy. Konieczna jest rozbudowa systemu gazowniczego do 

poziomu zapewniającego pokrycie potrzeb odbiorców. 
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Rozwój rolnictwa powinien łączyć tradycyjne, przyjazne środowisku formy 

gospodarowania z nowymi innowacyjnymi metodami wykorzystania zasobów 

naturalnych. Podstawowe działania kieruje się na poprawę struktury 

przestrzennej gospodarstw rolnych w województwie lubelskim. 

  

 

WNIOSKI Z REGIONALNEJ POLITYKI MIEJSKIEJ 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO,  

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ. 

 

Tyszowce należą do miast o przeważającej funkcji rolniczej, o bardzo słabych predyspozycjach do 

rozwoju przedsiębiorczości. 

Najbardziej peryferyjnym pod tym względem obszarem (izochrony dojazdu 120 min i więcej) jest 

południowo-wschodnia i północno-wschodnia część województw lubelskiego, z najgorszymi 

czasami dojazdów m.in. z miast: Tyszowce, Łaszczów, Lubycza Królewska, Biała Podlaska, Terespol.  

Wyniki analizy świadczą o bardzo dużej terenochłonności funkcji mieszkaniowej wyznaczonej  

w studiach, a w konsekwencji ustalanej w planach miejscowych. Dowodzi to, że polityka 

kształtowania przestrzeni w miastach generalnie nie jest ukierunkowana w wystarczającym stopniu 

na uzupełnianie istniejących struktur przez dogęszczanie zabudowy (plomby), lecz na rozrost 

nowych struktur osiedleńczych, głównie w formie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej. O skali 

powyższego zjawiska świadczą również dane dotyczące procentowego udział powierzchni terenów 

mieszkaniowych zabudowanych w całkowitej powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej 

wyznaczonej w studiach poszczególnych miast. Niski udział powierzchni zabudowanej w docelowej 

strukturze przestrzennej o dużych rezerwach terenów mieszkaniowych, dotyczy głównie miast 

małych, a najbardziej zrównoważone proporcje pomiędzy powierzchnią terenów mieszkaniowych 

zabudowanych, a niezabudowanych występuje w Lublinie i miastach powiatowych. 

Miasta koncentracji funkcji podstawowych i rozwoju ponadlokalnych funkcji specjalistycznych  

w Województwie Lubelskim to Tyszowce oraz Annopol, Józefów, Kock, Modliborzyce, Ostrów 

Lubelski, Stoczek Łukowski, Łaszczów, Tarnogród, Frampol, Urzędów, Lubycza Królewska, 

Siedliszcze, Rejowiec, a także miasta wspomagające dyfuzję potencjału metropolitalnego: Piaski, 

Bychawa, Bełżyce.  

 

W związku z realizowaną funkcją jako szczególnie istotne, lokalne władze samorządowe uznają: 

• W zakresie kierunku działań Rozwój związków funkcjonalnych z innymi ośrodkami 

miejskimi: potrzebę współpracy z innymi ośrodkami miejskimi, głównie w zakresie promocji 
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turystyki, ale też w sferze gospodarczej i społecznej oraz potrzebę podejmowania 

wspólnych inicjatyw z gminami sąsiednimi;  

• w zakresie kierunku działań Dywersyfikacja bazy gospodarczej: konieczność wsparcia 

finansowego ze środków UE preferowanych branż opartych na lokalnych potencjałach 

(przetwórstwo rybne, przetwórstwo rolno-spożywcze, ekologiczna produkcja rolna, 

turystyka); bariery w rozwoju bazy gospodarczej miast, którymi są skomplikowane 

procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;  

• w zakresie kierunku działań Rozwój inteligentnych specjalizacji gospodarczych: rozwój 

branż związanych z OZE oraz przetwórstwem rolno-spożywczym;  

• w zakresie kierunku działań Kształtowanie i rewaloryzacja przestrzeni gospodarczej: 

możliwości zagospodarowania terenów położonych wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych, problemy zbyt długich procedur odrolnienia gruntów, stanowiących 

znaczną barierę w procesie przeznaczania nowych terenów pod funkcje gospodarcze;  

• w zakresie kierunku działań Rozwój instytucji otoczenia biznesu: potrzebę szczególnego 

wspierania przez samorządy miast przedsiębiorczości społecznej, działalności klastrowej,  

a także nowych przedsiębiorców np. poprzez stosowanie ulg podatkowych;  

• w zakresie kierunku działań Promocja i marketing gospodarczy: wypromowanie produktu 

lokalnego lub lokalnych marek regionu – w tym usług i produktów spełniających wysokie 

wymagania jakościowe, które powinny być poddawane certyfikowaniu.  

• w zakresie kierunku działań Rozwój specjalizacji gospodarczej: wykorzystywanie lokalnych 

potencjałów miast, którymi są głównie: przetwórstwo rolne, z preferowaną formą 

przetwórstwa rodzinnego w gospodarstwach rolnych, wymagające zewnętrznego wsparcia 

finansowego,  

• w zakresie kierunku działań Kształtowanie zasobu nieruchomości: występowanie 

ograniczeń prawnych, wynikających z przepisów dotyczących ochrony gruntów rolnych,  

w przeznaczaniu nowych gruntów na cele inwestycyjne (długie i kosztowne procedury);  

• w zakresie kierunku działań Rozwój atrybutów miejskości: potrzebę koncentrowania 

funkcji usług publicznych i odpowiedniego zagospodarowywania przestrzeni publicznych  

w centrach miast, wymagających działań rewitalizacyjnych i znacznych nakładów 

finansowych;  

• w zakresie kierunku działań Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zabytkowych, 

śródmiejskich oraz terenów mieszkaniowych: istnienie barier wynikających z wysokich 

kosztów inwestycyjnych i potrzebę dofinansowywania działań rewitalizacyjnych 

prowadzonych przez samorządy miast, jak i przez inwestorów prywatnych (właścicieli 

nieruchomości i obiektów);  

• w zakresie kierunku działań Kształtowanie struktur mieszkaniowych: potrzebę 

podnoszenia jakości przestrzeni osiedli mieszkaniowych poprzez budowę osiedlowych stref 

rekreacyjnych, potrzeby realizacji w strukturach mieszkaniowych infrastruktury 

komunalnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym realizowanej w oparciu 

o rządowe programy mieszkaniowe;  

• w zakresie kierunku działań Rozwój infrastruktury społecznej: rozwój infrastruktury usług 

sportu i instytucji kultury, infrastruktury wsparcia społecznego, dostosowana do potrzeb 

różnych grup społecznych, a także rozwój obiektów przedszkoli i żłobków; 
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• w zakresie kierunku działań Rozwój inteligentnych systemów zarządzania miastem: 

działania dotyczące energooszczędności i bezpieczeństwa publicznego; 

• w zakresie kierunku działań Zastosowywanie niskoemisyjnych i energooszczędnych 

rozwiązań oraz technologii w transporcie, budownictwie i energetyce: realizacje 

inwestycji związanych z rozwojem OZE, poprawą efektywności energetycznej budynków 

oraz infrastruktury rowerowej (w tym systemu roweru miejskiego z powiązaniu z innymi 

miejscowościami), potrzebę wsparcia finansowego funduszy zewnętrznych na realizację 

inwestycji;  

• w zakresie kierunku działań Integracja i wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców: 

kształtowanie przestrzeni publicznej w sposób sprzyjający komunikacji społecznej (miejsca 

organizacji imprez, miejsca spotkań, itp.), działania na rzecz wsparcia i aktywizacji osób 

wykluczonych społecznie.  

 

Pakiet działań dla miast koncentracji funkcji podstawowych i rozwoju ponadlokalnych funkcji 

specjalistycznych m.in. Gminę Tyszowce obejmuje: 

 

Obszar realizacji polityki: Rozwój zewnętrznych funkcji miasta Tyszowce 

wynikający z roli poszczególnych ośrodków miejskich województwa w obsłudze 

regionu. Rozwój związków funkcjonalnych z innymi ośrodkami miejskimi. 

 

1. Budowa powiązań i rozwijanie współpracy z innymi miastami w ramach obszarów 

funkcjonalnych wskazanych w PZPWL: 

Tyszowce, obszar funkcjonalny rozwoju gospodarki żywnościowej (produkcji 

roślinnej), rozwój bazy przemysłu rolno-spożywczego, usług obsługi rolnictwa, 

ośrodków i działań wspierających transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie. 

2. Budowa powiązań i rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy miast uzasadnione ich 

położeniem: Nawiązywanie i rozwijanie współpracy w sferze społecznej i gospodarczej miast: 

Tyszowce, Łaszczów i Tomaszów Lubelski. 

 

Obszar realizacji polityki: Wzmacnianie bazy ekonomicznej miasta Tyszowce 

służącej poprawie ich konkurencyjności. Kształtowanie specjalizacji 

gospodarczych. Wykorzystanie potencjałów gospodarczych. 

 

Kształtowanie miasta jako ośrodka rozwoju przemysłu spożywczego (w tym produkcji żywności 

metodami ekologicznymi). Zwiększanie w gospodarce roli sektora usług turystycznych  

i prozdrowotnych oraz branży przemysłu drzewnego. 
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Obszar realizacji polityki: Wzmacnianie bazy ekonomicznej miasta Tyszowce  

służącej poprawie ich konkurencyjności. 

 

Tyszowce: Wspieranie rozwoju inteligentnych specjalizacji gospodarczych regionu  

w zakresie biogospodarki – branża drzewna. 

 

 

WNIOSKI Z REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DO 2030 ROKU 

 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku uchwalona przez Sejmik 

Województwa Lubelskiego w dniu 31 października 2014 r., jest rozwinięciem Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku) uchwalonej przez 

Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 24 czerwca 2013 roku. RSI WL jest podstawowym 

dokumentem programowania rozwoju na poziomie regionalnym, w części poświęconej rozwojowi 

badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. 

Proces aktualizacji RSI WL jest spójny i komplementarny z pracami prowadzonymi nad aktualizacją 

SRWL oraz dokumentami i wytycznymi na szczeblu unijnym i krajowym, w tym w szczególności  

z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Również horyzont czasowy nowej RSI WL jest 

zgodny z terminem objętym Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Krajową Strategią 

Rozwoju Regionalnego, tj. uwzględnia dekadę 2020 - 2030.  

Inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego, które są ważne dla rozwoju społeczno-

gospodarczego Gminy Tyszowce  

I. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI: 111 Innowacyjne działania na rzecz poprawy żyzności  

i produktywności gleb; 112 Wysokiej jakości materiał siewny, rozmnożeniowy  

i nasadzeniowy o zwiększonej odporności na choroby i szkodniki oraz warunki suszy 

rolniczej; 113 Bezpieczeństwo oraz poprawa jakości surowców roślinnych w zakresie 

stosowania nawozów i środków ochrony roślin; 114 Innowacyjne technologie i maszyny dla 

rolnictwa, w tym precyzyjnego; 121 Zdrowa żywność, w tym ekologiczna, tradycyjna  

i regionalna; 122 Innowacyjne sieci dystrybucji zdrowej, lokalnej i sezonowej żywności tzw. 

kooperatywy spożywcze; 123 Technologie przetwórstwa rolno-spożywczego ograniczające 

zużycie energii i wody; 124 Technologie podnoszące jakość, trwałość, funkcjonalność  

i bezpieczeństwo produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; 125 Zrównoważona 

produkcja, przetwórstwo i przechowalnictwo; 126 Innowacyjne systemy i oprogramowanie 

oraz inteligentne metody i narzędzia zarządzania i monitorowania przebiegu procesu 

produkcji oraz oceny jakości surowców i produktów gotowych; 127 Rozwijanie narzędzi  

i nowoczesnych technik badawczych oraz markerów jakości żywności; 128 Innowacyjne 
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systemy, układy, sensory i detektory elektroniczne i fotoniczne do zastosowań rolno-

spożywczych; 129 Technologie cyfrowe, w tym rozwiązania informatyczne służące do 

gromadzenia i analizy danych, wspomagających procesy produkcyjne w sektorze rolno-

spożywczym; 130 Technologie w zakresie transportu i przechowywania żywności; 131 

Innowacyjne modele marketingowe w promocji żywności wysokiej jakości. 

 

II. ZIELONA GOSPODARKA: 211 Efektywne zarządzanie zasobami obejmujące ich 

przetwarzanie, produkcję, sprzedaż, użytkowanie i zagospodarowanie odpadów; 212 

Wykorzystywanie biomasy do produkcji materiałów zastępujących inne nieodnawialne 

surowce; 213 Obniżanie emisyjności przemysłu; 214 Technologie i systemy 

przeciwdziałające zagrożeniom środowiskowym oraz monitoring poziomu zanieczyszczeń; 

215 Biodegradowalność surowców oraz optymalizacja zagospodarowania odpadów 

poprodukcyjnych (technologie, procesy, produkty); 216 Zero waste food; 217 

Biotechnologie w inżynierii i ochronie środowiska; 218 Innowacyjne systemy, układy, 

sensory i detektory elektroniczne i fotoniczne do zastosowań w ochronie środowiska; 219 

Metody ochrony i rekultywacji gleb oraz oczyszczanie ścieków; 220 Oszczędna i efektywna 

gospodarka wodna; 221 Czyste technologie węglowe; 222 Substancje bioaktywne 

przeznaczone do wytwarzania środków ochrony roślin, nawozów i leków, w tym leków 

weterynaryjnych; 223 (Bio)polimery i (bio)tworzywa; 231 Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii; 232 Energia z odpadów i paliw alternatywnych; 233 Poprawa 

efektywności konwersji energii; 234 Innowacyjne systemy wytwarzania, zarządzania, 

przesyłu, dystrybucji energii; 235 Inteligentne rozwiązania w sieciach 

elektroenergetycznych; 236 Metody i technologie magazynowania energii; 237 Smart 

mettering i inteligentne liczniki energii; 238 Nowoczesne systemy ciepłownicze  

i chłodnicze; 239 Systemy izolacyjne sprzyjające energooszczędności; 240 Systemy 

dystrybucji energii w budynkach; 241 Inteligentne, energooszczędne systemy 

oświetleniowe; 242 Rozwój infrastruktury sprzyjającej elektromobilności. 

 

III. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO: 311 Promocja zdrowego stylu życia, w tym rozwój branży 

wellness; 312 Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i przeciwdziałanie zagrożeniom 

epidemiologicznym, w tym nowe innowacyjne metody leczenia i profilaktyki; 313 Turystyka, 

w tym turystyka zdrowotna i prozdrowotna; 314 Wykorzystanie zasobów (walorów) 

naturalnych regionu w funkcji uzdrowiskowej; 315 Rozwój usług i produktów skierowanych 

do osób starszych, z niepełnosprawnościami, sprzyjających utrzymaniu ich samodzielności 

i aktywności; 316 Nowe leki, innowacyjne suplementy diety, żywność funkcjonalna i środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 317 Innowacyjne kosmetyki 318 

Innowacyjne substancje biologicznie czynne jako potencjalne leki nowej generacji; 321 

Diagnostyka i terapia genowa; 322 Medycyna spersonalizowana; 323 Zintegrowana opieka 

medyczna; 324 Chirurgia minimalnie inwazyjna; 325 Medycyna regeneracyjna i inżynieria 

tkankowa; 326 Medycyna translacyjna; 331 Teleopieka i telemedycyna; 332 Nowoczesne 

technologie materiałowe i materiały w medycynie i rehabilitacji; 333 Informatyczne 

narzędzia medyczne do gromadzenia i analizy danych medycznych w celach 

diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych; 334 Innowacyjne systemy, układy, 
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sensory i detektory elektroniczne i fotoniczne do zastosowań medycznych; 335 Biosensory; 

336 Algorytmy sztucznej inteligencji do zastosowania medycznego; 337 Robotyka 

medyczna; 338 Rzeczywistość wirtualna i technologie symulacyjne w medycynie. 

 

IV. CYFROWE SPOŁECZEŃSTWO: 411 Gromadzenie i przechowywanie danych, dygitalizaja 

zasobów, chmury; 412 Aplikacje i analizy potencjału rynku; 413 Projektowanie, zarządzanie, 

optymalizacja i sterowanie procesami produkcyjnymi; 414 Technologie i systemy służące 

świadczeniu usług dla biznesu; 415 Technologie i inteligentne systemy telekomunikacyjne  

i teleinformatyczne, w tym internet rzeczy; 416 Systemy służące sprzedaży oraz obsłudze 

klienta, platformy e-zakupowe, telemarketing; 417 Systemy i usługi płatnicze i finansowe 

(e-commerce); 421 Systemy wykorzystywane w transporcie, w tym systemy sterowania 

ruchem; 422 Inteligentne bezzałogowe statki latające; 423 Systemy i urządzenia sterowane 

numerycznie; 431 Bezpieczeństwo i systemy ochrony cyberprzestrzeni; 432 

Cyberbezpieczeństwo systemów energetycznych; 433 Systemy przewidywania  

i zapobiegania awariom; 434 Przestrzenne systemy nawigacje i monitorowania, w tym 

rozwiązania stosowane w obiektach zamkniętych; 435 Zintegrowane systemy zarządzania 

budynkami; 436 Systemy bezinwazyjnego pomiaru i detekcji; 437 Projektowanie, w tym 

projektowanie wnętrz i zabudowy; 438 Rzeczywistość wirtualna i technologie symulacyjne; 

441 Wykorzystanie TIK na rzecz rozwoju edukacji w obszarze umiejętności cyfrowych w celu 

stworzenia warunków do edukacji zdalnej (na odległość); 442 Innowacyjne produkty  

i technologie stosowane w upowszechnianiu kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

zabezpieczaniu zbiorów i ich konserwacji; 443 Innowacyjne produkty  

i technologie stosowane w sporcie, rozrywce, reklamie i multimediach; 444 Rozwój 

oprogramowania i technologii związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem 

maszynowym. 

 

V. TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE, PROCESY PRODUKCYJNE I LOGISTYCZNE: 511 Materiały  

o podwyższonych parametrach konstrukcyjnych i izolacyjnych, trwałości oraz 

charakteryzujące się wysoką odpornością na zużycie i czynniki degradujące; 512 

Niskoodpadowe technologie i linie produkcyjne wykorzystywane w procesach 

produkcyjnych; 513 Innowacyjne maszyny i urządzenia zmniejszające energochłonność  

i pracochłonność produkcji oraz zwiększające bezpieczeństwo pracy; 514 Technologie i linie 

produkcyjne do wytwarzania materiałów i wyrobów z zastosowaniem surowców 

towarzyszących, produktów ubocznych i odpadów; 515 Nowoczesne technologie  

i materiały dla sektora lotniczego 516 Inżynieria mechaniczna w zakresie nowoczesnych 

metod wytwarzania; 517 Innowacyjne metody i narzędzia stosowane do oceny jakości 

wykonanych produktów; 521 Nowoczesne technologie budowy dróg i mostów; 522 

Innowacyjne konstrukcje nośne z zastosowaniem nowoczesnych materiałów 

konstrukcyjnych, w tym kompozytów; 523 Technologie i systemy sprzyjające racjonalnemu 

wykorzystaniu ciepła i wody w procesach produkcyjnych; 524 Ponowne wykorzystanie 

materiałów oraz elementów budowlanych (recykling w budownictwie); 531 Innowacyjne 

pokrycia dachowe oraz zawansowane technologicznie okna i drzwi; 532 Innowacyjne 

systemy, układy, sensory i detektory elektroniczne i fotoniczne do zastosowań w procesach 
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produkcyjnych i logistycznych, energetyce i budownictwie; 533 Innowacyjne technologie 

VR do zastosowań w procesach produkcyjnych i budownictwie; 541 Automatyka 

przemysłowa i usługowa; 542 Inteligentne opakowania umożliwiające monitoring jakości  

i zawartości otoczenia; 543 Inteligentne magazyny z wysoce zautomatyzowanymi 

procesami logistycznymi; 544 Nowoczesne opakowania, w tym biodegradowalne  

i wielokrotnego użytku; 545 Zarządzanie procesami technologicznymi i logistycznymi, w tym 

sterowanie łańcuchem dostaw; 546 Systemy i rozwiązania stosowane w usługach 

spedytorskich i dyspozytorskich. 

 

 

WNIOSKI Z PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI  

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM DO 2020 ROKU  

Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R. 

 

Wizja rozwoju sektora turystycznego: Województwo ma utrzymać swój wizerunek w zakresie oferty 

turystycznej. Podstawę oferty regionu stanowić będą: wypoczynek pobytowy, lecznictwo 

uzdrowiskowe, turystyka krajoznawcza, w tym ekoturystyka i turystyka kwalifikowana. 

Wiodącym ośrodkiem turystyki kulturowej będzie Lublin, jednak znaczącym uzupełnieniem dla 

wykreowania marki kulturowej regionu będzie wiele miejscowości o znaczeniu regionalnym 

(Kozłówka, Leśna Podlaska, Pratulin, Kostomłoty, Kodeń, Parczew, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, 

Krasnobród, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn) wraz z obiektami i zespołami zabytkowymi, a także 

tworzenie Parków Kulturowych m.in. w Gminie Tyszowce. 

Główne kierunki rozwoju turystyki: kwalifikowana (krajoznawcza, przyrodnicza, specjalistyczna), 

wypoczynkowa pobytowa i agroturystyka; uzdrowiskowa i relaksowa; biznesowa; 

wielokulturowego pogranicza; codziennej rekreacji. Cele, priorytety rozwoju i kierunki działań, za 

cel nadrzędny uznano: podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej województwa, 

zwiększenie ruchu turystycznego przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych  

i przyrodniczych regionu.  
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WNIOSKI Z ANALIZY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY. 

 

 

W związku z tym, iż ponad 80% powierzchni Gminy Tyszowce jest użytkowane 

rolniczo, pierwszoplanową rolę odgrywają kompleksy przydatności gleb. 

Stanowią one agroekologiczne jednostki gruntów rolnych, które mogą być 

użytkowane w zbliżony sposób. 

 

Takimi jednostkami są regiony glebowo-rolnicze. Regionem glebowo-rolniczym jest jednostka 

obszarowa odznaczająca się określoną przydatnością rolniczą. Granice i zasięgi poszczególnych 

regionów często pokrywają się z jednostkami fizjograficznymi.  

Na terenie gminy wydzielono 3 regiony glebowo-rolnicze: 

1. Region Mirczański – region ten obejmuje południową część gminy Tyszowce. Jest to region 

wyżynny, zbudowany głównie z utworów lessowych z glebami kompleksu pszennego. 

2. Region Roztocza Środkowego – region  ten obejmuje zachodnią część gminy. Występują tu 

głównie gleby pszenne wykształcone na lessach lub na marglach kredowych oraz gleby 

żytnie wytworzone na utworach pylastych lub piaszczystych. 

3. Region Telatyński – obejmuje  w całości Grzędę Sokalską. Występują tu gleby kompleksu 

pszennego wykształconego głównie na lessach lub na glinach. 

Bardzo istotne dla właściwego wykorzystania gleb jest ich zakwaszenie. Ponad 40% gleb gminy jest 

bardzo kwaśnych lub kwaśnych i wymaga stosowania wapnowania. Zakwaszenie gleb jest wynikiem 

stosowania niewłaściwych (zawyżonych) ilości nawozów sztucznych lub też naturalnych 

predyspozycji gleb. W granicach gminy Tyszowce znajduje się 13,97 km2 lasów co stanowi 11% 

powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości powiatu wynosi 21,8% na terenie kraju – 28%. Taki stan jest 

wynikiem dużego udziału w strukturze gleb jakościowo b. dobrych i dobrych, stąd też przestrzenne 

rozmieszczenie powierzchni leśnych jest wyraźnie skorelowane z jakością gleb. Najwyższy wskaźniki 

lesistości występują w sołectwach: Lipowiec, Podbór, Wojciechówka, Marysin. Nadzór nad 

gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzony jest przez 

służby starosty tomaszowskiego. Podstawą do prowadzenia prawidłowej gospodarki w lasach 

prywatnych są opracowane, uproszczone plany urządzeniowe lasów. 
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ATUTY POTENCJAŁÓW GMINY TYSZOWCE 

 

STREFA SPOŁECZNA 

• Dziedzictwo kultury (atrakcyjne położenie w ciągu historycznego szlaku grodów 

czerwieńskich; grodzisko i wykopaliska w Czermnie, „Tyszowiaki”, świece z wosku, bogata 

historia gminy, kontynuowanie tradycji ludowych),  

• Aktywnie działające organizacje pozarządowe, 

• Dobre przygotowanie zawodowe kadry dydaktycznej i dobrze rozwinięta infrastruktura 

jednostek oświatowych, 

• Baza sportowa, 

• Wysoki odsetek ludzi młodych w stosunku do mieszkańców gminy, 

• Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego,  

• Dobry system opieki społecznej, 

• Podstawowa opieka zdrowotna. 

 

STREFA GOSPODARCZA 

• Atrakcyjna lokalizacja do stworzenia terenów inwestycyjnych (możliwość rozwoju branż 
związanych z transportem i logistyką oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych), 

• Duża liczba indywidualnych gospodarstw rolnych opartych na tradycyjnych produktach, 

• Rozwinięty przemysł drzewny i budowlany, 

• Warunki do rozwoju agroturystyki, 

• Potencjał do rozwoju eksportu (położenie w pobliżu zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, 
granicy z Ukrainą), 

• Relatywnie niskie koszty siły roboczej, 

• Walory przyrodnicze atrakcyjne dla rekreacji, turystyki i agroturystyki.  
 

STREFA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA i TECHNICZNA 

• Dobry dostęp do drogi krajowej nr 17 Warszawa-Garwolin-Lublin-Zamość-Hrebenne, 

• Położenie w pobliżu granicy z Ukrainą (przejście graniczne Hrebenne), 

• Dbałość władz gminy o stan dróg oraz bezpieczeństwo na drogach, 

• Atrakcyjne turystycznie zabytkowe budynki i obiekty, 

• Korzystne warunki do wykorzystania, odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, 

wiatru, energia pozyskiwana z biomasy), 

• Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa, 

• Rosnący odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnych. 

 

STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA 

• Utrzymana w naturalnym stanie przyroda (obecność licznych rezerwatów przyrody), 
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• Położenie gminy w strefie bioklimatu leśnego łagodnie bodźcowego, korzystnego dla 

mieszkańców gminy oraz turystów, umożliwiającego realizację funkcji klimatoterapii,  

• Zróżnicowanie krajobrazu naturalnego tj. krajobrazy węglanowe, lessowe oraz den 

dolinnych. 

• Energetyka OZE (turbiny wiatrowe). 

 

 

PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z OBECNEGO STANU GMINY 

 

STREFA SPOŁECZNA 

• Niekorzystna demografia (starzejące się społeczeństwo) i zjawiska migracji (wyludnianie się 

miejscowości), 

• Brak atrakcyjnych miejsc pracy, 

• Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura przedszkolna, 

• Utrudniony dostęp do edukacji ponadgimnazjalnej (stosunkowo duże oddalenie od 

najbliższych placówek), 

• Relatywnie niskie dochody społeczeństwa, 

• Niski poziom integracji społecznej, 

• Niedostateczne wykorzystanie tradycji, wielokulturowości i dziejów historycznych  

w działaniach kulturalno-promocyjnych i gospodarce gminy. 

 

 

STREFA GOSPODARCZA 

• Utrudniona dostępność komunikacyjna, 

• Oddalenie od większych stref aktywności gospodarczej, 

• Nieefektywne wykorzystanie walorów do rozwoju usług turystycznych (przyrodniczych, 

edukacyjnych i historycznych), 

• Brak gospodarczego wykorzystania zwiększonego natężenia ruchu turystycznego w sezonie 

letnim, 

• Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura dla turystyki rowerowej, w tym brak sieci ścieżek 

rowerowych obejmującej główne atrakcje gminy, 

• Brak skutecznej promocji gospodarczej Gminy Tyszowce, 

• Brak odpowiednio przygotowanych atrakcji i bazy turystycznej (noclegowej, 

gastronomicznej), 

• Słabo rozwinięty przemysł lokalny, 

• Niekorzystna rolnicza przestrzeń produkcyjna spowodowana przez bardzo niekorzystny 

agroklimat, 

• Brak bazy umożliwiającej przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych 

(warzywa i owoce), 
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• Niedostateczny poziom przygotowania potencjalnych terenów inwestycyjnych (obszary 

zrewitalizowane, uzbrojone itd.), 

• Oddalenie od większych stref aktywności gospodarczej, 

• Brak kooperacji międzysektorowej, rozwoju między obszarowej współpracy gospodarczej  

• Niski poziom innowacyjności. 

 

STREFA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA I TECHNICZNA 

• Niedostateczny stan techniczny wielu dróg lokalnych i ulic, chodników, 

• Wysokie koszty energii w sektorze publicznym i prywatnym, 

• Niewykorzystany potencjał lokalizacyjny do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 

• Brak nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjno-szkoleniowej w gminie, 

• Brak infrastruktury dostępowej do terenów rekreacyjnych dla mieszkańców (np. ścieżek 

rowerowych, miejsc spacerowych, parków). 

 

STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA 

• Sieć kanalizacyjna, 

• Brak gazyfikacji, 

• Przestarzałe systemy grzewcze, 

• Zagrożenie suszą (brak zbiorników retencyjnych). 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU FUNKCJI GOSPODARCZYCH  

GMINY TYSZOWCE 

 

 

1. PRZEMYSŁ I DROBNA WYTWÓRCZOŚĆ. 

Czynniki sprzyjające rozwojowi: 

• wysoka podaż surowców rolnych, stanowiących bazę dla przemysłu spożywczego  

o surowcowej orientacji lokalizacyjnej, 

• możliwość wykorzystania dla celów produkcyjnych istniejących rezerw terenowych 

i kubaturowych (baza po GS „SCh” i po SKR), 

• wysokie zasoby wód podziemnych, 

• położenie całego regionu, w tym gminy Tyszowce w bliskości wschodniej granicy  

i chłonnego rynku Ukrainy (pod warunkiem zakończenia konfliktu wojennego), 
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• wysoki stopień telefonizacji, cyfryzacji i wysoki udział dróg utwardzonych stymulują 

rozwój działalności gospodarczej. 

Czynniki ograniczające możliwości rozwoju: 

• deficyt wód powierzchniowych, 

• zasięg głównego zbiornika wód podziemnych GZWP – 407 proponowanego do 

objęcia ochroną prawną, wykluczają lokalizację inwestycji zagrażających 

środowisku wodnemu, 

• ochrona wysokiej jakości gleb (94% ogółu) przed zmianą przeznaczenia na 

nierolnicze, 

• niskie kwalifikacje zawodowe siły roboczej, 

• mała atrakcyjność rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego jako gałęzi 

przynoszących zyski, powoduje małe zainteresowanie obszarami wiejskimi jako 

miejscem potencjalnych inwestycji kapitału zewnętrznego, 

• niskie dochody ludności oraz brak kapitału rodzimego generowanego  

z pozarolniczych działów gospodarki utrudniają rozwój drobnej przedsiębiorczości, 

• brak instytucji promocyjnych i kreujących przedsiębiorczość (doradztwo 

kredytowe), brak koniunktury na rynku lokalnym dla średniej i drobnej 

przedsiębiorczości. 

 

 

2. GOSPODARKA ROLNA. 

Czynniki sprzyjające rozwojowi: 

• korzystna przestrzeń produkcyjna dla rolnictwa predysponująca obszar do 

produkcji żywności, 

• czyste środowisko naturalne stwarza możliwość ekologizacji rolnictwa, 

• możliwość wprowadzenia produkcji specjalistycznej poprzez wykorzystanie 

warunków naturalnych i nadwyżek siły roboczej w rolnictwie oraz małych 

powierzchniowo gospodarstw (warzywa, owoce, zioła), 

• dominacja sektora prywatnego szansą na szybkie dostosowanie do gospodarki 

rynkowej, 

• stopniowo rozwijający się proces wielofunkcyjnego rozwoju wsi – podejmowanie 

działalności pozarolniczej (handel, usługi) 

Czynniki ograniczające rozwój: 

• monofunkcyjna struktura gospodarcza zdominowana przez rolnictwo  

o charakterze surowcowym z czym wiąże się niska dochodowość mieszkańców, 

• defekty strukturalne rolnictwa – rozdrobnienie gospodarstw, przeludnienie 

agrarne i ukryte bezrobocie utrudniające przejście do gospodarki rynkowej, 

• bariera kapitałowa wiążąca się z niską opłacalności produkcji rolnej ograniczającą 

inwestowanie w rolnictwie, 

• niskie kwalifikacje zawodowe rolników i związana z tym niska inicjatywa  

i aktywność mieszkańców, 
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• brak możliwości tworzenia w krótkim czasie alternatywnych miejsc pracy poza 

rolnictwem.  

 

3. GOSPODARKA LEŚNA. 

Czynniki sprzyjające rozwojowi: 

• niski stan zanieczyszczenia powietrze atmosferycznego w gminie, wpływający 

korzystnie na stan zdrowotności drzewostanów, 

• zgodność drzewostanów z występującymi siedliskami, 

• opracowane plany urządzeniowe lasów prywatnych, umożliwiające prowadzenie 

właściwej gospodarki zapobiegającej trzebieżom. 

Czynniki ograniczające rozwój: 

• rozdrobnienie kompleksów leśnych utrudniające prowadzenie prac rolno – 

leśnych, 

• brak możliwości istotnego zwiększenia lesistości obszaru ze względu na wysoką 

jakość gleb użytkowanych rolniczo (93,7% ogółu gleb występuje w klasach 

bonitacyjnych od I do IV), 

• konieczność godzenia funkcji produkcyjnych lasów z ich funkcją ekologiczną 

(wodo- i glebochronną), 

• brak granicy rolno – leśnej umożliwiającej właściwe gospodarowanie. 

 

 

4. TURYSTYKA. 

Czynniki sprzyjające rozwojowi: 

• zachowane walory krajobrazu kulturowego (Grodzisko w Czrmnie), 

• dobra dostępność komunikacyjna, 

• Tradycje i rozpoznawalne produkty lokalne, dziedzictwo (Tyszowiaki, świece  

z wosku, wydarzenia), 

• możliwość rozwoju obsługi turystyki rowerowej i zmotoryzowanej (gastronomia, 

motele). 

Czynniki ograniczające rozwój: 

• brak atrakcji turystycznych (takich jak zbiorniki wody i inne), 

• brak podstawowej bazy turystycznej, 

• niski stan sanitarny większości obszarów wiejskich. 
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MOŻLIWE KIERUNKI ROZWOJU – Z UWZGLĘDNIENIEM 
 POTENCJAŁÓW GMINY I JEJ OTOCZENIA 

 

1/ ROZWÓJ W OPARCIU O POTENCJAŁ ROLNICZY, TURYSTYCZNY, 
PRZETWÓRSTWO: SPOŻYWCZE, PRODUKCJĘ RYB, PRODUKCJĘ OPARTĄ  
O INNOWACJE.  

Kierunek wymaga współpracy z gminami: Łaszczów, Rachanie, Ulhówek, Telatyn, Jarczów. W tym 

przypadku rekomenduje się realizację strategii w porozumieniu samorządów poprzez opracowanie 

i wdrożenie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkie strategie rozwoju lokalnego, powinny być 

synergicznie połączone jednym drzewem celów, aby móc realnie myśleć o próbie rozwiązania 

kluczowych problemów rozwojowych. Podniesienie produkcyjności i rentowności gospodarstw  

w Gminie Tyszowce wpłynie znacząco na rozwój społeczno-gospodarczy gminy. W tym celu należy 

wspierać rozwój wysokotowarowych gospodarstw specjalistycznych, ukierunkować produkcję 

rolniczą w oparciu o istniejące ugruntowania tradycyjne i warunki przyrodnicze, zmodernizować 

istniejącą bazę przetwórstwa rolnego oraz stworzyć warunki pod lokalizację i rozwój nowych 

przedsiębiorstw przetwórczych. 

 

2/ ROZWÓJ UKIERUNKOWANY NA WYKORZYSTANIE POTENCJAŁÓW 
ENDOGENICZNYCH (SIEĆ TRANSPORTOWA, POTENCJAŁ ROLNICZY, SPOŁECZNY, 
TURYSTYCZNY, POŁĄCZNIE DO GRANICY, BLISKOŚĆ PODKARPACIA)  
I NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z PODKARPACIEM, OBSZARAMI PRZY A4, 
SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ EURO-PARK MIELEC, ZARZĄDZANĄ PRZEZ 
AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A..  

Utworzenie miejscowej Strefy Aktywności Gospodarczej – wymaga współpracy  
z gminami: Łaszczów, Rachanie, Ulhówek, Telatyn, Jarczów, Lubycza Królewska oraz  
z gminami Mircze i Dołhobyczów. Wszystkie strategie rozwoju lokalnego, powinny być synergicznie 
połączone jednym drzewem celów, aby móc realnie myśleć o próbie rozwiązania kluczowych 
problemów rozwojowych. 

 

 

Dla rozwoju Gminy Tyszowce w latach 2021- 2030, priorytetem będzie budowa 
modelu rozwoju opartego na kooperacji wewnętrznej  

oraz współpracy zewnętrznej. 

 

 

Model kooperacji ma do prowadzi do sytuacji, w której do rozwiązania danego problemu czy 

zaspokojenia sygnalizowanej potrzeby zostaną zaangażowane wszystkie instytucje i podmioty 

funkcjonujące na terenie gminy, mające w swoich kompetencjach właściwe działania. Nawiązanie 

takiej współpracy spowoduje, że wsparcie będzie kompleksowe, działania instytucji będą się 

uzupełniały, a efekty jakie osiągną będą trwałe. Stała współpraca powołanego zespołu 
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przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów w gminie może służyć realizacji innych działań 

strategicznych i rozwojowych na rzecz mieszkańców. Współpraca z innymi samorządami, to realna 

perspektywa realizacji istotnych wyzwań w perspektywie do 2030 roku. Rozwiązania międzygminne 

są szczególnie dedykowane dla niewielkich gmin o małej liczbie mieszkańców i małych budżetach. 

Forma ta umożliwia znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych poprzez ich rozłożenie na 

większą liczbę partnerów. Również jednostkowe koszty eksploatacyjne ulec mogą zmniejszeniu 

dzięki efektowi skali - zwiększeniu rynku usług. Znane przypadki współdziałania gmin dotyczą 

organizacji i eksploatacji infrastruktury technicznej (rurociągi, linie komunikacyjne, wysypiska 

śmieci), podejmuje się współpracę w rozwiązaniu kwestii ekologicznych (liczne związki wokół rzeki 

przebiegającej przez terytorium gmin) albo w spójnym rozwoju turystyki (np. Dolina Karpia i Związek 

Gmin Podhalańskich, woj. małopolskie). Powodów do współpracy może być więcej. Wszelkie 

przedsięwzięcia dotyczące rynku pracy są ważne dla obszaru, który znacznie wykracza poza zasięg 

Gminy Tyszowce. Także rozwój przedsiębiorstw, a zwłaszcza ich specjalizacja, zwykle wiąże się  

z kooperacją w szerszej skali (nawet ponadregionalnej).  Ważną składową rozwoju Gminy Tyszowce 

powinno być tworzenie sieci wiosek tematycznych we współpracy z innymi gminami Roztocza. 

Nowe kierunki rozwoju gospodarczego, to także nowe rynki i nowe pola eksploracji. Sukcesy 

niektórych przynajmniej wiosek tematycznych przekonują jednak, że – mimo licznych przeszkód  

i trudności – mieszkańcy wsi potrafią się jednoczyć i organizować, potrafią też wspólnie zarabiać 

i to zarabiać po nowemu, kreatywnie, ciekawie. Jednym z ważnych sposobów na włączanie ludzi do 

przedsięwzięć wspólnotowych i do nowych rodzajów zarabiania może być zaproszenie ich do 

działań twórczych, jedynych w swoim rodzaju, wyróżniających się, ciekawych i budzących radość. 

Tam, gdzie pracy towarzyszy śmiech i zabawa, łatwiej pokonywać trudności i budować wartościową 

wspólnotę. W takim środowisku najlepiej ujawniają się i rozwijają ludzkie talenty – nasz 

najważniejszy kapitał. 

 

Uwzględniając potrzeby rozwojowe w kontekście posiadanych potencjałów, 
Gmina Tyszowce powinna dążyć do kooperacji z innymi samorządami  
oraz przedsiębiorcami, rolnikami, inwestorami, uczelniami wyższymi,  

instytucjami otoczenia biznesu. 

 

Model rozwoju Gminy Tyszowce powinien obejmować współpracę międzysektorową, której celem 

jest współdziałanie przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni. W modelu 

tym zakłada się, że wraz ze zmianami w otoczeniu zmienia się sytuacja w wymienionych sektorach 

oraz ich role w środowisku lokalnym. Aby realizować własne cele, sektory muszą ze sobą 

współpracować, co w rezultacie przynosi pozytywny efekt społeczny i gospodarczy. W Polsce 

współpraca sektora nauki, biznesu i administracji nie jest dostatecznie rozwinięta. Podkreśla się 

jednak, że efektem takiego współdziałania może być wzrost innowacyjnych rozwiązań dotyczących 

zarówno sfery społecznej, jak i gospodarczej. Specyfika modelu opartego na współpracy obejmuje 

szerokie grono uczestników do przekazywania danych wejściowych, wykorzystując sieci poczwórnej 

helisy jako kanał wejściowy. Model rozwoju oparty na współpracy zwiększa wzajemne zrozumienie 

między zaangażowanymi stronami i usuwa przeszkody na etapie wdrażania, ale także zapewnia 

środowisko dla zachowania trwałości wyników. Dodaje wartość do produktu końcowego lub usługi 

z uwzględnieniem specyfiki wszystkich zaangażowanych stron. Model rozwojowy oparty na 



 

 

103 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030 

współpracy ma zastosowanie, gdy występuje potrzeba lub konieczność poszerzenia ekosystemu 

innowacji, specyficzne lokalne lub regionalne wyzwania gospodarcze i rozwojowe wymagają 

wspólnych wysiłków i mają złożony charakter. Dominujące tendencje mogą nie być dogodne dla 

wszystkich zainteresowanych stron włączonych do sieci współpracy i należy je zbadać  

z zastosowaniem różnych perspektyw. Reasumując, jednym z podstawowych kierunków, w jakim 

powinno pójść myślenie o rozwoju Gminy Tyszowce, jest współpraca między gminami oraz innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 

przewiduje w art. 10 możliwość tworzenia takich związków w celu wykonywania zadań publicznych. 
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MISJA 

Miasta stanowią kluczowy element rozwoju gospodarczego państwa, tworzenia nowych miejsc 

pracy, jak również są miejscami koncentracji usług podstawowych oraz wyższego rzędu. Stąd ich 

rozwój leży w interesie całego państwa. Rozwój gospodarczy państwa zależy nie tylko od 

największych ośrodków miejskich, ale od potencjału rozwojowego wszystkich polskich miast, 

również takich jak Tyszowce. 

Budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy, innowacjach oraz wysokiej jakości kapitale 

ludzkim może zagwarantować trwały, zrównoważony rozwój Miasta Tyszowce oraz całej gminy. 

Z prowadzonych diagnoz i analiz wynika, że ze względu na słabości strukturalne oraz deficyt dobrych 

jakościowo miejsc pracy, dochodzi w Gminie Tyszowce do kumulacji negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych. Wyzwaniem polityki miejskiej jest rozwijanie powiązań funkcjonalnych 

między pomiędzy miastem Tyszowce a jego otoczeniem tak, aby w jak największym stopniu 

wykorzystać posiadany potencjał i zwiększyć możliwości absorpcji procesów rozwojowych. Równie 

istotne wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego Miasta Tyszowce i całej gminy 

stanowią negatywne konsekwencje procesów demograficznych dla rynku pracy, w tym  

w szczególności starzenia się społeczeństwa i odpływu z miast osób w wieku produkcyjnym.  

Dlatego określając misję i wizję Gminy Tyszowce należy skupić się na posiadanych atutach, szansach 

i pozytywnych trendach, ale należy również wkalkulować ryzyka związane z obecną sytuacją 

społeczno-gospodarczą. 

Misja to najogólniejszy opis, sens i powód działania Gminy Tyszowce. To obraz przewodni, to co 

gmina (zarządzający i mieszkańcy) uważają za najważniejszą rolę do odegrania. Misja to ważne 

obszary, na których skupi się Gmina Tyszowce do roku 2030. Misja jest precyzyjnym wyrażeniem – 

w kilku zdaniach – dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji. Misja jest wartością, korzeniem, z którego 

formułuje się wizję na użytek działań strategicznych. 

Misja w powyższym brzmieniu zwraca uwagę na wartości, które będą przyświecać realizacji 

opracowanej Strategii: 

I. Oparcie zrównoważonego, trwałego, wielofunkcyjnego i innowacyjnego rozwoju 

społeczno-gospodarczego na współpracy w obszarze OSI Roztocze (wyznaczonego  

w dokumencie Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku)  

w ramach inicjatywy utworzenia nowych ram współpracy z sąsiadującymi JST. 

II. Inteligentne korzystanie z posiadanych, endogenicznych potencjałów  

z uwzględnieniem kształtowania atrakcyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni zgodnie  

z zasadami ładu przestrzennego (rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, 

przetwórstwa, turystyki, edukacji, ekologii), z jednoczesnym zachowaniem zasad 

ładu przestrzennego, zgodnie z ideą zielonej transformacji, a także wysokiej 

ekokultury. 

III. Rozwój infrastruktury transportowej i komunikacji ograniczający trwałą 

marginalizację oraz peryferyzację gminy. 

IV. Wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego (wzmocnienie tożsamości Gminy, 

troska o dziedzictwo kultury, twórczości ludowej, o edukację) poprzez gospodarcze 

wykorzystanie dziedzictwa kultury i unikalnych walorów przyrodniczych. 

V. Wdrażanie innowacji, cyfryzacja w trosce o poprawę komfortu życia mieszkańców. 
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VI. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych obiektom i terenom 

zdegradowanym poprzez rewitalizację. 

VII. Budowanie przestrzeni bezpiecznej i przyjaznej mieszkańcom. 

 

 

M   I   S   J   A 

 

 

Gmina Tyszowce będzie bezpieczna, przedsiębiorcza,  

atrakcyjna inwestycyjnie i turystycznie.  

Gmina Tyszowce będzie wspierać rozwój ekstensywnego  

i ekologicznego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz rozwój 

przedsiębiorczości i turystyki, co będzie wyrażać się w zintegrowanym podejściu 

do planowania i przekształcania oraz zarządzania przestrzenią rozwoju. 

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju  

Gmina Tyszowce będzie tworzyć innowacyjną  

i nowoczesną przestrzeń rozwoju, racjonalnie gospodarując endogenicznymi 

zasobami, troszcząc się o przyjazne i komfortowe warunki dla mieszkańców, 

przedsiębiorców i turystów poprzez poprawę dostępności transportowej  

i komunikacyjnej, rewitalizację, gospodarcze wykorzystanie dziedzictwa kultury 

oraz współpracę w obszarze OSI Roztocze. Priorytetem będzie budowa modelu 

rozwoju opartego na kooperacji wewnętrznej oraz współpracy zewnętrznej. 

 

 

 

WIZJA  

Wizję można zdefiniować jako wspólne wyobrażenie pożądanej, szczegółowo opisanej przyszłości. 

Nie istnieje żadna uniwersalna wizja modelu gminy wiejskiej. W rzeczywistości może istnieć tyle 

wizji, ilu jest mieszkańców. Wizja bazuje na realiach i trendach, na mocnych i słabych stronach, 

szansach i zagrożeniach, a także na różnych wartościach. Rolą wizji jest wskazanie, do jakiej 

rzeczywistości dąży gmina poprzez stawianie sobie celów oraz ich realizacji poprzez określone 

działania. Rzeczywistość lat 2020-2022 zweryfikowała wizje rozwojowe Świata, Europy i Polski.  

W warunkach niepewności, zarządzający miastem muszą zakomunikować mieszkańcom, 

przedsiębiorcom i turystom wizję rozwoju, która przekona te grupy do współpracy z Gminą 

Tyszowce oraz będzie budować odpowiednią motywację do działania, w tych trudnych 

okolicznościach. Gmina Tyszowce ma być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej 

jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury i administracji publicznej.  
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W   I   Z   J   A 

 

 

Gmina Tyszowce to przestrzeń: przedsiębiorcza, atrakcyjna dla inwestorów, 

tworząca nowe miejsca pracy, bezpieczna, pełna walorów przyrodniczych, 

posiadająca endogeniczne potencjały ekologiczne i kulturowe, dobrą 

lokalizację, rozpoznawalne produkty oraz korzystne warunki do rozwoju branży 

rolno-spożywczej i turystyki oraz gospodarki leśnej i rybackiej.  

Miasto Tyszowce służyć ma koncentracji funkcji podstawowych i rozwoju 

ponadlokalnych funkcji specjalistycznych. W lokalnych dokumentach 

planistycznych zostaną wyznaczone i przygotowane do zainwestowania strefy 

usługowo-przemysłowe we współpracy z sąsiadującymi gminami oraz 

Podkarpaciem i specjalną strefą ekonomiczną Euro-Park Mielec.  

Rozwój rolnictwa i produkcji rolno-spożywczej będzie łączyć tradycyjne, 

przyjazne środowisku formy gospodarowania z nowymi innowacyjnymi 

metodami wykorzystania zasobów naturalnych. W ramach przeciwdziałania 

skutkom suszy jako priorytetowe uznaje się realizację systemów nawodnień  

w Gminie Tyszowce. 

Gmina Tyszowce odpowiadać będzie na potrzeby mieszkańców, 

przedsiębiorców, naukowców i turystów, chcąc dołączyć do międzynarodowej 

sieci miast Cittaslow, jako obszar funkcjonalny ochrony krajobrazów kulturowych 

poprzez uszczegółowienie granic obszaru w lokalnych dokumentach 

planistycznych, zaprojektowanie i utworzenie Tyszowieckiego Parku 

Kulturowego oraz rozwój szlaku kulturowego Via Mercatoria (rozwój geoturystyki). 

Sprawność Gminy Tyszowce opierać się będzie na skutecznym, efektywnym  

i partnerskim zarządzaniu rozwojem. Szczególne znaczenie będzie miała 

optymalizacja mechanizmów współpracy w OSI Roztocze, rozwijanie 

mechanizmów partycypacji i upowszechnianie partnerskiego udziału 

społeczeństwa w rozwoju gminy. Ponadlokalny obszar funkcjonalny może być 

wyznaczony na terenie Gminy Tyszowce, Gminy Werbkowice, Gminy Łaszczów, 

Gmina Rachanie. Dla wspierania spójności istotna będzie odbudowa zdolności 

do rozwoju obszarów zdegradowanych poprzez kompleksową rewitalizację. 

Podnoszenie konkurencyjności Gminy Tyszowce będzie polegało na 

wykorzystywaniu i aktywnym promowaniu energetyki OZE. 

Współczesne zjawiska erozyjne powodują degradację chemiczną i fizyczną gleb. 

Konieczne jest podjęcie działań przeciwerozyjnych (zalesienia, śródpolne pasy 

zadrzewieniowe itp.). 
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ELEMENTY WIZJI  

 

SYNTEZA WARTOŚCI PROMOWANYCH W WIZJI GMINY TYSZOWCE: 

• przestrzeń: przedsiębiorcza, atrakcyjna dla inwestorów, tworząca nowe miejsca pracy,  

• przestrzeń: bezpieczna, pełna walorów przyrodniczych, posiadająca endogeniczne 

potencjały ekologiczne i kulturowe,  

• dobra lokalizacja, 

• rozpoznawalne produkty, 

• korzystne warunki do rozwoju branży rolno-spożywczej i turystyki oraz gospodarki leśnej  

i rybackiej, 

• Miasto Tyszowce służyć ma koncentracji funkcji podstawowych i rozwoju ponadlokalnych 

funkcji specjalistycznych,  

• strefy usługowo-przemysłowe we współpracy z sąsiadującymi gminami oraz 

Podkarpaciem i specjalną strefą ekonomiczną Euro-Park Mielec, 

• Rozwój rolnictwa i produkcji rolno-spożywczej,  

• Realizacja systemów nawodnień, 

• Dołączenie do międzynarodowej sieci miast Cittaslow, jako obszar funkcjonalny ochrony 

krajobrazów kulturowych poprzez uszczegółowienie granic obszaru w lokalnych 

dokumentach planistycznych, zaprojektowanie i utworzenie Tyszowieckiego Parku 

Kulturowego oraz rozwój szlaku kulturowego Via Mercatoria (rozwój geoturystyki), 

• Skuteczne, efektywne i partnerskie zarządzanie rozwojem, 

• Optymalizacja mechanizmów współpracy w OSI Roztocze,  

• Rozwijanie mechanizmów partycypacji i upowszechnianie partnerskiego udziału 

społeczeństwa w rozwoju gminy, 

• Ponadlokalny obszar funkcjonalny może być wyznaczony na terenie Gminy Tyszowce, 

Gminy Werbkowice, Gminy Łaszczów, Gmina Rachanie, 

• Obudowa zdolności do rozwoju obszarów zdegradowanych poprzez kompleksową 

rewitalizację,  

• Wykorzystywanie i aktywne promowanie energetyki OZE, 

• Działania przeciwerozyjne (zalesienia, śródpolne pasy zadrzewieniowe itp.). 

 

Skuteczne, efektywne i partnerskie zarządzanie rozwojem pozwoli odbudowywać pozycje Gminy 

Tyszowce oraz zdobywać nowe kompetencje. Prowadzone działania marketingu terytorialnego 

wspomagać będą intensywną promocję terenów inwestycyjnych oraz oferty przemysłu czasu 

wolnego w kraju i zagranicą. Gmina Tyszowce skupi się na rozwijaniu lokalnych specjalizacji, 

wyznaczając kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy, edukacji, technologii oraz innowacji,  

uwzględniając uwarunkowania społeczne i gospodarcze, a także zasady zintegrowanego oraz 

zrównoważonego rozwoju w partnerstwie z innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi  

i instytucjami otoczenia biznesu. 

Samorząd Gminy powinien skoncentrować się na możliwie rozwijaniu lokalnych specjalizacji, 

wyznaczając kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy, edukacji, technologii oraz innowacji, 

uwzględniając uwarunkowania społeczne i gospodarcze, jak również oddziaływanie otoczenia.   
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Szczególne znaczenie w identyfikowaniu lokalnych specjalizacji mają takie aspekty jak: bliskość 

głównych szlaków transportowych (w tym także tych, które mają być zrealizowane w niedługiej 

przyszłości), dobre warunki ekologiczne, zasoby wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, 

pozytywne doświadczenia przedsiębiorców, wizerunek miast. Gminie potrzebna jest poprawa 

konkurencyjności i zdolności do kreowania rozwoju w obszarze rynku pracy. Celowi temu służyć 

powinny przede wszystkim inwestycje, stymulowanie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw  

(w tym dzięki współpracy B+R), a także wzmocnienie sieciowej współpracy z innymi ośrodkami oraz 

obszarem regionu.  

Gmina musi być sprawnie zarządzana – w sposób skuteczny, efektywny i partnerski, poprzez coraz 

bardziej zintegrowane działania obejmujące całe miejskie obszary funkcjonalne oraz aktywną 

współpracę z mieszkańcami. Rozwój nie może być prowadzony kosztem przyszłych pokoleń. Ważne 

jest poszanowanie zasobów i zrównoważone gospodarowanie nimi. Stąd kładzie się nacisk na 

zrównoważone inwestowanie z preferencją dla wcześniej zagospodarowanych terenów, aby 

centrum miasta mogło spełniać swoje funkcje z korzyścią dla mieszkańców. 

Gmina Tyszowce, która chce odnieść długofalowy sukces gospodarczy musi umieć zapewnić swoim 

mieszkańcom dobre warunki życia, to bowiem powoduje, że decydują się oni w tym mieście 

mieszkać i pracować, a inwestorzy chętniej lokują swoją działalność. Poza miejscem zamieszkania  

i pracy, ważna jest dostępność i jakość tzw. trzecich miejsc – miejsc spędzania wolnego czasu 

(aktywności społecznej, towarzyskiej, rekreacji itd.) oraz szersze działania na rzecz poprawy zdrowia 

publicznego (np. poprzez tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu aktywności fizycznej 

oraz dokonywania prozdrowotnych wyborów i stylu życia). 

Docelowo Gmina Tyszowce ma być przestrzenią przyjazną dla mieszkańców jako miejsce oferujące 

wysoką jakość życia oraz przestrzenią atrakcyjną inwestycyjnie dla przedsiębiorców jako miejsca do 

lokowania i prowadzenia biznesu. Gmina Tyszowce ma być nowoczesna i konsekwentnie rozwijać 

się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oferując bogatą ofertę kulturalną i turystyczną. 

 

Realizując wizję rozwojową, Gmina Tyszowce będzie tworzyć warunki, które 

znajdą swoje odzwierciedlenie w budowie ładu przestrzennego  

i planowaniu przestrzenno-funkcjonalnym. 

  

Wizja wskazuje również na konieczność wspomagania rozwoju funkcji gospodarczej oraz rozwój 

rolnictwa, który powinien łączyć tradycyjne, przyjazne środowisku formy gospodarowania z nowymi 

innowacyjnymi metodami wykorzystania zasobów naturalnych. Podstawowe działania kieruje się 

na poprawę struktury przestrzennej gospodarstw rolnych w województwie lubelskim. Innym 

ważnym aspektem kształtowania terenów wiejskich jest ich wzbogacanie funkcjonalne  

z zachowaniem obecnych kierunków rozwoju specjalizacji rolnej w poszczególnych rejonach 

województwa. Funkcje turystyczne gmina będzie realizować poprzez wykorzystanie licznych miejsc 

ciekawych przyrodniczo oraz zabytków. 
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PRIORYTET ROZWOJU 
 

 

 
Priorytetem rozwoju Gminy Tyszowce jest wsparcie działalności rolniczej  

oraz społeczno-gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego Roztocza  

do rozwoju pozarolniczych aktywności. 

 

 

FUNKCJE UZUPEŁNIAJĄCE GMINY TYSZOWCE:  

• Obsługa ludności. 

• Obsługa rolnictwa i gospodarki leśnej oraz rybackiej. 

• Tworzenie warunków do rozwoju małego i średniego przemysłu 

spożywczego. 

• Tworzenie warunków do rozwoju rzemiosła o charakterze usługowym  

i wytwórczym. 

• Tworzenie warunków do rozwoju baz logistycznych. 

• Mieszkalnictwo. 

• Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej. 

• Poprawa przestrzeni (ochrona przyrody, retencja, utrzymanie 

gospodarki rybackiej, odnowa zabytków, rewitalizacja, OZE). 

• Turystyka (utworzenie Tyszowieckiego Parku Kulturowego, wiosek 

tematycznych, rozwój szlaku Via Mercatoria i innych szlaków 

turystycznych). 

• Współpraca wielosektorowa. 

 

Równocześnie ważne będzie promowanie i wpieranie trwałego zatrudnienia oraz działania na rzecz 

bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy, wspierające podjęcie przez nich zatrudnienia. 

Konieczny będzie zaplanowany rozwój ekonomii społecznej, w tym wsparcie dla jej podmiotów 

poprzez m.in. preferencyjne zlecanie im zadań publicznych. To samo dotyczy organizacji 

pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej.  

Priorytetem jest rozwój gospodarczy gminy i pozyskanie nowych inwestorów w branży przemysłu  

i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemysłu czasu wolnego (turystyki), a także budowa 

oferty dla młodych małżeństw, młodzieży i osób starszych. Wdrażając zaplanowane w Strategii 

działania, korzyści dla gminy związane z przyciąganiem inwestycji na swój teren, będzie można 

zaobserwować w ciągu 2-3 lat. Nowe przedsiębiorstwa, to nie tylko dodatkowe wpływy z podatków, 

ale również miejsca pracy (których brakuje na terenie gminy), a także poprawa wizerunku gminy, 
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jako miejsca atrakcyjnego i innowacyjnego. Pozyskanie inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, 

edukacji i innowacji oraz rolnictwa, to gwarancja rozwoju gminy i podniesienia jakości życia 

mieszkańców, dlatego też Samorząd lokalny musi skupić się na obsłudze inwestorów oraz 

profesjonalnych narzędziach komunikacji z potencjalnymi inwestorami (nowoczesna promocja 

gospodarcza gminy, budowa marki). 

 

PARADYGMATY ROZWOJU 

 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA:  

• Kontrola jakości powietrza, wody i gleby zgodnie z ustawowo ustalonymi parametrami. 

• Plany promocji i rozpowszechniania selektywnej zbiórki miejskich odpadów stałych  

i specjalnych. 

• Rozpowszechnianie i promocja kompostowania odpadów przemysłowych i domowych. 

• Modernizacja oczyszczalni ścieków. 

• Plan gminnego oszczędzania energii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii (odnawialne źródła energii, wodór) i wykorzystania procesu 

spalania odpadów oraz biomasy do wytwarzania energii, rozwój OZE. 

• Zakaz stosowania w rolnictwie organizmów genetycznie modyfikowanych (O.G.M.)  

i promowanie ekologicznego rolnictwa. 

• System kontroli zanieczyszczenia elektromagnetycznego. 

• Program kontroli i redukcji zanieczyszczenia akustycznego. 

• Wdrożenie systemów zarządzania środowiskiem (wg norm EMAS i ECOLABEL lub ISO 9001, 

ISO 14000, SA 8000 i udział w projektach Agenda 21). 

 

POLITYKA INFRASTRUKTURALNA:  

• Plany interwencji w zakresie renowacji miejsc i obiektów historycznych i/lub dzieł  

o wartości kulturowej i historycznej (Gminny Program Rewitalizacji). 

• Plany bezpiecznego poruszania się po gminie i ruchu ulicznego. 

• Ścieżki/ szlaki rowerowe prowadzące do szkół i budynków publicznych, atrakcji 

turystycznych. 

• Plany w zakresie wspierania alternatywnego transportu prywatnego, poruszania się oraz 

zintegrowania ruchu w gminie ze środkami transportu publicznego i strefami dla pieszych 

(parkingi ułatwiające zmianę środka lokomocji, chodniki, ścieżki rowerowe, deptaki 

prowadzące do szkół, miejsc pracy itp.). 

• Weryfikacja infrastruktury gwarantującej udogodnienia w poruszaniu się dla osób 

niepełnosprawnych w miejscach publicznych i miejscach często uczęszczanych oraz 

usunięcie w tym celu barier architektonicznych. 

• Promocja programów sprzyjających życiu rodzinnemu i lokalnej działalności (działania 

rekreacyjne, wydarzenia sportowe, kulturalne, akcje mające na celu powiązanie szkoły  
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i rodziny, pomoc również domowa dla osób starszych i przewlekle chorych, centra socjalne, 

toalety publiczne). 

• Istnienie przychodni lekarskiej oraz specjalistycznej opieki medycznej. 

• Istnienie terenów zielonych oraz infrastruktury usługowej (trawniki, place zabaw, siłownie 

na świeżym powietrzu itp.). 

• Plan dystrybucji towarów oraz tworzenie „naturalnych centrów handlowych” (promowanie 

ekologicznej produkcji). 

• Zmiana przeznaczenia szpecących terenów gminy oraz projekty w zakresie ich ponownego 

wykorzystania (składy buraczane). 

• Programy dotyczące interwencji w zakresie rewaloryzacji miasta. 

• Połączenie funkcji biura kontaktów z mieszkańcami w urzędzie miejskim z punktem/ 

centrum informacji dla rolników. 

 

TECHNOLOGIE I WYPOSAŻENIE W ZAKRESIE JAKOŚCI PRZESTRZENI:  

• Punkt ds. bioarchitektury, programy szkolenia personelu, plan informacji w zakresie 

promocji bioarchitektury. 

• Zastosowanie systemów monitorowania pól elektromagnetycznych. 

• Estetyczne wkomponowanie w krajobraz pojemników na śmieci oraz ustalone godziny ich 

opróżniania. 

• Programy i promowanie zasadzania w miejscach publicznych roślin mających korzystny 

wpływ na środowisko, zwłaszcza lokalnych, zgodnie z kryteriami architektury zieleni. 

• Plany świadczenia usług mieszkańcom (rozpowszechnianie usług miejskich poprzez sieć 

internetową oraz plany zachęcania do korzystania z sieci miejskiej i łączności internetowej). 

• Plan zmniejszenia hałasów w głośnych strefach miasta. 

• Plan wykorzystania kolorów (koncepcja estetyki – wyglądu ulic, skwerków, tablic, obiektów, 

ogrodzeń itp.). 

• Promocja pracy na odległość. 

• Cyfryzacja. 

 

WALORYZACJA PRODUKCJI LOKALNEJ:  

• Plany rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

• Plan rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego. 

• Rozwój produktów lokalnych. 

• Certyfikacja jakości produktów, wyrobów rzemieślniczych i rękodzieł rzemiosła 

artystycznego. 

• Programy ochrony produktów i/lub rękodzieła, także wyrobów artystycznych zagrożonych 

wyginięciem. 

• Waloryzacja tradycyjnych metod pracy i zawodów zagrożonych wyginięciem. 

• Wykorzystanie produktów naturalnych i/lub lokalnych oraz utrzymanie tradycji 

żywnościowych w żywieniu zbiorowym, w chronionych strukturach, w stołówkach 

szkolnych). 
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• Prowadzenie spisu lokalnych, tradycyjnych produktów oraz wspieranie ich sprzedaży 

(uruchomienie targów produktów lokalnych, tworzenie miejsc sprzyjających ich 

promowaniu i sprzedaży). 

• Waloryzacja dużych drzew oraz „drzew historycznych”. 

• Działania wspierające, zachowujące, tworzące i promujące lokalne wydarzenia kulturalne. 

• Utworzenie ogródków szkolnych w zakresie uprawianych tam, tradycyjnymi metodami, 

lokalnych roślin. 

 

WSPARCIE DZIAŁAŃ I PROJEKTÓW SLOWFOOD:  

• Programy edukacji żywienia dla szkół podstawowych i średnich we współpracy ze Slowfood. 

• Stworzenie ogródków warzywnych przy szkołach we współpracy ze Slowfood. 

• Wdrożenie jednego lub więcej projektów Slowfood dla gatunków lub produkcji narażonych 

na wyginięcie. 

• Używanie lokalnych produktów chronionych, sprawowanie pieczy nad tradycjami 

żywieniowymi w szkołach, kantynach etc. wraz z programem edukacyjnym o żywności. 

• Utworzenie marki lokalnej żywności. 

 

GOŚCINNOŚĆ:  

• Utworzenie Tyszowieckiego Parku Kulturowego. 

• Utworzenie wiosek tematycznych. 

• Utworzenie szlaków turystycznych. 

• Plany szkoleń w zakresie informacji turystycznej i dobrego przyjmowania turystów. 

• Plan umieszczenia oznaczeń międzynarodowych w oznaczeniach turystycznych centrów 

historycznych na trasach turystycznych. 

• Polityka przyjmowania turystów oraz plany zachęcające do przyjazdu do Gminy Tyszowce 

oraz ułatwiające dostęp do informacji i usług (parkingi, przedłużenie/elastyczność godzin 

otwarcia urzędów publicznych itp.) ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w gminie. 

 

ŚWIADOMOŚĆ:  

• Kampania informacyjna prowadzona wśród mieszkańców na temat celów i sposobów 

funkcjonowania Cittaslow poprzedzona informacją udzieloną mieszkańcom dotyczącą 

zamiarów przystąpienia miasta do sieci Cittaslow. 

• Programy w zakresie zaangażowania mieszkańców do przyjmowania filozofii „slow” oraz 

realizację projektów Cittaslow, a w szczególności: ogródki i ogrody dydaktyczne, promocja  

i ochrona przyrody, przystąpienie do projektu „Bank Roślin”. 

• Spełnianie wymagania ustalonego przez miasta Cittaslow dotyczącego kampanii 

„działanie/tożsamość” Cittaslow. 

 

DZIAŁANIA PRZESTRZENNE W RUCHU:  
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• Zachowanie wartości kulturowych przestrzeni miejskiej i przestrzeni gminy. 

• Zachowanie wartości kulturowych przestrzeni naturalnej, znajdującej się wokół miasta 

Tyszowce i wiosek cennych kulturowo. 

• Wydobycie i eksponowanie unikatowych cech regionalnych w detalu architektonicznym 

miasta i gminy. 

• Przygotowanie odpowiednich miejsc festynów i spotkań społeczności miejskiej, gminnej  

(w tym dbałość o domy kultury, muzea, biblioteki, kluby). 

• Tworzenie odpowiedniego – jednorodnego wizerunku przestrzennego Gminy Tyszowce. 

• Przygotowanie modelowych form zabudowy regionalnej. 

• Realizacja przestrzeni miejskich dedykowanych ruchowi pieszemu i rowerowemu, takich 

jak: miejsca wydzielone z ruchu kołowego, parki, place, skwery, system ścieżek 

rowerowych. 

• Spowolnienie ruchu samochodowego w mieście Tyszowce (szczególnie w centrum). 

• Przygotowanie jednolitego systemu informacyjnych turystycznych znaków graficznych  

w mieście i gminie. 

 

ZASADY PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI DEDYKOWANEJ PIESZEMU:  

• DOSTĘPNOŚĆ: chodniki powinny być łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników, 

niezależnie od poziomu ich sprawności. Należy zapewnić odpowiednią szerokość 

chodników. W większości obszarów trzeba zapewnić możliwość swobodnego mijania się 

trzech osób na chodniku. W obszarach intensywnego ruchu pieszego chodniki muszą być 

szersze. Miejsca dla spacerowiczów powinny być dostosowane do rodzaju ruchu, jaki na ich 

obszarze może występować. W ramach projektowania ciągów pieszych trzeba przewidzieć 

miejsca do zatrzymania się i podziwiania widoków itd. 

• BEZPIECZEŃSTWO: środowisko zadedykowane pieszym musi być bezpieczne. 

Bezpieczeństwo to należy rozumieć na kilku płaszczyznach. Układ przestrzenny korytarzy 

ruchu ma dawać poczucie bezpieczeństwa pieszym, powinien być przewidywalny, o jasnym 

i zdefiniowanym sąsiedztwie. Tam, gdzie jest to możliwe, ruch drogowy nie powinien 

przylegać bezpośrednio do ciągów komunikacji pieszej. W zakresie architektonicznym 

chodniki i przejścia trzeba projektować w sposób ergonomiczny tak, aby były wolne od 

wszelkiego rodzaju barier i zagrożeń przestrzennych. Zastosowane rozwiązania muszą 

minimalizować możliwość wystąpienia konfliktów z czynnikami zewnętrznymi w postaci 

hałasu, spalin, pyłów, zbytniego nasłonecznienia, presji intensywnego ruchu 

samochodowego. W zakresie społecznym ścieżki piesze należy prowadzić w obszarach 

bezpiecznych, zapewniając poczucie bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego. 

• ORGANIZACJA I UKŁAD: sieć powiązań pieszych powinna być wpleciona wewnętrznie  

i zewnętrznie w całą strukturę miejską. Trasy spacerowe prowadzone chodnikami mają być 

oczywiste i ciągłe, pieszy na ich obszarze musi być traktowany podmiotowo i być 

uprzywilejowany. Należy unikać niepotrzebnych skrzyżowań z ruchem samochodowym. 

Sieć powiązań pieszych powinna być połączona z miejscami, do których ludzie chodzą  

i pragną dotrzeć. Układ taki musi być zaprojektowany wariantowo wykorzystując 

połączenia bezpośrednie i pośrednie, szczególnie z obszarami funkcjonalnymi, jak osiedla 

mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, żłobki, sklepy, usługi administracyjne, przychodnie 
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zdrowia, apteki, miejsca rekreacji, parki, cmentarze, przystanki komunikacji zbiorowej. Sieć 

powiązań pieszych powinna być dostępna i łatwa w użytkowaniu. Należy ją wyposażyć  

w odpowiednie oznakowanie w celu informacji jak najkrócej i najszybciej dotrzeć do 

wyznaczonego miejsca i możliwości wyboru trasy optymalnej dla danego użytkownika.  

• FORMA: sieć powiązań pieszych powinna zapewnić możliwość poruszania się po miejscach 

zaprojektowanych i ciekawych pod względem formy i kompozycji. Z kolei interesujące, 

dobrej jakości rozwiązania mają podkreślać i uwidaczniać fakt, że jesteśmy w środowisku 

pieszym. Kreowane środowisko piesze winno poprawiać kompozycyjną i fizyczną jakość 

przestrzeni. Ścieżki trzeba prowadzić przez ciekawe, otwarte przestrzenie placów, 

podwórek, wnętrz kwartałów, wzdłuż interesujących elewacji. Rozwiązania należy 

wyposażyć w udogodnienia, detale, meble urbanistyczne w postaci ławek, bannerów, 

elementów sztuki, zieleni. Elementy te mają znaczenie dla budowania genius loci (duszy, 

ducha miasta). Ścieżki powinny być prowadzone w pobliżu historycznych obiektów i miejsc 

atrakcji kulturalnych na ternie miasta i gminy. Znajdująca się wzdłuż trasy pieszej zabudowa 

powinna w sposób psychologiczny i wizualny zachęcać do spacerów. Miejscom przestrzeni 

pieszej ma towarzyszyć zieleń, tworząca całościowo zakomponowaną tkankę  

o odpowiednim nastroju i klimacie. Chodniki powinny wpisywać się w charakter dzielnic, 

które współtworząc mają też wzmacniać tożsamość tych obszarów. 

• FUNKCJA: środowisko pieszego powinno być wykorzystywane do wielu funkcji. Należy je 

łączyć przestrzeniami pełniącymi funkcje publiczne. W korytarzach ruchu pieszego należy 

dopuszczać możliwość lokalizacji tymczasowych funkcji handlowych, gastronomicznych, 

rekreacyjnych. Może się to odbywać przez udostępnienie części powierzchni ruchu na 

stragany, kioski, automaty, stoliki, ławki, punkty informacyjne, przestrzenie wystawowe  

i przestrzenie reklamowe. Chodniki powinny zapewnić możliwość interakcji 

międzyludzkich. Przestrzenie powinny być także atrakcyjne dla dzieci, które również 

uczestniczą w życiu publicznym miasta. 

• EKONOMIA: sieć powiązań pieszych winna być zaprojektowana w sposób ekonomiczny. 

Należy wziąć pod uwagę koszty budowy, ale przede wszystkimi koszty długoterminowego 

utrzymania infrastruktury pieszej. Odpowiednia sieć komunikacji pieszej zmniejsza koszty 

wydatkowane na środki transportu i przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń 

powietrza związanych z wykorzystaniem innych środków transportowych. W celu 

zmniejszenia kosztów, sieć należy uzupełniać inwestycjami prywatnymi. 

 

Dla rozwoju Gminy Tyszowce do roku 2030,  

priorytetem będzie budowa modelu rozwoju opartego na kooperacji 

wewnętrznej oraz współpracy zewnętrznej. 

 

W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZASOBY CENNE 

PRZYRODNICZO: 

• Rezerwaty przyrody: Skarpa Dobużańska Tyszowce. 

• Obszary specjalnej ochrony ptaków (ostoje ptasie): Ostoja Tyszowiecka 

PLB060011. 
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• Projektowane OCK: Tyszowiecki (Doliny Sieniochy) – Komarów. Tyszowce, 

Mircze, Werbkowice tj. kompleks torfowisk w dolinie rzeki Sieniochy i Huczwy, 

w tym torfowiska węglanowe i alkaliczne, rzadkie i chronione, torfowiskowe 

gatunki roślin i zwierząt. 

• Słabo zgazyfikowane jest obszar gminy. Konieczna jest rozbudowa systemu 

gazowniczego do poziomu zapewniającego pokrycie potrzeb odbiorców. 

• Rozwój rolnictwa powinien łączyć tradycyjne, przyjazne środowisku formy 

gospodarowania z nowymi innowacyjnymi metodami wykorzystania 

zasobów naturalnych. Podstawowe działania kieruje się na poprawę struktury 

przestrzennej gospodarstw rolnych w województwie lubelskim. 

W celu zapewnienia spójności terytorialnej znaczenie dla Gminy Tyszowce ma zwiększenie poziomu 

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

doradztwa biznesowego) i podstawowych dóbr warunkujących włączenie się mieszkańców tych 

obszarów w procesy rozwojowe w szczególności z wykorzystaniem potencjału społeczności 

lokalnych i sektora ekonomii społecznej i solidarnej. W perspektywie energetyka odnawialna może 

stać się potencjalną inteligentną specjalizacją regionu i Gminy Tyszowce, w zakresie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w oparciu o zasoby naturalne oraz zaplecze badawcze.34 

Na poziomie lokalnym do strategii rozwoju Gminy Tyszowce proponowane jest dodanie Strategii 

Rozwoju Ponadlokalnego. Oba dokumenty przyjmowane powinny być fakultatywnie. Mają łączyć 

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

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

sobą funkcjonalnie – Strategia Rozwoju Ponadlokalnego. Ma to pomóc w pozyskiwaniu funduszy 

unijnych i wdrażaniu projektów. Jeśli gmina przyjmie ww. dokument, jego zapisy będą musiały być 

uwzględnione w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

  

OPIS KIERUNKÓW INTERWENCJI: 

1. Gmina Tyszowce stanie się przestrzenią zrównoważonego, inteligentnego, wielofunkcyjnego 

rozwoju tj. gminą atrakcyjną do życia i pracy, a poprzez to atrakcyjnym osiedleńczo miejscem. 

Gmina Tyszowce, wykorzystując swoje endogeniczne potencjały oraz naturalne 

uwarunkowania oraz zawarte partnerstwa będzie prowadzić działania dynamizujące rozwój 

kapitału społecznego, a także działania zmierzające do zwiększania aktywności gospodarczej 

oraz poprawy komfortu życia mieszkańców, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego  

i zrównoważonego rozwoju, współpracując z mieszkańcami i partnerami (samorządami, 

przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi). 

 

2. Gmina Tyszowce będzie prowadzić działania ukierunkowane na: rozwój i poprawę 

dostępności infrastruktury transportowej, komunikacji, a także dostępności terenów 

inwestycyjnych i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy poprzez wielofunkcyjny rozwój terenów 

wiejskich, rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości, dostęp do wiedzy oraz współpracę 

z: samorządami, rolnikami, przedsiębiorcami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi. 

 
34 Jw. 
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3. Gmina Tyszowce skupi się na podnoszeniu jakości usług publicznych, w sposób szczególny na 

podniesieniu poziomu edukacji oraz wzroście współpracy z mieszkańcami, tworząc warunki 

inteligentnego rozwoju opartego na cyfryzacji. 

 

4. Gmina zacieśniani współpracę w ramach OSI Roztocze, która powinna przyczynić się do 

wzmocnienia kapitału ludzkiego na obszarze Gminy, a także do rozwoju zrównoważonego 

rolnictwa oraz rozwoju produktów i usług turystycznych, rozwój energetyki OZE. 

 

5. Gmina Tyszowce będzie postrzegana jako inteligentne, atrakcyjne miejsce do życia tj. 

przestrzeń przedsiębiorcza, przyjazna dla mieszkańców, turystów, inwestorów, tworząca 

atrakcyjne miejsca pracy, przy równoczesnym funkcjonowaniu jako przestrzeń o wysokiej 

ekokulturze, dbającej o środowisko naturalne, respektującej zasady ładu przestrzennego. 

Podniesienie poziomu atrakcyjności osiedleńczej Gminy (modernizacja dróg, budowa 

chodników, oświetlenia, ścieżek rowerowych, modernizacja obiektów sportowych, kultury 

oraz rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych), pomoże przezwyciężyć bariery 

rozwojowe i da szansę na przyciągnięcie ludności w wieku produkcyjnym, co powinno 

przełożyć się pozytywnie na strukturę wiekową mieszkańców Gminy. 

 

6. Gmina Tyszowce będzie miejscem, w którym każdy senior będzie czuł się dobrze poprzez 

zapewnienie kompleksowej opieki medycznej i dostęp do odpowiednio przygotowanej oferty 

kulturalno-rekreacyjnej. 

 

7. Gmina Tyszowce skupi się na rozwoju atrakcyjnej oferty turystycznej opartej  

o dziedzictwo kultury, walory przyrodnicze oraz bogactwo kultury ludowej tworzącej element 

konstytuujący tożsamość gminy.  

 

 

 

GŁÓWNY KIERUNEK ROZWOJU  
 

 

 

Rozwój ukierunkowany na wsparcie działalności rolniczej oraz społeczno-
gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego  

i kulturowego, tj. potencjałów endogenicznych gminy tj. sieci transportowej, 
potencjału rolniczego, przetwórstwa spożywczego, gospodarki leśnej  

i rybackiej, potencjału przyrodniczego i turystycznego, połącznia  
do granicy państwa.  
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W ZWIĄZKU Z TYM WSKAZUJE SIĘ DLA TYCH OBSZARÓW NASTĘPUJĄCE CELE 
ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

• wzmocnienie powiązań funkcjonalnych (transportowych, teleinformatycznych, społeczno- 
gospodarczych) z lokalnymi ośrodkami rozwoju; 

• stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości związanej z produkcja rolną  
i wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego  
w turystyce; 

• zwiększenie dostępności w relacjach krajowych i regionalnych (poprawa dostępu do 
usług, sieci transportowych i telekomunikacyjnych); 

• wzmocnienie funkcjonalne ośrodka gminnego; 

• podniesienie jakości przestrzeni, czyli łatwość poruszania się po gminie, jakość 
środowiska naturalnego, architektura i uporządkowanie przestrzeni publicznej, obecność 
miejsc rekreacji. 

• rozbudowa infrastruktury logistycznej. 

 

PONADTO GMINA TYSZOWCE POŁOŻONA JEST W OBSZARZE FUNKCJONALNYM  
O ZNACZENIU REGIONALNYM ROZWOJU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ – 
ROŚLINNEJ ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. DLA TEGO OBSZARU 
JAKO WIODĄCE KIERUNKI WSKAZUJE SIĘ: 

• produkcje roślinną; 

• rozwój bazy przetwórstwa rolno-spożywczego; 

• rozwój agroturystyki jako formy wzbogacenia funkcjonalnego obszarów wiejskich; 

• rozwój infrastruktury turystycznej (głównie szlaków turystycznych); 

• produkcja zdrowej żywności; 

• rozwój infrastruktury technicznej i transportowej. 

 

OBSZAR FUNKCJONALNY MOŻE BYĆ WYZNACZONY POPRZEZ PORÓWNANIE 

STANU ISTNIEJĄCEGO np. Gminy Tyszowce, Gminy Werbkowice, Gminy Łaszczów, Gmina 

Rachanie z JST OSI Roztocze. Gminy wskazane powyżej pod wieloma względami negatywnie 

wyróżniające się na tle kraju, województwa. Samorządy te położone są w wschodniej części Polski 

w tzw. ścianie wschodniej – umowny obszar, cechujący się niższym poziomem rozwoju społeczno – 

gospodarczego oraz wyższą stopą bezrobocia, niż posiada cześć kraju. Kierunek rozwoju wymaga 

współpracy z gminami oraz utworzenia miejscowej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz 

nawiązania współpracy z sąsiadującymi JST oraz gminami z Podkarpacia, a także ze Specjalną Strefą 

Ekonomiczną Euro-Park Mielec, jak również rozwijanie funkcji turystycznych we współpracy z JST 

OSI Roztocze. Działania wymagają współpracy z gminami: Tyszowce, Rachanie, Ulhówek, Telatyn, 

Jarczów, Lubycza Królewska oraz z gminami Mircze. Wszystkie strategie rozwoju lokalnego, 

powinny być synergicznie połączone jednym drzewem celów, aby móc realnie myśleć o próbie 

rozwiązania kluczowych problemów rozwojowych. Rekomenduje się również opracowanie  

i realizację strategii w porozumieniu samorządów OSI Roztocze poprzez opracowanie i wdrożenie 

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkie strategie rozwoju lokalnego, powinny być synergicznie 

połączone jednym drzewem celów, aby móc realnie myśleć o próbie rozwiązania kluczowych 
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problemów rozwojowych. Podniesienie produkcyjności i rentowności gospodarstw w Gminie 

Tyszowce wpłynie znacząco na rozwój społeczno-gospodarczy gminy. W tym celu należy wspierać 

rozwój wysokotowarowych gospodarstw specjalistycznych, ukierunkować produkcję rolniczą  

w oparciu o istniejące ugruntowania tradycyjne i warunki przyrodnicze, zmodernizować istniejącą 

bazę przetwórstwa rolnego oraz stworzyć warunki pod lokalizację i rozwój nowych przedsiębiorstw 

przetwórczych. Poszczególne priorytety rozwoju będą realizowane w oparciu o zestaw spójnych  

i wzajemnie się uzupełniających celów, które stanowić będą platformę do określenia wiodących 

kierunków działań. 

 

W ZWIĄZKU Z REALIZOWANĄ FUNKCJĄ JAKO SZCZEGÓLNIE ISTOTNE, LOKALNE 

WŁADZE SAMORZĄDOWE UZNAJĄ: 

• W zakresie kierunku działań Rozwój związków funkcjonalnych z innymi ośrodkami 

miejskimi: potrzebę współpracy z innymi ośrodkami miejskimi, głównie w zakresie promocji 

turystyki, ale też w sferze gospodarczej i społecznej oraz potrzebę podejmowania 

wspólnych inicjatyw z gminami sąsiednimi;  

• w zakresie kierunku działań Dywersyfikacja bazy gospodarczej: konieczność wsparcia 

finansowego ze środków UE preferowanych branż opartych na lokalnych potencjałach 

(przetwórstwo rybne, przetwórstwo rolno-spożywcze, ekologiczna produkcja rolna, 

turystyka); bariery w rozwoju bazy gospodarczej miast, którymi są skomplikowane 

procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;  

• w zakresie kierunku działań Rozwój inteligentnych specjalizacji gospodarczych: rozwój 

branż związanych z OZE oraz przetwórstwem rolno-spożywczym;  

• w zakresie kierunku działań Kształtowanie i rewaloryzacja przestrzeni gospodarczej: 

możliwości zagospodarowania terenów położonych wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych, problemy zbyt długich procedur odrolnienia gruntów, stanowiących 

znaczną barierę w procesie przeznaczania nowych terenów pod funkcje gospodarcze;  

• w zakresie kierunku działań Rozwój instytucji otoczenia biznesu: potrzebę szczególnego 

wspierania przez samorządy miast przedsiębiorczości społecznej, działalności klastrowej,  

a także nowych przedsiębiorców np. poprzez stosowanie ulg podatkowych;  

• w zakresie kierunku działań Promocja i marketing gospodarczy: wypromowanie produktu 

lokalnego lub lokalnych marek regionu – w tym usług i produktów spełniających wysokie 

wymagania jakościowe, które powinny być poddawane certyfikowaniu.  

• w zakresie kierunku działań Rozwój specjalizacji gospodarczej: wykorzystywanie lokalnych 

potencjałów miast, którymi są głównie: przetwórstwo rolne, z preferowaną formą 

przetwórstwa rodzinnego w gospodarstwach rolnych, wymagające zewnętrznego wsparcia 

finansowego,  

• w zakresie kierunku działań Kształtowanie zasobu nieruchomości: występowanie 

ograniczeń prawnych, wynikających z przepisów dotyczących ochrony gruntów rolnych,  

w przeznaczaniu nowych gruntów na cele inwestycyjne (długie i kosztowne procedury);  

• w zakresie kierunku działań Rozwój atrybutów miejskości: potrzebę koncentrowania 

funkcji usług publicznych i odpowiedniego zagospodarowywania przestrzeni publicznych  
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w centrach miast, wymagających działań rewitalizacyjnych i znacznych nakładów 

finansowych;  

• w zakresie kierunku działań Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zabytkowych, 

śródmiejskich oraz terenów mieszkaniowych: istnienie barier wynikających z wysokich 

kosztów inwestycyjnych i potrzebę dofinansowywania działań rewitalizacyjnych 

prowadzonych przez samorządy miast, jak i przez inwestorów prywatnych (właścicieli 

nieruchomości i obiektów);  

• w zakresie kierunku działań Kształtowanie struktur mieszkaniowych: potrzebę 

podnoszenia jakości przestrzeni osiedli mieszkaniowych poprzez budowę osiedlowych stref 

rekreacyjnych, potrzeby realizacji w strukturach mieszkaniowych infrastruktury 

komunalnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym realizowanej w oparciu 

o rządowe programy mieszkaniowe;  

• w zakresie kierunku działań Rozwój infrastruktury społecznej: rozwój infrastruktury usług 

sportu i instytucji kultury, infrastruktury wsparcia społecznego, dostosowana do potrzeb 

różnych grup społecznych, a także rozwój obiektów przedszkoli i żłobków; 

• w zakresie kierunku działań Rozwój inteligentnych systemów zarządzania miastem: 

działania dotyczące energooszczędności i bezpieczeństwa publicznego; 

• w zakresie kierunku działań Zastosowywanie niskoemisyjnych i energooszczędnych 

rozwiązań oraz technologii w transporcie, budownictwie i energetyce: realizacje 

inwestycji związanych z rozwojem OZE, poprawą efektywności energetycznej budynków 

oraz infrastruktury rowerowej (w tym systemu roweru miejskiego z powiązaniu z innymi 

miejscowościami), potrzebę wsparcia finansowego funduszy zewnętrznych na realizację 

inwestycji;  

• w zakresie kierunku działań Integracja i wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców: 

kształtowanie przestrzeni publicznej w sposób sprzyjający komunikacji społecznej (miejsca 

organizacji imprez, miejsca spotkań, itp.), działania na rzecz wsparcia i aktywizacji osób 

wykluczonych społecznie.  

 

 

 

 

Cele i kierunki rozwoju Gminy Tyszowce są zbieżne z celami określonymi  

w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 z OSI Roztocze oraz 

celami i kierunkami sąsiadujących gmin, w celu budowania trwałej przewagi 

konkurencyjnej gminy i regionu. Gmina Tyszowce jest obszarem  

o szczególnej wartości kulturowej Województwa Lubelskiego, na którym 

rekomenduje się do utworzenie parku kulturowego, który zgodnie z KPZK 2030, 

należy traktować jako obszar funkcjonalny ochrony krajobrazów kulturowych. 
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CEL  STRATEGICZNY 

 

 

 

Celem rozwoju GMINY TYSZOWCE w perspektywie do roku 2030 

 jest podnoszenie jakości życia mieszkańców i konkurencyjny rozwój społeczno-

gospodarczy,  kształtowanie strategicznych zasobów rolnych oraz społeczno-

gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego  

tj. potencjałów endogenicznych gminy, a także trwała poprawa komfortu życia 

mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego, 

terytorialnego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, a także systematyczna 

poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez dotychczasowe i nowe przewagi 

konkurencyjne, zapewniające atrakcyjne miejsca pracy oraz zintegrowane 

przedsięwzięcia w zgodzie z zasadami zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich i zasadami ładu przestrzennego. 

 

 

 

I. KIERUNEK ROZWOJU GMINY:   

KSZTAŁTOWANIE STRATEGICZNYCH ZASOBÓW ROLNYCH. 

 

CEL OPERACYJNY I.1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, rozwój 

zrównoważonego rolnictwa. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

I.1.1. Promowanie innowacyjnych i ekologicznych metod upraw i nawożenia. 

I.1.2. Wsparcie ekologicznych rozwiązań tj. zrównoważony i zintegrowany rozwój 

infrastruktury oczyszczania ścieków. 

I.1.3. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.  
 



 

 

123 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030 

I.1.4. Wsparcie rozwoju zrównoważonego rolnictwa, ekstensywnego, w tym rolnictwa 
ekologicznego. 
I.1.5. Organizacja przestrzenna rolnictwa indywidualnego, gospodarstw rolnych (scalanie 

gruntów). 

I.1.6. Rozwój rolniczego handlu detalicznego na terenie gminy. 

I.1.7. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej jako istotnego elementu regionalnej oferty 

turystycznej. 

I.1.8. Rozwój materialnej bazy turystycznej. 

 

  

CEL OPERACYJNY I.2. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej surowce rolne tj. 

branży rolno-spożywczej oraz przetwórstwa. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

I.2.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego i inwestycji  

w przemyśle rolno-spożywczym przyjaznych środowisku naturalnemu. 

I.2.2. Zrównoważony i zintegrowany rozwój infrastruktury oraz obiektów 

przechowalniczych. 

I.2.3. Wsparcie rozwoju branż obsługujących sektor spożywczy. 

 

 

CEL OPERACYJNY I.3. Budowa marki tradycyjnych i lokalnych produktów 

żywnościowych. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

I.3.1. Wsparcie tworzenia marki produktów żywnościowych tj. oferty tradycyjnych  

i lokalnych produktów żywnościowych oraz narzędzi ich promocji. 

I.3.2. Wykreowanie marki produktów żywnościowych pochodzących z gminy. 
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II. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: 

ZRÓWNOWAŻONY I ZINTEGROWANY ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY UWZGLĘDNIAJĄCY ZASADY ŁADU 

PRZESTRZENNEGO ORAZ KAPITAŁ EKOLOGICZNY GMINY. 

 

 

CEL OPERACYJNY II.1. Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych  

i zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

II.1.1. Rozwijanie usług cyfrowych oraz udostępnianie ich dla mieszkańców, 

przedsiębiorców i turystów. 

II.1.2. Usprawnienie systemu racjonalnej gospodarki odpadami. 

 

CEL OPERACYJNY II.2. Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój spójny  

z trendami społecznymi i ochroną środowiska naturalnego. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

II.2.1. Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie i utrzymanie miejsc pracy  
i dywersyfikację dochodów.  
II.2.2. Rozwój usług i lokalnej infrastruktury komunalnej. 

II.2.3. Wspieranie usług publicznych służących rozwijaniu działalności kulturalnej, 

wzmacnianiu poczucia tożsamości lokalnej. 

II.2.4. Organizacja terenów inwestycyjnych i strefy usługowo-przemysłowej (strefy 

aktywności gospodarczej). 

II.2.5. Rozwój infrastruktury transportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

II.2.6. Rozwój infrastruktury alternatywnego transportu przyjaznego środowisku 

naturalnemu. 

II.2.7. Wspieranie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ich otoczenia. 

II.2.8. Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów.  
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II.2.9. Rozwój form współpracy na obszarach wiejskich w wymiarze produkcyjnym, 

usługowym, społecznym.  

 

 

CEL OPERACYJNY II.3. Ochrona walorów środowiska naturalnego. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE 

II.3.1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu, zwiększenie małej 
retencji i renaturalizacji rzek. 
II.3.2. Ochrona wartości przyrodniczych, w tym krajobrazu, siedlisk i bioróżnorodności. 

II.3.3. Wspieranie działań i rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności budynków  

i infrastruktury publicznej. 

II.3.4. Kontynuowanie działań na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

 

III. KIERUNEK ROZWOJU GMINY:  

INNOWACYJNY ROZWÓJ GOSPODARCZY WYKORZYSTUJĄCY 

ENDOGENICZNE POTENCJAŁY GMINY.  

 

CEL OPERACYJNY III.1. Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-

kulturowych i rozwój usług wolnego czasu. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

III.1.1. Wspieranie tworzenia kompleksowej oferty turystycznej, w tym łączącej funkcje 

edukacyjne, kulturowe i rekreacyjne odpowiadającej na nowe trendy w turystyce 

III.1.2. Rozwijanie oferty wydarzeń wykorzystujących unikalne zasoby lokalne. 

III.1.3. Zrównoważony rozwój infrastruktury sprzyjającej propagowaniu różnych form 

turystyki. 

III.1.4. Rozwój zintegrowanej i innowacyjnej przedsiębiorczości bazującej na lokalnej 

tradycji i dziedzictwie kulturowym oraz usługach edukacyjnych. 

III.1.5. Organizacja punktów usług i obsługi turystycznej dla turystyki zmotoryzowanej. 

III.1.6. Ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego i usług w dziedzinie kultury 
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IV. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: 

ROZWIJANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. 

 

 

CEL OPERACYJNY IV.1. Rozwijanie zasobów ludzkich. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

IV.1.1. Wsparcie procesów uczenia się i podnoszenia kwalifikacji mieszkańców gminy. 

IV.1.2. Wprowadzanie nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz 

współpraca z pracodawcami w procesie profilowania kształcenia na terenie gminy. 

IV.1.3. Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia. 

IV.1.4. Doposażanie placówek oświatowych. 

 

CEL OPERACYJNY IV.2. Promowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej 

i zawodowej na terenie gminy. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

IV.2.1. Promowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. 

IV.2.2. Prowadzenie polityki prorodzinnej na terenie gminy. 

IV.2.3. Rozwój relacji społecznych i innowacji społecznych. 

IV.2.4. Profilaktyka uzależnień oraz rozwiązywanie problemów społecznych. 

IV.2.5. Rozwój ekonomii społecznej i solidarnej na terenie gminy. 

IV.2.6. Rozwój usług społecznych z zakresu opieki i aktywizacji osób starszych. 

 

CEL OPERACYJNY IV.3. Wzmocnienie współpracy transgranicznej  

i międzyregionalnej. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE 

IV.3.1. Wspieranie działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych i dziedzictwa 

kulturowego na obszarach przygranicznych oraz rozwój zintegrowanej turystyki 

transgranicznej. 
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I .  K I E R U N E K  R O Z W O J U  G M I N Y :    
KSZTAŁTOWANIE STRATEGICZNYCH ZASOBÓW ROLNYCH. 

 

SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel: Cel strategiczny 1. – Kształtowanie strategicznych zasobów rolnych./ Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych/ Rozwój produkcji 
żywności wysokiej jakości, w tym produkcji ekologicznej/ Poprawa gospodarki wodnej na obszarach wiejskich. 

CEL 
SRWL: 
1.1.; 2.3.; 2.4.; 3.4. 

CEL OPERACYJNY I.1.  
Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, rozwój zrównoważonego rolnictwa. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Ochrona gleb poprzez 
promowanie 
innowacyjnych, bardziej 
ekologicznych sposobów 
nawożenia oraz rozwój 
infrastruktury oczyszczania 
ścieków na obszarach 
wiejskich 
 

I.1.1. Promowanie innowacyjnych  
i ekologicznych metod upraw i nawożenia. 
 
 
I.1.2. Wsparcie ekologicznych rozwiązań  
tj. zrównoważony i zintegrowany rozwój 
infrastruktury oczyszczania ścieków. 
 

I. 1.1.1. Utworzenie Gminnego Zakładu  Przetwórczo-
Produkcyjnego (np. w formule PPP).  
 
 
I.1.2.1. Realizacja projektów zielonej i cyrkularnej gospodarki 
promujących ekologiczne sposoby nawożenia upraw oraz ich 
przechowywania, sortowania i przechowywania. 
I.1.2.2. Wsparcie organizacyjno-doradcze budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków (pomoc przy pozyskaniu 
dofinansowania). 
I.1.2.3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy 
obiektach użyteczności publicznej. 
I.1.2.4. Modernizacja sieci wodociągowej (na terenie całej 
gminy). 

 
 
 
 
 
 
 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

Zwiększenie wykorzystania 
OZE 

I.1.3. Wspieranie efektywności energetycznej  
i redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

I.1.3.1. Wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz 
wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do 
sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów 
zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności. 
I.1.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz 
wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do 

 
 

 
OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
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sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów 
zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności. 
I.1.3.3. Termomodernizacja i poprawa efektywności 
energetycznej i dostosowanie do potrzeb mieszkańców remiz 
OSP. 
I.1.3.4. Termomodernizacja i poprawa efektywności 
energetycznej i dostosowanie do potrzeb mieszkańców świetlic 
wiejskich. 
I.1.3.5. Termomodernizacja i poprawa efektywności 
energetycznej i dostosowanie do potrzeb mieszkańców 
budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach 
I.1.3.6. Wsparcie zakładania instalacji OZE na budynkach 
mieszkaniowych oraz budynkach użyteczności publicznych. 
I.1.3.7. Budowa farm fotowoltaicznych, magazyn energii. 
I.1.3.8. Modernizacja linii wysokiego napięcia (na rozwiązania 
ziemne, na terenie całej gminy). 
I.1.3.9. Budowa stacji doładowania elektrycznych pojazdów. 
 

 
 

Rozwój rolnictwa 
specjalistycznego, w tym 
ekologicznego 

I.1.4. Wsparcie rozwoju zrównoważonego rolnictwa, 
ekstensywnego, w tym rolnictwa ekologicznego. 
 

I.1.4.1. Utworzenie Centrum Rozwoju Innowacyjnego  
i Ekologicznego Rolnictwa. 
I.1.4.2. Wsparcie edukacji ekologicznej w gospodarstwach 
rolnych i zakładach przetwórczych – poprzez organizację 
szkoleń, kursów, konferencji we współpracy z LODR. 
I.1.4.3. Wsparcie w pozyskiwaniu środków na rozwój rolnictwa 
ekologicznego – organizacja spotkań z doradcami, praktykami 
oraz prywatnymi inwestorami. 
I.1.4.4. Wsparcie rozwoju dystrybucji żywności ekologicznej – 
organizacja kiermaszów, degustacji i innych wydarzeń. 
I.1.4.5. Wsparcie rozwoju gospodarki rybackiej, współpracy 
z kołami wędkarskimi poprzez organizowanie zebrań, 
inicjowanie dialogu, wizyty terenowe, spotkania. 

 
 
 
 
 
 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

Poprawa struktury 
wielkościowej  
i organizacyjnej 
gospodarstw rolnych 

I.1.5. Organizacja przestrzenna rolnictwa 
indywidualnego, gospodarstw rolnych (scalanie 
gruntów). 
 

I.1.5.1. Współpraca z ARiMR w zakresie kampanii 
informacyjnej, organizacyjnej oraz wsparcie merytoryczne  
w zakresie zmian struktury wielkościowej i organizacyjnych 
gospodarstw rolnych. 

FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA 
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I.1.5.2. Planowanie ładu przestrzennego poprzez wdrożenie 
zrównoważonego planowania przestrzennego 
uwzględniającego społeczne i ekonomiczne funkcje rolnictwa 
na terenie gminy. 

Rozwój rolniczego handlu 
detalicznego 

I.1.6. Rozwój rolniczego handlu detalicznego na 
terenie gminy. 
 

I.1.6.1. Utworzenie przestrzeni umożliwiającej rozwój 
rolniczego handlu detalicznego we współpracy z LGD  
i KGW (sprzedaż tradycyjna oraz e-platforma). 

 
GOSPODARKA 

Rozwój agroturystyki  
i turystyki wiejskiej 

I.1.7. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej jako 
istotnego elementu regionalnej oferty turystycznej. 
 
 
 
 
 
 
I.1.8. Rozwój materialnej bazy turystycznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.7.1. Tworzenie warunków do rozwoju atrakcji 
agroturystycznych m.in. opracowanie w zakresie 
zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania ładem 
przestrzennym. 
I.1.7.2. Innowacyjna i aktywna promocja gminy – we 
współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi m. in. 
gospodarstw agroturystycznych i ich oferty. 
 
I.1.8.1. Utworzenie atrakcji turystycznych typu wioska 
tematyczna (Wioska szewska, wioska rzemieślników, wioska 
historyczna „Grodzisko” oraz miejsc noclegowych typu pole 
namiotowe/ domki letniskowe, kemping na terenie gminy. 
I.1.8.2. Współpraca z KGW oraz OSP, a także nowymi 
właścicielami gospodarstw agroturystycznych, stadnin koni   
w ramach angażowania kapitału społecznego  
w powstawanie atrakcyjnej oferty wydarzeń kulturalnych. 
I.1.8.3. Organizacja, cyklicznego wydarzenia „Święto Kwitnącej 
Fasoli”. 
I.1.8.4. Promocja oferty agroturystycznej gminy. 
I.1.8.5. Utworzenie Multimedialnego Muzeum Etnograficznego 
Grodów Czerwieńskich. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SPOŁECZNA 
 
 
 
 

SR WL, SR WL, SOR, 
KSRR, SZRWRiR 

 
Cel: Rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa żywności 

SR WL  
1.2.; 1.3. 

CEL OPERACYJNY I.2. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej surowce rolne  
tj. branży rolno-spożywczej oraz przetwórstwa. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Rozwój przedsiębiorstw 
przetwórstwa rolno-
spożywczego 

I.2.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa 
rolno-spożywczego i inwestycji  
w przemyśle rolno-spożywczym przyjaznych 
środowisku naturalnemu. 
 

I.2.1.1. Tworzenie odpowiednich warunków inwestycyjnych, 
dla inwestorów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego 
m.in. ulgi, obsługa informacyjna, pomoc w zakupie gruntów, 
wysoki poziom edukacji. 
I.2.1.2. Promocja gospodarcza gminy (szczególnie poprzez 
SoMe, blogi tematyczne, videoblogi, udział w targach  
i konferencjach). 
I.2.1.3. Program wsparcia organizacyjno-prawnego 
sieciowania gospodarstw, producentów i przedsiębiorców we 
współpracy z LODR i KOWR (pomoc w zakładaniu grup 
producenckich, spółdzielni, klastrów). 
I.2.1.4. Utworzenie lokalnej bazy rolników, producentów 
rolno-spożywczych i przetwórców. 
I.2.1.5. Systematyczna i kompleksowa współpraca z LODR  
i KOWR, ARiMR w ramach kierunkowego wsparcia 
nowatorskich rozwiązań organizacyjnych na potrzeby 
współpracy podmiotów branży rolno-spożywczej  
i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwoju eksportu. 
I.2.1.6. Utworzenie wielozawodowej szkoły w oparciu  
o potrzeby lokalnego rynku pracy. 

 
 
 

GOSPODARKA 

Rozwój infrastruktury  
i obiektów 
przechowalniczych 

I.2.2. Zrównoważony i zintegrowany rozwój 
infrastruktury oraz obiektów przechowalniczych. 
 

I.2.2.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych wyznaczonych  
w Miejscowym Planie Zagospodarowania, w tym budowa 
dróg dojazdowych i pozostałych mediów. 
I.2.2.2. Promocja terenów inwestycyjnych na portalach: 
https://magazyny.pl/ oraz https://e-logistyka.pl/  
I.2.2.3. Organizacja doradztwa i przygotowania niezbędnych 
dokumentów do rozwoju infrastruktury obiektów 
przechowalniczych. 

GOSPODARKA 

SR WL, SR WL, SOR, 
KSRR, SZRWRiR 

Cel: Promocja produktów żywnościowych 

 
SR WL 
1.4.; 2.3.; 3.4. 

 
CEL OPERACYJNY I.3. 

https://magazyny.pl/
https://e-logistyka.pl/
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Budowa marki tradycyjnych i lokalnych produktów żywnościowych. 
 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Działania na rzecz 
tworzenia oferty  
i promowania produktów 
tradycyjnych  
i regionalnych 

I.3.1. Wsparcie tworzenia marki produktów 
żywnościowych tj. oferty tradycyjnych i lokalnych 
produktów żywnościowych oraz narzędzi ich promocji. 
 

I.3.1.1. Wsparcie organizacyjne z LGD współpracy rolników  
i producentów rolnych w celu uruchomienia na szeroką skalę 
produkcji zdrowej, ekologicznej żywności (wzorem 
Stowarzyszenia Krakowski Kredens35) oraz zintegrowana 
promocja produktów żywnościowych. 
I.3.1.2.  Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej  
i solidarnościowej na poziomie gminy we współpracy  
z GOPS, KGW oraz stowarzyszeniami i organizacjami 
społecznymi, pozarządowymi w celu produkcji i promocji 
produktów lokalnych. 
I.3.1.3. Opracowanie planu komunikacji i promocji produktów 
pochodzących z gminy wspólnie ze stowarzyszeniami i KGW 
oraz producentami – ze szczególnym wykorzystaniem 
narzędzi internetowych. 

 
 
 
 
 

SPOŁECZNA 
 
 
 
 
 

Wykreowanie lubelskiej 
marki produktów 
żywnościowych 

I.3.2. Wykreowanie marki produktów żywnościowych 
pochodzących z gminy. 

I.3.2.1. Opracowanie strategii marki lokalnych produktów  
i tradycyjnych. 
I.3.2.2. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację 
działań związanych z wykreowaniem marki lokalnych 
produktów żywnościowych. 
I.3.2.3. Organizacja przestrzeni i wydarzeń promujących 
markę lokalnych produktów żywnościowych. 
 
 

 
 
 
 

GOSPODARKA 

 
I I .  K I E R U N E K  R O Z W O J U  G M I N Y :  

ZRÓWNOWAŻONY I ZINTEGROWANY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY UWZGLĘDNIAJĄCY ZASADY ŁADU PRZESTRZENNEGO  
ORAZ KAPITAŁ EKOLOGICZNY GMINY. 

 

 
35 Wzór: https://www.krakowskikredens.pl/ 

https://www.krakowskikredens.pl/
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 SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel: Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej/ - Ochrona i różnicowanie krajobrazu wiejskiego. 

SR WL 
2.1.; 2.4.;3.4. 

CEL OPERACYJNY II.1. Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Zrównoważony rozwój 
systemów infrastruktury 
technicznej 
Ochrona walorów 
środowiska 

II.1.1. Rozwijanie usług cyfrowych oraz udostępnianie 
ich dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. 

II.1.1.1. Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Tyszowcach oraz 
wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników 
instytucji sektora publicznego. 
II.1.1.2. Rozwój infrastruktury informatycznej jednostek, 
wsparcie systemów elektronicznego zarządzania 
dokumentacją, rejestrów publicznych, rozwoju aplikacji  
i systemów bazodanowych, budowa platformy usług 
publicznych Gminy Tyszowce. 
II.1.1.3. Rozwój infrastruktury informacji przestrzennej. 

 
TECHNICZNA 

II.1.2. Usprawnienie systemu racjonalnej gospodarki 
odpadami. 

II.1.2.1. Zakup sprzętu do prowadzenia segregacji odpadów 
oraz funkcjonowania PSZOK. 
II.1.2.2. Budowa instalacji/ zakładu unieszkodliwienia/ 
segregacji odpadów komunalnych. 
 

 
 

TECHNICZNA 

SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel: Wielofunkcyjny rozwój wiejskich ośrodków gminnych 

SR WL 
2.3.; 2.4; 3.4. 

 
CEL OPERACYJNY II.2. Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój spójny  

z trendami społecznymi i ochroną środowiska naturalnego. 
 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Wspieranie rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości 

II.2.1. Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie  
i utrzymanie miejsc pracy oraz dywersyfikacja 
dochodów mieszkańców. 
 

II.2.1.1. Wdrożenie zintegrowanych metod planowania 
społeczno-gospodarczego w planowaniu przestrzennym 
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(zgodnym z zasadami Citta Slow36) oraz stworzenie spójnego 
systemu planowania rozwoju w układach terytorialnych oraz  
planowania lokalnego i ponadlokalnego (Opracowanie 
Ponadlokalnej Strategii Rozwoju wspólnie z innymi JST). 
II.2.1.2. Powołanie Gminnej Rady Przedsiębiorczości. 
II.2.1.3. Kreowanie lokalnych inicjatyw oraz programów 
poprawiających atrakcyjność inwestycyjną oraz rozwój 
przedsiębiorczości we współpracy z instytucjami otoczenia 
biznesu oraz instytucjami finansowymi. 
II.2.1.4. Rozwój systemu partycypacji społecznej, 
konsultowanie i uwzględnienie w systemie planowania 
przestrzennego działań realizujących cele wynikające z ponad 
gminnego podejścia funkcjonalnego i potrzeb 
przedsiębiorców. 
II.2.1.5. Współpraca z przedsiębiorcami  w zakresie pomocy 
organizacyjno-prawnej w zakresie zarządzania zmianą  
i niwelowania skutków kryzysu gospodarczego. 
II.2.1.6. Współpraca z innymi JST, administracją Samorządu 
Województwa Lubelskiego oraz stroną rządową  
w zakresie wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców – 
budowa Zintegrowanego Systemu Szkolnictwa Zawodowego  
i Kwalifikacji Zawodowych (we współpracy z Powiatem 
Tomaszowskim). 
II.2.1.7. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i powstawania 
nowych miejsc pracy np. szwalni, gastronomi, atrakcji 
turystycznych, noclegów. 
II.2.1.8. Wsparcie utworzenia spółki lokalnych producentów 
branży rolno-spożywczej. 

FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPOŁECZNA 
 
 
 
 
 
 
 

GOSPODARKA 
 

 
 
 

Ochrona walorów 
środowiska 

II.2.2. Rozwój usług i lokalnej infrastruktury 
komunalnej. 
 

II.2.2.1. Opracowanie planu gazyfikacji gminy i realizacja 
inwestycji sieci gazociągowej we współpracy z dostawcami. 
II.2.2.2. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy.  
II.2.2.3. Opracowanie dokumentacji oraz budowa/ 
modernizacja kanalizacji sanitarnej w gminie. 

 
 

TECHNICZNA 

 
36 https://www.cittaslowpolska.pl/index.php/pl/  

https://www.cittaslowpolska.pl/index.php/pl/
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II.2.2.4. Opracowanie dokumentacji oraz budowa małych 
zbiorników retencyjnych. 
II.2.2.5. Remont ujęcia wody w Niedźwiedziej Górze. 
II.2.2.6. Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków  
w Tyszowcach. 
II.2.2.7. Wymiana infrastruktury oświetleniowej na 
energooszczędną na terenie całej gminy. 

Odnowa wsi/ Obszary 
zagrożone trwałą 
marginalizacją. 

II.2.3. Wspieranie usług publicznych służących 
rozwijaniu działalności kulturalnej, wzmacnianiu 
poczucia tożsamości lokalnej. 
 

II.2.3.1. Przebudowa / termomodernizacja świetlic wiejskich 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne). 
II.2.3.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości 
Tyszowce i na terenie Gminy (oraz zagospodarowanie  
i renowacja centrów wsi). 
II.2.3.3. Budowa parkingu w Tyszowcach. 
II.2.3.4. Utworzenie ścieżki edukacyjnej z jej oświetleniem 
wzdłuż rzeki Huczwy. 

 
 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

Organizacja terenów 
inwestycyjnych 

II.2.4. Organizacja terenów inwestycyjnych i strefy 
usługowo-przemysłowej (strefy aktywności 
gospodarczej). 
 

II.2.4.1. Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zgodnie 
z opracowanym Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. Organizacja oferty inwestycyjnej. 
II.2.4.2. Pozyskanie środków finansowych i uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych na terenie gminy. 
II.2.4.3. Promocja terenów inwestycyjnych wspólnie  
z partnerskimi JST. 

 
 

FUNKCJONALNO 
-PRZESTRZENNA 

Rozwój lokalnych układów 
drogowych zapewniających 
dostęp do miejsc 
koncentracji 
podstawowych usług, 
 a także infrastruktury 
sprzyjającej 
elektromobilności. 
 

II.2.5. Rozwój infrastruktury transportowej wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą.
  
 
 
 

II.2.5.1. Modernizacja dróg gminnych  
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie całej gminy. 
Wykaz dróg poniżej tabeli. 
II.2.5.2. Budowa/ przebudowa dróg i chodników, w tym 
budowa/ rozbudowa i przebudowa energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego. 
II.2.5.3. Modernizacja dróg powiatowych we współpracy  
z Powiatem Tomaszowskim. 

 
 

FUNKCJONALNO 
-PRZESTRZENNA 

 

Ochrona zasobów 
środowiska i klimatu. 

II.2.6. Rozwój infrastruktury alternatywnego transportu 
przyjaznego środowisku naturalnemu. 
 

II.2.6.1. Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżek/ 
szlaków rowerowych wraz z budową oświetlenia drogi 
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Efektywne wykorzystanie 
energii. 
 

rowerowej oraz wykonaniem stałej organizacji ruchu dla 
poprawy bezpieczeństwa. 
II.2.6.2. Utworzenie leśnych szlaków spacerowych. 
II.2.6.3. Opracowanie dokumentacji oraz budowa stacji 
doładowania samochodów elektrycznych. 
II.2.6.4. Opracowanie dokumentacji oraz budowa szlaków 
konnych. 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

Wspieranie lokalnych 
społeczności  
w działaniach na rzecz ich 
otoczenia. 

II.2.7. Wspieranie lokalnych społeczności  
w działaniach na rzecz ich otoczenia. 
 

II.2.7.1. Budowa nowoczesnej multimedialnej fontanny na 
skwerku miejskim w Tyszowcach. 
II.2.7.2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego  
w miejscowości Przewale. 
II.2.7.3. Organizacja wspólnych projektów/ przedsięwzięć 
rozwijających ofertę kulturalną gminy przez KGW oraz GOK. 
II.2.7.4. Opracowanie dokumentacji i budowa kąpieliska  
z infrastrukturą towarzyszącą. 

 
 
 
 

SPOŁECZNA 

Rewitalizacja. 
Wyprowadzanie ze stanu 
kryzysowego 
zdegradowanych 
obszarów. 

II.2.8. Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego 
zdegradowanych obszarów. 
 

II.2.8.1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na 
lata 2022-2030. 
II.2.8.2. Rewitalizacja społeczna i kulturowa obszarów gminy 
wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji. 
II.2.8.3. Rewitalizacja Starej Szkoły w Czermnie na Centrum 

Tyszowieckiego Parku Kulturowego i Szlaku Wiosek 

Tematycznych. 
II.2.8.4. Odbudowa/ rekonstrukcja Grodziska w Czermnie  
i utworzenie Tyszowieckiego Parku Kulturowego. 
II.2.8.5. Odbudowa/ rekonstrukcja mostu drewnianego  
w Czermnie. 
II.2.8.6. Rewitalizacja placu targowego w Tyszowcach. 
II.2.8.7. Rewitalizacja skweru miejskiego na potrzeby 
organizacji wydarzeń kulturowych. 

 
 

 
SPOŁECZNA 

Rozwój form współpracy 
na obszarach wiejskich w 
wymiarze produkcyjnym, 
usługowym, społecznym. 

II.2.9. Rozwój form współpracy na obszarach wiejskich 
w wymiarze produkcyjnym, usługowym, społecznym. 

II.2.9.1. Opracowanie Strategii Rozwoju LGD wspólnie  
z innymi JST obejmującej rozwój infrastruktury, 
przedsiębiorczości, kapitału społecznego, uporządkowania 
przestrzennego, umiejętności samostanowienia. 

 

 
SPOŁECZNA 
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SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel. Ochrona walorów środowiska/ Poprawa gospodarki wodnej na obszarach wiejskich/ Poprawa jakości wód 

SR WL 
2.4; 3.4. 

CEL OPERACYJNY II.3. Ochrona walorów środowiska naturalnego. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

 II.3.1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu, 
zwiększenie małej retencji i renaturalizacji rzek. 

II.3.1.1. Zaprojektowanie i ustabilizowanie stanu wody na 
rzece Huczwa. 
II.3.1.2. Wspieranie inwestycji w zakresie małej retencji 
wodnej, w szczególności w naturalnych ekosystemach, na 
obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach 
przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji 
rolnej.  
II.3.1.3. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu 
miasta Tyszowce. 
II.3.1.4. Budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do 
ujmowania, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody 
do spożycia w sytuacji zmniejszenia dostępnej ilości wody lub 
obniżenia jakości wody, będących skutkiem suszy lub  
w sytuacji, gdy infrastruktura jest niewydolna w warunkach 
fal upałów lub suszy. 
II.3.1.5. Zabiegi techniczne i biologiczne na terenach 
osuwiskowych. 
II.3.1.6. Realizacja systemów nawodnień w Gminie Tyszowce. 
II.3.1.7. Utworzenie Tyszowieckiego Obszar Chronionego 
Krajobrazu tj. Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 
PLH 0600025 – „Dolina Sieniochy”. 
II.3.1.8. Podjęcie działań przeciwerozyjnych  
(zalesienia, śródpolne pasy zadrzewieniowe itp.). 
 

 
 
 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

II.3.2. Ochrona wartości przyrodniczych, w tym 
krajobrazu, siedlisk i bioróżnorodności. 

II.3.2.1. Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, 
grzybów, zwierząt jako element projektu ochrony 
bioróżnorodności. 
II.3.2.2. Promocja dobrych praktyk w zakresie ładu 
przestrzennego i estetyki miejsc publicznych. 
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II.3.2.3. Rozwój infrastruktury związanej z właściwym 
ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych 
przyrodniczo służącej ograniczeniu antropopresji i degradacji 
środowiska. 
II.3.2.4. Opracowanie / aktualizacja dokumentów 
planistycznych dla form ochrony przyrody. 
II.3.2.6. Utrzymanie stawów rybnych kompleksy stawów 
rybnych (Dub i Swaryczów), na których prowadzona jest 
gospodarka rybacka. Niewielki kompleks stawów znajduje się 
też na wschód od Tyszowiec w Zimnie i Nadolcach co 
umożliwia współpracę w zakresie rozwoju gospodarki 
rybackiej. 
 

 
 
 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

II.3.3. Wspieranie działań i rozwiązań na rzecz 
zwiększenia efektywności budynków  
i infrastruktury publicznej. 
 

II.3.3.1. Przebudowa/ remont boisk sportowych, miejsc 
rekreacyjnych, placów zabaw, boisk przy szkołach. 
II.3.3.2. Rewaloryzacja miejsc przy świetlicach wiejskich na 
boiska sportowe i miejsce rekreacji. 
II.3.3.3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego  
w miejscowości Przewale. 
II.3.3.4. Remont boiska sportowego w Tyszowcach. 
II.3.3.5. Termomodernizacja budynków oświatowych oraz 
dostosowanie ogrzewania do wymogów ochrony środowiska. 
II.3.3.6. Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach. 
II.3.3.7. Budowa/ remont i dostosowanie obiektów pod 
organizację mieszkań socjalnych. 
 

 
 
 
 
 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

II.3.4. Kontynuowanie działań na rzecz usuwania 
wyrobów zawierających azbest. 

II.3.4.1. Kontynuowanie działań na rzecz usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

 
 

 

 
I I I .  K I E R U N E K  R O Z W O J U  G M I N Y :   

INNOWACYJNY ROZWÓJ GOSPODARCZY WYKORZYSTUJĄCY ENDOGENICZNE POTENCJAŁY GMINY. 
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SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

 
Cel: Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych i rozwój usług wolnego czasu. 

 

SR WL 
3.4.; 4.2 

CEL OPERACYJNY III.1. Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych i rozwój usług wolnego czasu. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Kreowanie punktowych 
produktów turystycznych 
wykorzystujących nowe 
trendy w turystyce, 
łączących funkcje 
edukacyjne, kulturowe 
i rekreacyjne. 
 
 

III.1.1. Wspieranie tworzenia kompleksowej oferty 
turystycznej, w tym łączącej funkcje edukacyjne, 
kulturowe i rekreacyjne odpowiadającej na nowe 
trendy w turystyce. 
 

III.1.1.1. Tworzenie warunków do rozwoju atrakcji 
turystycznych m.in. opracowanie w zakresie zintegrowanego  
i zrównoważonego zarządzania ładem przestrzennym. 
III.1.1.2. Innowacyjna i aktywna promocja gminy – we 
współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi m. in. 
gospodarstw agroturystycznych i ich oferty. 
III.1.1.3. Utworzenie atrakcji turystycznych typu wioska 
tematyczna (Wioska szewska, wioska rzemieślników, wioska 
historyczna „Grodzisko” oraz miejsc noclegowych typu pole 
namiotowe/ domki letniskowe, kemping na terenie gminy. 
III.1.1.4. Utworzenie innowacyjnego produktu turystycznego 
tj. Tyszowieckiego Parku Kulturowego oraz sieci wiosek 
tematycznych łączących funkcje edukacyjne, rekreacyjne, 
prozdrowotne z okolicznymi JST. 
III.1.1.5. Zorganizowanie kina samochodowego „po 
chmurką”. 
III.1.1.6. Zagospodarowanie wolnych przestrzeni na terenie 
gminy pod miejsca spotkań mieszkańców, turystów. Budowa 
placów zabaw i siłowni zewnętrznych. 
III.1.1.7. Utworzenie powierzchni wystawienniczej wraz  
z wyposażeniem umożliwiającym organizację wydarzeń 
promujących dziedzictwo kulturowe tj. etnomuzeum. 
III.1.1.8. Utworzenie ścieżki edukacyjnej wykorzystującej 
i promującej dziedzictwo kultury gminy tj. Szlak Via 
Mercatoria oraz Główny Szlak Rowerowy Roztocza. 

 
 
 
 
 
 

SPOŁECZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOSPODARCZA 
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III.1.1.9. Utworzenie szlaku turystycznego (pieszego, 
rowerowego, konnego) wykorzystującego i promującego 
walory przyrodnicze gminy.  
III.1.1.10. Współpraca z innymi JST w ramach budowy  
i zarządzania zintegrowanym produktem turystycznym OSI 
Roztocze. 
III.1.1.11. Współpraca z KGW oraz OSP, a także nowymi 
właścicielami gospodarstw agroturystycznych, stadnin koni   
w ramach angażowania kapitału społecznego  
w powstawanie atrakcyjnej oferty wydarzeń kulturalnych. 
III.1.1.12.  Uwzględnienie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego obszarów pod budowę 
obiektów noclegowych typu: hotele, pensjonaty, kempingi, 
domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe. 
III.1.1.13. Tworzenie warunków i zachęt do prowadzenia 
działalności w zakresie gastronomii: zakłady gastronomiczne, 
punkty gastronomiczne, restauracje, bary, cukiernie. 
III.1.1.14. Tworzenie warunków i zachęt do budowy bazy 
towarzyszącej, umożliwiającej korzystanie  
z walorów przyrodniczych: kładek widokowych, parków 
linowych, ogrodów botanicznych/zielarskich, SPA, sklepy  
z pamiątkami, wypożyczalnie rowerów. 
III.1.1.15. Promocja oferty turystycznej gminy. 
III.1.1.16. Wykonie tablic informacyjno-promocyjnych  
i oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo oraz dziedzictwa 
kulturowego. 
III.1.1.17. Podjęcie współpracy na OSI Roztocze  
z przedsiębiorcami, JST oraz rolnikami w budowaniu  
i promocji usług wolnego czasu (w zakresie kultury, usług 
związanych z aktywną rekreacją, odnową biologiczną, 
turystyką zdrowotną, gastronomią, rozrywką, e-usługami). 
III.1.1.18.  Organizacja pomocy w zakładaniu fundacji lub 
stowarzyszeń pozyskującej środki na rozwój kultury w gminie. 
III.1.1.19. Dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, 
transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. 
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Rozwijanie oferty wydarzeń 
wykorzystujących unikalne 
zasoby lokalne (np. 
wydarzenia historyczne, 
tradycje, obiekty kultury, 
walory środowiskowe). 

III.1.2. Rozwijanie oferty wydarzeń wykorzystujących 
unikalne zasoby lokalne. 
 
 

III.1.2.1. Promocja działalności kół gospodyń wiejskich wśród 
– wsparcie w projektach ogólnopolskich (m.in. 
organizowanych przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej - Counterpart Fund).37 
III.1.2.3.  Organizacja, cyklicznego wydarzenia „Festiwal 
Geoturystyczny promujący Tyszowiecki Park Kulturowy i szlak 
wiosek tematycznych oraz kulturę i dziedzictwo gminy (we 
współpracy z Polską Organizacją Turystyczną oraz innymi JST, 
Uczelniami). 
III.1.2.4.  Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych 
wykorzystujących niematerialne oraz materialne dziedzictwo 
kulturowe, wiedzę, doświadczenie i zdolności lokalnych 
rzemieślników, twórców ludowych. 
III.1.2.5. Organizacja turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i 
młodzieży. 
   

 
 
 
 

SPOŁECZNA 

Rozwój infrastruktury 
sprzyjającej propagowaniu 
różnych form turystyki 
aktywnej  

III.1.3. Zrównoważony rozwój infrastruktury 
sprzyjającej propagowaniu różnych form turystyki. 
 

III.1.3.1. Opracowanie dokumentacji oraz budowa szlaków 
pieszych z infrastrukturą otaczającą (parkingi, lunety, 
siedziska, grillowiska, mała gastronomia itp.) 
III.1.3.2. Przygotowanie nowych tras dla turystyki rowerowej, 
konnej na terenie gminy we współpracy  
z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Ligą 
Ochrony Przyrody oraz innymi gminami OSI Roztocze. 
III.1.3.3. Przygotowanie nowych tras dla turystyki 
motocyklowej na terenie gminy we współpracy z OSI 
Roztocze. 
III.1.3.4. Rozbudowa szlaku Green Velo. 

 
 

GOSPODARCZA 
 

Wspieranie 
przedsiębiorczości 
bazującej na lokalnej 
tradycji  
i dziedzictwie kulturowym  

III.1.4. Rozwój zintegrowanej i innowacyjnej 
przedsiębiorczości bazującej na lokalnej tradycji  
i dziedzictwie kulturowym oraz usługach edukacyjnych. 
 
 

III.1.4.1. Inicjowanie i wspieranie współpracy sieciowej 
przedsiębiorców i instytucji z branży turystycznej  
w ramach OSI Roztocze, bazującej na lokalnej tradycji  
i dziedzictwie kulturowym (np. rękodzieło) i usługach 
edukacyjnych. 

 
 
 
 
 

 
37 Źródło: http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/lokalne-regionalne-i-tradycyjne-szansa-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html   

http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/lokalne-regionalne-i-tradycyjne-szansa-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html
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(np. rękodzieło) 
 i usługach edukacyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.1.4.2. Wykreowanie i budowa produktu turystycznego 
(wokół tradycji kulinarnych, walorów przyrodniczych, 
dziedzictwa kultury) na OSI Roztocze,  
w tym opracowanie koncepcji rozwoju produktu 
turystycznego wspólnie z innymi JST (partnerami gminy). 
III.1.4.3. Prowadzenie działań promocyjnych zachęcających 
turystów do korzystania z pakietu usług oferowanych  
w ramach rozwijanego produktu turystycznego – szczególnie 
z wykorzystaniem przestrzeni internetu. 
III.1.4.4. Opracowanie regulacji prawnych w zakresie dbałości 
o estetykę krajobrazu na terenie gminy. 
III.1.4.5. Wspieranie działalności gospodarczej związanej  
z dziedzictwem kultury (tzw. branże dziedzictwa) poprzez: 
ulgi, granty, pożyczki, zwolnienia podatkowe. 
III.1.4.6. Założenie podmiotów ekonomii społecznej (mogą to 
być spółdzielnia socjalna, spółka non-profit, zakład 
aktywności zawodowej – ZAZ, centrum integracji społecznej – 
CIS) – samodzielnie lub z inną JST oraz organizacjami 
pozarządowymi. 
 

 
 

 
 

SPOŁECZNA 
 
 
 

GOSPODARCZA 
 

 III.1.5. Organizacja punktów usług i obsługi turystycznej 
dla turystyki zmotoryzowanej. 
 

III.1.5.1. Opracowanie koncepcji, projektu, dokumentacji 
i organizacja punktów usług oraz obsługi turystycznej dla 
turystyki zmotoryzowanej. 
 

 
 

GOSPODARCZA 
 

III.1.6. Ochrona, rozwój i promowanie materialnego  
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług  
w dziedzinie kultury 
 

II.1.6.1. Dostosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia 
funkcji związanych z kulturą poprzez prace konserwatorskie, 
prace restauratorskie, roboty budowlane, modernizację 
obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z ich otoczeniem  
w centrum Tyszowca oraz na terenie Gminy Tyszowiec. 
II.1.6.2. Rozwijanie aktywności społecznej m.in. poprzez 
tworzenie /adaptację /dostosowanie budynków i przestrzeni 
do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej, rozwój innowacji 
społecznych. 
II.1.6.3. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia 
działalności kulturalnej, w tym możliwość zapewnienia 

 
 
 

SPOŁECZNA 
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niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców 
kultury w sieci OSI Roztocze. 
II.1.6.4. Rozwój i promocja ochrony dziedzictwa kutury. 
II.1.6.5. Kreowanie i promocja nowych produktów  
w dziedzinie kultury gminy. 

 

I V .  K I E R U N E K  R O Z W O J U  G M I N Y :  
ROZWIJANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. 

 

 
SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel: Rozwijanie kapitału ludzkiego. 

SR WL 
4.1.; 4.3. 

CEL OPERACYJNY IV.1. Rozwijanie zasobów ludzkich. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Wspieranie działań na 
rzecz uczenia się przez całe 
życie, służących poprawie 
umiejętności 
 i zmianom kwalifikacji 

IV.1.1. Wsparcie procesów uczenia się  
i podnoszenia kwalifikacji mieszkańców gminy. 
 

IV.1.1.1. Promowanie zintegrowanych kwalifikacji.38 
IV.1.1.2.  Rozwijanie współpracy i więzi partnerskich  
z pracodawcami i związkami zawodowymi pod kątem 
kształcenia w miejscu pracy; zachęcanie różnego rodzaju 
placówek do działania w ramach systemu edukacji oraz 
stymulowanie współpracy między nimi w zakresie wdrażania 
rozwiązań sprzyjającym zmianom kwalifikacji mieszkańców 
gminy. 
IV.1.1.3. Promowanie nauki języków obcych i informatyki na 
terenie gminy w różnych grupach wiekowych. 
IV.1.1.4. Pomocnicze i zajęcia wyrównawcze oraz zapewnia 
pomoc dzieciom najbardziej narażonym na niepowodzenia, 
zapewnianie opieki psychologicznej). 
IV.1.1.5. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
bezrobotnych. 
 

 
 
 
 

SPOŁECZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 https://www.kwalifikacje.gov.pl/  

https://www.kwalifikacje.gov.pl/
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Rozwijanie szkolnictwa 
zawodowego,  
w tym w zakresie 
współpracy szkół 
 i placówek oświatowych  
z otoczeniem społeczno – 
gospodarczym, 
podnoszenia kompetencji   
nauczycieli, 
unowocześniania bazy 
dydaktycznej 

IV.1.2. Wprowadzanie nowych technologii 
informacyjno – komunikacyjnych oraz współpraca  
z pracodawcami w procesie profilowania kształcenia na 
terenie gminy. 
 
 
 

IV.1.2.1. Wsparcie i promocja innowacyjnych profili, 
zajęć dodatkowych związanych z wykorzystaniem nowych 
technologii w szkołach. 
IV.1.2.2. Współpraca z przedsiębiorcami i szkołami średnimi  
w tworzeniu dualnych form kształcenia. 
IV.1.2.2. Rozwój i unowocześnienie bazy dydaktycznej. 
IV.1.2.3. Wprowadzanie nowych form i metod nauczania oraz 
nowych materiałów dydaktycznych w celu zachęcania 
uczniów do większej aktywności oraz przygotowania ich do 
samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie własnego 
kształcenia i do uczestnictwa w życiu społecznym. 

 
 
 

 
 

SPOŁECZNA 
 
 
 

Popularyzacja profilaktyki 
zdrowotnej  
i zdrowego trybu życia,  
w tym intensyfikacja 
działań na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej i sportu  

IV.1.3. Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej 
i zdrowego trybu życia. 
 

IV.1.3.1. Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej we współpracy 
z przedszkolami, szkołami i organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie gminy. 
IV.1.3.2. Organizacja programów i rozwiązań społecznych 
promujących zdrowy tryb życia we współpracy z klubami 
sportowymi, OSP oraz szkołami (wdrożenie procesu 
planowanych zmian do toku działania już istniejących 
organizacji). 
IV.1.3.3. Wsparcie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej  
i sportu (programów szkolenia sportowego, zakupu sprzętu 
sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów 
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie 
kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów 
szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów 
sportowych). 
IV.1.3.4. Doposażenie ośrodka zdrowia np. w USG, RTG. 

 
 
 

SPOŁECZNA 
 
 
 

IV.1.4. Doposażanie placówek oświatowych. 
 

IV.1.4.1. Doposażanie placówek oświatowych. 
 

SPOŁECZNA 
 

 
SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

 
Cel.  Promowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie gminy. 

SR WL 
4.1., 4.3. 

CEL OPERACYJNY IV.2.  
PROMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ NA TERENIE GMINY. 
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KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Promowanie przedsięwzięć 
na rzecz aktywizacji 
społecznej  
i zawodowej,  
w szczególności dla osób 
z niepełnosprawnościami 
oraz osób starszych 

IV.2.1. Promowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej. 
 

IV.2.1.1. Współorganizacja przedsięwzięć pomagających  
w aktywizacji zawodowej osób starszych  
i niepełnosprawnych na terenie gminy. 
IV.2.1.2. Organizacja usług rehabilitacyjnych (zatrudnienie 
specjalisty lub współpraca z placówką/zakładem, który będzie 
świadczył na miejscu takie usługi dla mieszkańców). 
IV.2.1.3. Współpraca z innymi JST oraz Starostwem 
Powiatowym w celu utworzenia Mobilnej Agencji Osób 
Niepełnosprawnych obsługującej powiat Tomaszów Lubelski. 

SPOŁECZNA 

Stwarzanie warunków 
umożliwiających godzenie 
obowiązków zawodowych  
z rodzinnymi. 

IV.2.2. Prowadzenie polityki prorodzinnej na terenie 
gminy. 
 

IV.2.2.1. Tworzenie warunków do realizacji projektów  
z zakresu nowoczesnego budownictwa jedno  
i wielorodzinnego z infrastrukturą usługową (kompleksowo 
wyposażone w punkty usługowe, powierzchnie handlowe  
i rekreacyjne, m.in. w PPP). 

 
SPOŁECZNA 

 

Kształtowanie  
i wzmacnianie postaw 
obywatelskich, 
prospołecznych (np. 
wolontariat), 
innowacyjnych,  
w tym rozwój innowacji 
społecznych. 

IV.2.3. Rozwój relacji społecznych i innowacji 
społecznych. 

IV.2.3.1. Promowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 
wolontariatu, dobroczynności i pomocy charytatywnej na 
terenie gminy Tyszowce. 
IV.2.3.2. Promocja działań zwiększających przedsiębiorczość 
oraz różne formy samozatrudnienia. 
IV.2.3.3. Organizacja działań mających na celu kształcenie 
ustawiczne dla mobilności osób dorosłych na rynku pracy we 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie 
Lubelskim. 

 
 
 
 
 

SPOŁECZNA 

Profilaktyka uzależnień 
oraz przeciwdziałanie 
agresji  
i przemocy wśród dzieci  
oraz młodzieży. 

IV.2.4. Profilaktyka uzależnień oraz rozwiązywanie 
problemów społecznych. 
 

IV.2.4.1. Prowadzenie działań profilaktycznych  
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, 
przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci  
i młodzieży. 
IV.2.4.2. Rozwijanie edukacji publicznej i działań  
w profilaktyce uzależnień na terenie gminy we współpracy  
z GOPS, szkołami, organizacjami pozarządowymi. 
 

 
 
 
 

SPOŁECZNA 
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Wspieranie sektora 
ekonomii społecznej 

IV.2.5. Rozwój ekonomii społecznej i solidarnej na 
terenie gminy. 

IV.2.5.1. Utworzenie Spółdzielni Socjalnej o profilu 
gospodarczym. 
IV.2.5.2. Rozwój ekonomii solidarnej, aktywizacja zawodowa 
i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa  
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 
SPOŁECZNA 

IV.2.6. Rozwój usług społecznych z zakresu opieki  
i aktywizacji osób starszych. 

IV.2.6.1. Usługi doradcze dla seniorów. 
IV.2.6.2. Usługi edukacyjne dla osób dorosłych oraz osób 
starszych. 

 
SPOŁECZNA 

 
SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

 
Cel: Wzmocnienie współpracy transgranicznej  

i międzyregionalnej. 

SR WL 
2.4.;4.4. 

 
CEL OPERACYJNY IV.3. 

Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. 
 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Wspieranie działań na rzecz 
ochrony zasobów 
przyrodniczych  
i dziedzictwa kulturowego 
na obszarach 
przygranicznych oraz 
rozwój zintegrowanej 
turystyki transgranicznej. 

IV.3.1. Wspieranie działań na rzecz ochrony zasobów 
przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego na obszarach 
przygranicznych oraz rozwój zintegrowanej turystyki 
transgranicznej. 
 

IV.3.1.1. Ochrona zasobów przyrodniczych i dziedzictwa 
kulturowego na obszarze gminy Tyszowce. 
IV.3.1.2. Rozwój zintegrowanej turystyki transgranicznej. 
IV.3.1.3. Promocja zasobów przyrodniczych  
i dziedzictwa kulturowego gminy. 
IV.3.1.4. Współpraca z JST w ramach OSI Roztocze na rzecz 
ochrony zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego 
na obszarach przygranicznych oraz rozwój zintegrowanej 
turystyki transgranicznej. 
. 

 
 
 
 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 
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II.2.5.1. Modernizacja dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie całej gminy: WYKAZ DRÓG 

Lp. Nr drogi 
zastępczy 
ewidenc. 

Lokalizacja Dług. 
całk. 
drogi 

[km] 

1 Gp 001 48 47 001 od drogi wojewódzkiej 850 – Tyszowce – do granicy gminy 3,62 

2 Gp 002 48 47 002 od drogi powiatowej 48375 – Tyszowce – Mikulin – do końca zabudowy 3,25 

3 Gp 003 48 47 003 od drogi powiatowej 48375 – do drogi gminnej 4847002 w miejsc. Mikulin 1,50 

4 Gp 004 48 47 004 od drogi powiatowej 48376 – Klątwy – do drogi powiatowej 48376 2,60 

5 Gp 005 48 47 005 Tyszowce – od drogi gminnej 4847006 – do Placu 0,12 

6 Gp 006 48 47 006 Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 – do Placu 0,20 

7 Gp 007 48 47 007 od drogi wojewódzkiej 850 – Soból – do drogi powiatowej 48376 3,87 

8 Gp 008 48 47 008 od drogi powiatowej 48377 – Gołaicha – do drogi gminnej 4847007 2,00 

9 Gp 009 48 47 009 od drogi wojewódzkiej 850 – do końca Kol. Czartowczyk 1,50 

10 Gp 010 48 47 010 od drogi powiatowej 48212 – Kol. Przewale – Niedźwiedzia Góra – granica gminy 4,50 

11 Gp 011 48 47 011 Niedźwiedzia Góra – od drogi gminnej 4847010 – do drogi powiatowej 48212 1,37 

12 Gp 012 48 47 012 Niedźwiedzia Góra – od drogi 4847010 – do drogi gminnej 4847011 1,00 

13 Gu 013 48 47 013 od drogi powiatowej 48212 – do granicy gminy 1,62 

14 Gu 014 48 47 014 Przewale – od drogi powiatowej 48212 – do końca zabudowy miejsc. Przewale 0,62 

15 Gu 015 48 47 015 Tyszowce – do drogi gminnej 4847023 – do końca drogi 0,15 

16 Gu 016 48 47 016 od drogi wojewódzkiej 850 – do drogi 4847007 1,75 

17 Gu 017 48 47 017 od drogi powiatowej 48347 – do końca wsi Marysin 1,12 

18 Gu 018 48 47 018 od drogi wojewódzkiej 850 – Wojciechówka – Marysin – do drogi powiatowej 48347 5,12 

19 Gu 019 48 47 019 Podbór – od drogi powiatowej 48349 – do drogi gminnej 4847018 0,75 

20 Gu 020 48 47 020 od drogi powiatowej 48347 – Rudka – do granicy gminy 2,00 

21 Gu 021 48 47 021 Perespa – od drogi powiatowej 48347 – do końca wsi 2,50 
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22 Gu 022 48 47 022 od drogi powiatowej 48347 – do drogi powiatowej 48349 5,75 

23 Gu 023 48 47 023 Tyszowce – od Placu – do drogi powiatowej 48349 0,65 

24 Gu 024 48 47 024 Wakijów – od drogi powiatowej 48352 – Honiatycze – granica gminy 1,87 

25 Gu 025 48 47 025 Perespa – od drogi powiatowej 48353 – do końca wsi 1,37 

26 Gu 026 48 47 026 Wakijów – od drogi powiatowej 48352 – granica gminy 2,87 

27 Gu 027 48 47 027 Kazimierówka – od drogi powiatowej 48353 – do drogi gminnej 4847024 1,62 

28 Gu 028 48 47 028 Kazimierówka – od drogi gminnej 4847027 – do końca wsi 2,62 

29 Gu 029 48 47 029 Czermno – od drogi powiatowej 48353 – do końca wsi 1,37 

30 Gu 030 48 47 030 Czermno – od drogi powiatowej 48353 – do drogi powiatowej 48352 1,50 

31 Gu 031 48 47 031 Tyszowce – od drogi gminnej 4847001 – do drogi gminnej 4847032 0,42 

32 Gu 032 48 47 032 Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 – do drogi gminnej 4847001 0,70 

33 Gu 033 48 47 033 Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 – do drogi gminnej 4847034 0,80 

34 Gu 034 48 47 034 Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 – do drogi gminnej 4847033 0,60 

35 Gu 035 48 47 035 Tyszowce – od drogi powiatowej 48375 – do drogi gminnej 4847001 0,30 

36 Gu 036 48 47 036 Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 – do drogi wojewódzkiej 850 0,12 

37 Gu 037 48 47 037 Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 – do drogi powiatowej 48376 0,22 

38 Gu 038 48 47 038 Tyszowce – od drogi powiatowej 48349 – do drogi wojewódzkiej 850 0,50 

39 Gu 039 48 47 039 Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 – do drogi gminnej 4847023 0,50 

40 Gu 040 48 47 040 Klątwy – od drogi powiatowej 48376 – do drogi powiatowej 48376 0,75 

41 Gu 041 48 47 041 Kol. Czartowiec – od drogi powiatowej 48376 – do drogi gminnej 4847007 1,12 

42 Gu 042 48 47 042 Marysin – droga powiatowa 48347 – do drogi gminnej 4847013 0,87 

43 Gu 043 48 47 043 od drogi gminnej 4847021 – Perespa – do drogi gminnej 4847022 0,62 

44 Gu 044 48 47 044 Tyszowce – od Placu – do końca drogi 0,17 

45 Gu 045 48 47 045 Kazimierówka – od drogi powiatowej 48353 – do drogi gminnej 4847028 0,37 

46 Gu 046 48 47 046 Kazimierówka – od drogi gminnej 4847022 – do drogi powiatowej 48357 1,25 

47 Gu 047 48 47 047 Perespa – od drogi powiatowej 48347 – granica gminy 1,37 

48 Gu 048 48 47 048 Mikulin – od drogi powiatowej 48375 – do końca Kolonii 1,50 

49 Gu 049 48 47 049 Niedźwiedzia Góra – od drogi powiatowej 48212 – do drogi gminnej 4847011 1,50 
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Model funkcjonalno-przestrzenny Gminy Tyszowce przyjmuje zasadę 

nadrzędności działań służących utrzymaniu i wzmocnieniu funkcji podstawowych 

(wiodących) oraz preferencje rozwojowe, nakazujące zachowanie naturalnych 

wartości zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zrównoważony rozwój 

gospodarki rolnej i funkcji towarzyszących. 

 

Przez teren gminy przebiegają korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym, stanowiące 

element pasmowy obszaru nadrzędnej funkcji przyrodniczej, dla których obowiązuje zasada 

podporządkowania wszelkich działań utrzymaniu ciągłości powiązań ekologicznych. Znajdują się 

także kluczowe w skali krajowej i regionalnej ekosystemy leśne cechujące się dużym stopniem 

naturalności, dla których obowiązuje zachowanie naturalnych wartości zasobów leśnej przestrzeni 

produkcyjnej oraz zrównoważony rozwój gospodarki leśnej i funkcji towarzyszących. Występują 

także ostoje przyrody stanowiące obszary węzłowe regionalnej sieci ekologicznej, dla których 

obowiązuje zasada podporządkowania wszelkiej dzielności utrzymaniu wartości przyrodniczych. 

 

Gmina Tyszowce położona jest w obszarach funkcjonalnych o znaczeniu 

ponadregionalnym: wiejskim obszarze funkcjonalnym wymagającym wsparcia 

procesów rozwojowych oraz przygranicznym obszarze funkcjonalnym  

w strefie zewnętrznej. 

 

W związku z tym wskazuje się dla tych obszarów następujące cele rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego: 

• wzmocnienie powiązań funkcjonalnych (transportowych, teleinformatycznych, społeczno- 
gospodarczych) z lokalnymi ośrodkami rozwoju, 

• stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości związanej z produkcja rolną  
i wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego  
w turystyce, geoturystyce, 

• zwiększenie dostępności w relacjach krajowych i regionalnych (poprawa dostępu do 
usług, sieci transportowych i telekomunikacyjnych), 

• wzmocnienie funkcjonalne ośrodka gminnego, 

• rozbudowa infrastruktury logistycznej. 

 

Ponadto gmina Tyszowce położona jest w obszarze funkcjonalnym o znaczeniu regionalnym 
rozwoju gospodarki żywnościowej – roślinnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dla tego obszaru 
jako wiodące kierunki wskazuje się: 

• produkcje roślinną, 

• rozwój bazy przetwórstwa rolno-spożywczego, 

• rozwój agroturystyki jako formy wzbogacenia funkcjonalnego obszarów wiejskich, 

• rozwój infrastruktury turystycznej (głównie szlaków turystycznych), 

• produkcja zdrowej żywności, ekologicznej żywności, 
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• rozwój infrastruktury technicznej i transportowej. 

 

 

OBSZARY O KLUCZOWYCH FUNKCJACH DLA ROZWOJU GMINY. 

 

Obszar funkcjonalny może być wyznaczony poprzez porównanie stanu istniejącego np. Gminy 

Tyszowce, Gminy Werbkowice, Gminy Łaszczów, Gmina Rachanie. Gminy wskazane powyżej pod 

wieloma względami negatywnie wyróżniające się na tle kraju, województwa. Samorządy te 

położone są w wschodniej części Polski w tzw. ścianie wschodniej – umowny obszar, cechujący się 

niższym poziomem rozwoju społeczno – gospodarczego oraz wyższą stopą bezrobocia, niż posiada 

cześć kraju. Pomimo tego, iż obszar ten posiada dużą atrakcyjność turystyczną, wysokie walory 

przyrodniczo – krajobrazowe i zasoby dziedzictwa kulturowego, korzystne położenie w sąsiedztwie 

granicy wschodniej oraz posiadający coraz lepiej wykwalifikowaną siłę roboczą, jego potencjał 

gospodarczy turystyczny i kulturowy nie jest w pełni wykorzystany a istniejące bariery wpływają nie 

korzystnie na proces jego rozwoju i sytuację ekonomiczną wyznaczonego obszaru (regionu). 

Potwierdzają tą sytuację dostępne dane statystyczne dla tych jednostek. Wyznaczony obszar  

w takim samym stopniu dotknięty jest niekorzystnymi tendencjami migracyjnymi (wg. Banku 

Danych Lokalnych GUS). Samorządy charakteryzują się zbliżoną, najniższą wartością PKB na 

mieszkańca. W badanych gminach był bardzo podobny poziom innowacyjności gospodarki  

w których dużą rolkę odgrywają branże tradycyjne rolnictwo a szczególności oparte o nieefektywne 

gospodarstwa rolne z małym areałem i niskim poziomem specjalizacji. 

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Tyszowce i gminy Tyszowce 

uwzględnia zalecenia dla obszaru, na którym znajduje się Gmina Tyszowce  

w Strategii Województwa Lubelskiego do 2030 tj. OSI Roztocze, a równocześnie 

wpisuje się w zrównoważony model rozwoju opisany w Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego tj. zrównoważony model rozwoju, Strategię na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajową Politykę Miejską oraz Politykę 

Obszarów Zagrożonych Trwała Marginalizacją. 

 

Planowanie przestrzenne zg. z dokumentami krajowymi i regionalnymi powinno być zrównoważone 

i zintegrowane oraz stanowić spójny element zarządzania. Realizacja zintegrowanych projektów  

i rewitalizacji, to szansa na realizacje celów strategicznych Gminy Tyszowce. Wykorzystanie 

endogenicznych potencjałów, inwestycje, innowacje, rozwój i produkcja przetworzonych 

produktów – to elementy wprowadzonego przez Rząd – planowania zrównoważonego rozwoju na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 

 

W dążeniu do zapewnienia spójności terytorialnej i wyrównywania szans 

obszarów borykających się z problemami rozwojowymi lub restrukturyzacyjnymi 

Gminie Tyszowce dedykowana jest rewitalizacja, jako proces wyprowadzania  

ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. 
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Gmina opracuje Gminny Program Rewitalizacji a działania rewitalizacyjne będą prowadzone na 

różnego typu obszarach Gminy Tyszowce, które nie są w stanie poradzić sobie same ze skalą 

lokalnych wyzwań i problemów spowodowanych degradacją zabudowy, czy pozostałymi 

elementami tkanki miejskiej, licznymi problemami gospodarczymi, demograficznymi, 

przestrzennymi i środowiskowymi. Następnie na poziomie operacyjnym gmina będzie dążyć do 

realizacji wskazanych działań. Rewitalizacja będzie wykorzystana jako jeden z impulsów 

przyspieszających procesy restrukturyzacyjne na obszarach zurbanizowanych, zmagających się 

głównie z trudnościami przemian społecznych czy degradacją materialną. 

Zaplanowane działania do roku 2030 w obszarze przestrzenno-funkcjonalnym Miasta Tyszowce  

i Gminy Tyszowce, powinny być ukierunkowane na łączenie potrzeb w obszarze społecznym, 

gospodarczym, przestrzennym, technicznym oraz ochronie środowiska. Polegać to ma m.in. 

• na dostosowaniu kompetencji zawodowych osób tracących zatrudnienie lub 

potrzebujących zmienić zakres wykonywanych czynności w wyniku zachodzących 

zmian na rynku pracy,  

• na rozwoju rolnictwa zgodnie z zielonym ładem oraz inwestycjami o charakterze 

innowacyjnym,  

• na wzmacnianiu lokalnej przedsiębiorczości,  

• na poprawie jakości środowiska przyrodniczego,  

• na podnoszeniu jakości przestrzeni i dbałość o ład przestrzenny. 

 

Istotne znaczenie w kontynuacji działań z poprzednich lat realizacji polityki 

rozwoju Gminny Tyszowce, mają te inicjatywy, które zakładały poprawę stanu 

środowiska oraz obniżania zużycia energii w gospodarce i sferze publicznej. 

 

W związku z tym, że pośród form przestrzennych zabudowy, forma miejska (miasta Tyszowce) jest 

najbardziej złożona i najbardziej odpowiadająca społecznym potrzebom mieszkańców, w sposób 

szczególny zwraca się uwagę na rozwój przestrzeni miejskiej, która ma realizować usługi publiczne. 

Do roku 2030 należy zachować główne cechy przestrzeni miejskiej tzn. przede wszystkim zwartość 

zabudowy i hierarchiczność struktury funkcjonalno-przestrzennej wskazując na ważniejsze i mniej 

istotne fragmenty – przeznaczone dla wszystkich użytkowników, i bardziej kameralne – 

wykorzystywane przez ograniczoną ilość osób. Czytelność układu zapewniają przede wszystkim linie 

zabudowy wzdłuż ulic i placów, dominanty, charakterystyczne obiekty. Skutki globalizacji 

występujące i odczuwane najbardziej w wielkich miastach krajów wysoko rozwiniętych 

spowodowały m.in. wzrost świadomości atrakcyjności niektórych unikalnych atrybutów 

niewielkich, kameralnych miejsc i miasteczek. W Polsce ten trend nie jest jeszcze mocno widoczny, 

ale należy sądzić, że ze względu na potrzebę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w wyniku pandemii 

Covid-19 oraz wojny na Ukrainie, ten kierunek wkrótce będzie bardzo znaczący.  

Integralnym elementem wizji rozwoju miasta Tyszowce i gminy Tyszowce jest 

realizacja programu Cittaslow wraz z utworzeniem  

Tyszowieckiego Parku Kulturowego. 
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Gmina Tyszowce skupi się na promowaniu filozofii wysokiej i humanistycznej jakości życia, które 

toczy się w odpowiednim środowisku miejskim. Miasto Tyszowce wystąpi z deklaracją przystąpienia 

do programu Cittaslow i zobowiąże się do utrzymania na swoim obszarze dziedzictwa kulturowego 

związanego ze sposobem życia i jego jakością.39 

Miasto Tyszowce przystępując do Międzynarodowej Sieci Cittslow wykorzysta system wskaźników 

jakości życia do certyfikacji oraz do monitorowania swoich działań w zakresie zrównoważonego  

i zintegrowanego planowania przestrzennego w latach 2022-2030. Wprowadzona zostanie do 

obiegu Karta Cittaslow, która rozszerzy uznany system wskaźników społecznych o wskaźniki 

nienormatywne (niematematyczne i niepoliczalne) nastawione bezpośrednio na obserwację 

konkretnych zjawisk i działań). W ten sposób wskaźniki Slow Citta są bezpośrednio związane  

z działalnością prowadzoną na terenie miast.40 

 

Uwarunkowania rozwojowe Gminy Tyszowce wpisują się w nowe kierunki 

rozwoju Województwa Lubelskiego. Miasto Tyszowce i Gmina Tyszowce powinno 

nie tylko ograniczać skutki sytuacji kryzysowych (zagrożenie marginalizacją 

społeczną oraz skutki kryzysu wywołanego pandemią, wojną na Ukrainie),  

ale podążać za rozwojem cywilizacji, stwarzać środowisko atrakcyjne, a także 

kształtować przestrzeń życia mieszkańców posługując się pojęciami takimi,  

jak tożsamość lokalna. 

 

Współcześnie kluczem do konkurencyjności jest innowacyjność. Gmina Tyszowce dysponuje 

potencjałem ludzkim zarówno w charakterze intelektualnym, fizycznym oraz społecznym. Walka  

o mieszkańców, inwestorów w Świecie, gdzie każdy konkuruje z każdym o wszystko, jest dużym 

wyzwaniem. Należy podkreślić fakt, iż raz uzyskana przewaga nie ma charakteru stałego  

i trzeba będzie podejmować stosowne kroki, by w tym przypadku Gmina Tyszowce była wciąż 

atrakcyjna dla mieszkańców, turystów czy inwestorów krajowych i zagranicznych.  

Do najistotniejszych czynników lokalizacyjnych kluczowych dla rozwoju Gminy Tyszowce zalicza 

się:  

• łatwy dostęp do surowców pochodzenia roślinnego, 

• unikalne walory przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego, 

• dostęp do wykwalifikowanych pracowników, 

• jakość usług telekomunikacyjnych,  

• krajowe i regionalne połączenia transportowe,  

• efektywna komunikacja, 

• brak zanieczyszczeń, 

 
39 Blazy R., 2016, Zagadnienia przestrzenne a postulaty i idee ruchu miast cittaslow, [w:] Bartosiewicz B. (red.), Tendencje 
w rozwoju gospodarczym i przestrzennym małych miast w Polsce. Trends in economical and spatial development of small 
towns in Poland, „Space – Society – Economy”, 17, Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–28. 
40 Jw. 
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• klimat inwestycyjny kreowany przez poszczególne szczeble władzy administracyjnej 

poprzez politykę podatkową lub bodźce fiskalne,  

• jakość życia. 

Wyzwaniem, przed którym staje Gmina Tyszowce jest infrastruktura transportowa, także w kwestii 

ekologicznej. Jeden z postulatów w tym zakresie to potrzeby dostosowania ruchu do mieszkańców. 

Można tego dokonać rozwijając alternatywne środki transportu względem ruchu samochodowego 

(m. in. redystrybucja przestrzeni w pasie drogowym, odpowiednie zarządzanie polityką parkingową, 

elektromobilność, remont układów drogowych, zazielenianie ulic). Duża liczba połączeń 

komunikacyjnych, odpowiednie tempo przemieszczania się oraz dobry stan dróg, chodników czy 

parkingów (również dla rowerów) sprawią, że Gmina Tyszowce będzie bardziej atrakcyjna. 

Europa, Polska, w tym ludność Gminy Tyszowce starzeje się. Taka tendencja wymuszać będzie 

dostosowanie infrastruktury oraz opieki zdrowotnej do potrzeb osób starszych. Odbiorca usług 

jakim są seniorzy, to grupa docelowa srebrnej gospodarki, która będzie ważną przestrzenią rozwoju  

w perspektywie do roku 2030. 

W związku ze swobodnym przepływem ludzi gmina musi dostosować swoje działania również do 

cudzoziemców (uchodźców z Ukrainy). Z jednej strony będą to zmiany w systemie edukacji, 

umożliwiające obcokrajowcom podjęcie nauki, a z drugiej zmiana systemu informacyjnego w gminie 

tak, by był on zrozumiały również dla cudzoziemców.  

Od lat narasta potrzeba odpowiedniego rozwoju największego potencjału Gminy Tyszowce  

tj. rolnictwa w różnych kierunkach, które wykorzystają bazę surowca pochodzenia roślinnego oraz 

zwierzęcego i połączą je z nowymi technologiami, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie 

przetwarzania (rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu spożywczego, biotechnologia).  

W tym zakresie Gmina Tyszowce będzie tworzyć warunki do rozwoju przemysłu przetwórstwa 

rolno-spożywczego oraz zadbać o przygotowanie specjalistycznego środowiska usług, które 

warunkują dynamiczny rozwój przemysłu, przyjaznego środowisku naturalnemu. 

Kierunkiem współtowarzyszącym rozwojowi rolnictwa, branży rolno-spożywczej ze względu na 

posiadane endogeniczne potencjały będzie w Gminie Tyszowce turystyka. Utworzenie 

Tyszowieckiego Parku Kulturowego, rozbudowa infrastruktury, rewitalizacja ważnych dla funkcji 

społeczno-gospodarczych obiektów, termomodernizacja świetlic wiejskich oraz budowa nowych 

atrakcji turystycznych, szlaków turystycznych, miejsc noclegowych i gastronomi – to kluczowe 

działania umożliwiające rozwój gminy. 

Kluczowym kierunkiem rozwoju gminy będą dalsze inwestycje w energetyce OZE, które poprawią 

stan środowiska naturalnego oraz podniosą poziom bezpieczeństwa energetycznego i wpłyną na 

rozwój konkurencyjnej gospodarki. Szansy rozwoju gospodarczego upatruje się  

w zorganizowanych strukturach przestrzennych stanowiących ofertę dla inwestorów. Należą do 

nich przede wszystkim wyznaczone w lokalnych dokumentach planistycznych i przygotowane do 

zainwestowania strefy usługowo-przemysłowe. 

W celu podkreślenia bogactwa kultury lokalnej Gmina stworzy warunki do eksponowania jej 

poprzez: 

• utworzenie Tyszowieckiego Parku Kulturowego, 

• wspieranie rozwoju sieci muzeów i skansenów, 

• wspieranie twórczości ludowej, a także ośrodków rzemiosła ludowego poprzez tworzenie 

izb regionalnych, 



 

 

154 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030 

• objęcie ochroną wszelkich przejawów działalności kulturowej i kulturotwórczej, 

przetrwałych tradycji, obrzędów, stroju ludowego oraz wspieranie współczesnych form 

kontynuacji tradycji lokalnych, 

• utworzenie wiosek tematycznych, 

• organizację wydarzeń kulturalnych. 

 

Docelowy układ funkcjonalny podstawowych powiązań drogowych w układzie regionalnym na 

terenie gminy obejmuje drogi wojewódzkie, w tym: nr 3421L Werbkowice – Malice – Wakijów – 

Tyszowce – Czartowiec – Łaszczów, a w układzie ponadlokalnym – drogi powiatowe (w tym przede 

wszystkim klasy G) m.in. nr 3511L Tyszowce (ul. Kościelna) – Dobużek – Łaszczów, nr 3522L 

Łaszczów – Dyniska – Ulików. Za kluczowe zamierzenia inwestycyjne (obok zadań określonych  

w wykazie inwestycji celu publicznego) wpływające na poprawę funkcjonowania układu 

podstawowych powiązań elektroenergetycznych na obszarze województwa lubelskiego uznaje się 

budowę linii 110 kV Tyszowce – Ulhówek, oraz rozbudowę stacji 110/15 kV Tyszowce. Przy 

lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej należy dążyć do minimalizacji jej oddziaływania na 

środowisko, a w szczególności: ograniczać jej ingerencję w krajobraz; nie podejmowania działań 

mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin  

i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został 

wyznaczony konkretny obszar Natura 2000. 

Jako priorytetowe w zakresie budowy i rozbudowy zbiorowych systemów kanalizacyjnych uznaje 

się budowę kanalizacji w gminie Tyszowce. Konieczna jest również rozbudowa systemu 

gazowniczego do poziomu zapewniającego pokrycie potrzeb odbiorców. 

Zgodnie z Planem, na terenie gminy Tyszowce jako przeciwdziałania ruchom masowym ziemi  

i skutkom erozji brzegowej jako priorytetowe uznaje się, zabiegi techniczne i biologiczne na 

terenach osuwiskowych. W ramach przeciwdziałania skutkom suszy w zakresie przebudowy 

systemu melioracji szczegółowych w kierunku zwiększenia funkcji nawadniających jako 

priorytetowe uznaje się realizację systemów nawodnień w Gminie Tyszowce. Na terenie gminy 

występują tereny zagrożone suszą, które należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie 

odpowiednich rozwiązań retencjonowania wody. 

Gmina Tyszowce zlokalizowana jest w strefie lokalizacji terminali przeładunkowych oraz 

infrastruktury przeładunkowej będących podstawą rozwoju zintegrowanego systemu 

logistycznego. Celami rozwoju zagospodarowania przestrzennego dostosowanymi do ww. 

kierunków rozwoju jest: 

• zwiększenie dostępności w relacjach krajowych i regionalnych (poprawa dostępu do usług, 

sieci transportowych i telekomunikacyjnych), 

• wzmocnienie funkcjonalne ośrodków miejskich, 

• rozwój sieci przejść granicznych i infrastruktury granicznej, 

•  rozbudowa infrastruktury logistycznej. 

Zasady zagospodarowania przestrzennego: 

• uwzględnianie w zagospodarowaniu potrzeb związanych z obronnością i bezpieczeństwem 

publicznym, integrowanie systemów transportowych, 
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• usprawnienie powiązań transportowych. 

Do obszarów, które należy uwzględnić w ładzie przestrzennym i planowaniu przestrzennym 

należą: 

• Rezerwaty przyrody: Skarpa Dobużańska Tyszowce, 

• Obszary specjalnej ochrony ptaków (ostoje ptasie): Ostoja Tyszowiecka PLB060011, 

• Projektowane OCK: Tyszowiecki (Doliny Sieniochy) – Komarów. Tyszowce, Mircze, 

Werbkowice tj. kompleks torfowisk w dolinie rzeki Sieniochy i Huczwy, w tym torfowiska 

węglanowe i alkaliczne, rzadkie i chronione, torfowiskowe gatunki roślin i zwierząt. 

 

W granicach gminy Tyszowce wyodrębniają się 6 obszarów, w obrębie których wyznacza się główne 

strefy funkcjonalne: 

• strefa usługowo-mieszkaniowa  

• strefa mieszkaniowo-usługowa  

• strefa produkcyjno-techniczna  

• strefa rolno-osadnicza 

• strefa ekologiczna 

• strefa energetyki odnawialnej. 

 

Ważnym aspektem staje się utrzymanie dotychczasowego charakteru zabudowy, 

zagospodarowania i komunikacji, wykorzystanie enklawy oraz terenów przyległych do istniejącej 

zabudowy, objęcie ochroną i w miarę możliwości rewaloryzację obiektów i terenów zabytkowych, 

poprawienia stanu sanitarnego i estetycznego miejscowości 

Zmiany w sposobie gospodarowania oraz przemiany cywilizacyjne przyczyniły się do degradacji 

tradycyjnego budownictwa i spowodowały wprowadzanie nowych, zunifikowanych form 

zabudowy, odbiegających najczęściej od tradycji regionu. 

Duża część zabudowy znajduje się na terenach otwartych – rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Tam 

zachowuje się: istniejącą zabudowę mieszkaniową dopuszczając rozbudowę i modernizację siedlisk 

poprzez remonty, wymianę budynków, budowę nowych obiektów, w tym drugiego domu dla 

członków rodziny w celu polepszenia warunków mieszkaniowych; istniejące urządzenia obsługi  

i usług dla rolnictwa oraz istniejącą infrastrukturę techniczną i komunalną. Dopuszcza się tu 

również: przekształcenie istniejącej zabudowy siedliskowej rolniczej na cele wypoczynku bez prawa 

podziału na działki; wyznaczenie i utwardzenie dróg służących obsłudze gospodarki rolnej; realizację 

sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej i komunikacji oraz związanych z nimi 

urządzeń; zalesienie, zadrzewianie ewentualnie zakrzewianie użytków rolnych zgodnie z rysunkiem 

planu, a także niskich klas bonitacyjnych i narażonych na erozję na pozostałym obszarze gminy; 

lokalizację punktów widokowych, tras i ścieżek turystycznych na obszarach atrakcyjnych 

turystycznie; eksploatację surowców mineralnych na obszarach występowania potencjalnych 

surowców mineralnych; prowadzenie prac geologiczno – wiertniczych. 
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MAPA NR 2. STREFY MODELU FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEGO 
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LEGENDA DO MAPY NR 2. /1 

 

 

LEGENDA DO MAPY NR 2. /2 
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LEGENDA DO MAPY NR 2. /3 
 

 

 

LEGENDA DO MAPY NR 2. /4 
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OPIS STREFY BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 

 

Charakterystyka: Układ przestrzenny gminy zdeterminowany jest warunkami przyrodniczymi, 

zaszłościami historycznego rozwoju osadnictwa oraz polityką społeczno-gospodarczą – głównie 

rolną państwa po 1944r. Większość jednostek osadniczych ukształtowana została w okresie XVII do 

XIX w. wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych i dolin rzecznych i ma zabudowę zwartą  

i skupioną. Wiek XX to rozwój zabudowy kolonijnej powstałej na skutek reform rolnych – głównie  

z 1944r – oraz późniejszych wtórnych podziałów, z budownictwem mieszkaniowym powstałych po 

1944r. na bazie majątków ziemskich. Układ przestrzenny gminy jest dobrze czytelny. Większość wsi 

zlokalizowana jest wzdłuż traktów komunikacyjnych posiadając charakter wsi zwartych  

i skupionych. Występują znaczne obszary niezabudowanej przestrzeni rolniczej. Gmina 

charakteryzuje się niską lesistością. Zagospodarowanie gminy stwarza wyraźny podział na cztery 

obszary strukturalne: I Ośrodek gminny – miasto Tyszowce, II Aktywności gospodarczej – tereny 

wzdłuż trasy 850, III Produkcji rolnej z pasmami aktywności gospodarczej – południowa część gminy, 

IV Monofunkcyjny – rolnictwo o charakterze surowcowym – północna część gminy 

 

Ukierunkowanie: budownictwo jednorodzinne i zagrodowe. Budowa nowych domów, jak również 

przebudowa budynków mieszkalnych. Prognozuje się rozwój tej strefy. Zarówno na podstawie 

wydawanych Wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego bowiem 

można zauważyć tendencję wzrostową. Wydawane są nowe pozwolenia na budowę / przebudowę.  

 

Lokalizacja: wzdłuż głównych ulic sołectw gminy.  

 

Charakterystyka: budownictwo wielorodzinne, połączone z funkcją usługową. 

Lokalizacja: cała gmina.  

 

Uwarunkowania: dostęp do infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej, wojewódzkiej, sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej (w miejscowości Tyszowce), elektryfikacji, sieci internetowej. 

Podnoszenie jakości życia i zamieszkania, kształtowanie, porządkowanie i uzupełnianie struktury 

przestrzennej. 
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MAPA NR 3. STREFA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO41 
 

 

 

 

OPIS STREFY ROLNICTWA/ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

  

Charakterystyka: Gminę charakteryzuje występowanie rozdrobnionych gospodarstw rolnych 

charakterystycznych dla całego województwa, są to gospodarstwa małe i średnie oraz 

gospodarstwa wielkoobszarowe na bazie dawnych gospodarstw państwowych. Jednakże  

w ostatnim czasie coraz więcej zauważalne jest pojawianie się gospodarstw 

wielkopowierzchniowych. Coraz więcej jest gospodarstw pow. 20 ha, znacząco już występując 

gospodarstwa pow. 50 i 100 ha. Gmina Tyszowce jest gminą typowo rolniczą. Gminę cechuje duża 

rozmaitość gleb.  Gmina posiada bardzo korzystne warunki do produkcji rolniczej. Pod względem 

jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej uwzględniającej warunki glebowe, agro klimat, warunki 

wodne i rzeźbę terenu ziemie tomaszowskie klasyfikowane są w czołówce kraju. W ostatnim czasie 

 
41 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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zauważalny jest znaczący rozwój gospodarstw rolnych – zarówno pod kątem wyposażenia w sprzęt 

rolniczy, zakup gruntów, czy modernizację obiektów (widoczne po wpisach dokonywanych w CEIDG-

1). Tradycyjna produkcja rolna (pszenica, buraki, rzepak, kukurydza), jak również owoce, warzywa. 

Występują nasadzenia drzew owocowych.  

Uwarunkowania: Dostęp do dobrej jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych i możliwość 

wywozu płodów w różnych warunkach atmosferycznych. Optymalne wykorzystanie jakości danej 

gleby, ochrona przed degradacją jakości gleb, ochrona przyrodnicza, wzrost wiedzy rolników i ich 

świadomości dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Dywersyfikacja produkcji rolnej. Zachowanie 

rolniczego/wiejskiego charakteru gminy. 

Lokalizacja: cała gmina. 

 

 

MAPA NR 4. STREFA ROLNICTWA/ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ42 
 

 

 

 
42 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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OPIS STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Charakterystyka: Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacji o Działalności Gospodarczej w gminie 

funkcjonuje 186 podmiotów gospodarczych. W większości działalności są prowadzone przez osoby 

fizyczne. Podstawowymi jednostkami gospodarczymi występującymi na terenie gminy Tyszowce są 

w głównej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa, przede wszystkim o profilu usługowym  

i handlowym. Na terenie Gminy istnieje również kilka większych przedsiębiorstw: Betasoap Sp.  

z o.o., Fadpol. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Tyszowce – większość zapisów (przeznaczenia) rozszerzona jest o możliwość prowadzenia usług 

komercyjnych. Strefa obejmuje obszary pełniące kluczową rolę dla rozwoju gospodarczego gminy, 

zlokalizowane w wzdłuż dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej, w większości na terenach 

uzbrojonych, w sąsiedztwie istniejących podmiotów gospodarczych. 

Lokalizacja: przeważnie Tyszowce.  

Uwarunkowania: dostęp do drogi powiatowej, wojewódzkiej i terenu uzbrojonego, zwiększanie 

atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy, porządkowanie, uzupełnianie i kreowanie nowej 

struktury przestrzennej, zwiększenie miejsc pracy, koncentracja obszarów wzdłuż obecnych ciągów 

komunikacyjnych. 

MAPA NR 5. STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ43 

 

 
43 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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OPIS STREFY AKTYWNOŚCI POD DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO  

– REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEJ 

 

Na terenie gminy Tyszowce brak jest charakteryzowanych i zagospodarowanych miejsc pod 

aktywność usługowo – rekreacyjno – wypoczynkową. Jednakże jest szereg miejsc, które mogłyby 

stanowić bazę rozwojową pod w/w strefę aktywności. Ciekawa i intrygująca historia Gminy 

Tyszowce, miejsca o dużych wartościach historycznych oraz unikalne pomniki przyrody z pewnością 

mogą przyciągnąć rzesze turystów. Gmina posiada bardzo dobre warunki do rozwoju sektora 

turystyki, geoturystyki ukierunkowanej w szczególności na agroturystykę.  Gmina Tyszowce pomimo 

ogromnych walorów turystycznych nie wykorzystywała ich dotychczas efektywnie. Głównymi 

atutami środowiska przyrodniczego gminy Tyszowce są wysokie walory krajobrazowe wiążące się  

z obecnością lasów, wód powierzchniowych stojących i płynących oraz urozmaicona rzeźba. Teren 

ten wyróżnia się zróżnicowaniem siedliskowym i ogromną bioróżnorodnością. Występują tu obszary 

i obiekty cenne przyrodniczo nie tylko w skali regionalnej i krajowej, ale i międzynarodowej.  
MAPA NR 6. STREFA POD DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO – REKREACYJNO –WYPOCZYNKOWĄ44 

 

 
44 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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Uwarunkowania: Zapewnienie dostępu z dróg gminnych i powiatowych i drogi wojewódzkiej, 

stworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi danych działalności. Stworzenie warunków do 

powstawania podmiotów świadczących niniejsze usługi. Zwiększenie dostępności terenów 

zielonych, zorganizowanie ruchu na obszarach chronionych, pełne wykorzystanie potencjału 

przyrodniczego do stworzenia atrakcyjnej oferty aktywnego spędzania czasu wolnego (sport, 

rekreacja, wypoczynek, turystyka), a tym samym tworzenie warunków do rozwoju działalności 

gospodarczej. Poprawa jakości zamieszkania oraz atrakcyjności osadniczej. Planowane jest 

oznakowanie i wytyczenie ścieżki rowerowej, szlaków turystycznych. Głównym celem jest 

utworzenie Tyszkowskiego Parku Kulturowego oraz wiosek tematycznych.  

 

STREFA USŁUG DLA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Charakterystyka: Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach. 

Niski poziom zamożności mieszkańców gminy, wysoki udział bezrobocia bez prawa do zasiłku powoduje 

wzrost obciążeń ekonomicznych ludności w wieku produkcyjnym pociąga za sobą intensyfikację działań 

systemu świadczeń społecznych. Lokalizacja: Na terenie Gminy działają dwa kluby seniora (1 w Tyszowcach 

oraz 1 w Perespie).  

MAPA NR 7. STREFA USŁUG DLA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH45 

 

 
45 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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Uwarunkowania: Lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, łatwo dostępne  

z dróg publicznych. Zapewnienie możliwości zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, 

korzystania z usług prozdrowotnych. Minimalizowanie skutków biernej starości. Udostepnienie infrastruktury 

na cele związane z realizacją działań skierowanych do seniorów.  

 

OPIS STREFY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: DROGOWEJ, 
KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ, GAZOWEJ, INTERNETOWEJ, 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO. 

 

MAPA NR 8. STREFA ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: DROGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, 
WODOCIĄGOWEJ, GAZOWEJ, INTERNETOWEJ, OŚWIETLENIA ULICZNEGO.46 

 

 

Charakterystyka: Na terenie Gminy Tyszowce znajduje się 165,5 km dróg: w tym: drogi gminne  

w miastach: 8,1 km (7,8 km o nawierzchni ulepszonej), drogi gminne poza miastami: 72,6 km (50,54 

km o nawierzchni ulepszonej), pozostałe drogi: wewnętrzne gminne – 84,8 km. Sieć kanalizacyjna 

 
46 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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została w Tyszowcach wybudowana, inwestycje zakończono w 2021 roku. Gmina posiada 

ogółem 107,85 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Tyszowce, Klątwy, Zamłynie, Mikulin, 

Czartowczyk, Czartowiec, Kolonia Czartowiec, Niedźwiedzia Góra, Przewale, Marysin, Perespa, 

Czermno, Wakijów, Kazimierówka, Rudka. Łącznie na terenie gminy znajduje się 513 szt. opraw 

oświetleniowych oświetlenia ulicznego i parkowego, w tym będących na majątku PGE- 213 szt. 

będących na majątku Gminy Tyszowce- 173 szt., j.n. Na terenie gminy jest 1 oczyszczalnia ścieków 

mechaniczno-biologiczne w Tyszowcach. 

Uwarunkowania: Budowa, przebudowa dróg gminnych, powiatowych oraz chodników, 

oświetlenia, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych. Zapewnienie dostępu do sieci 

kanalizacyjnej (lub przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz sieci internetowej przez każdego 

mieszkańca gminy, poprawa jakości życia, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej 

gminy. Ochrona środowiska, minimalizowanie negatywnych skutków dla ludzi i infrastruktury. 

Rozbudowa kanalizacji, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Modernizacja sieci wodociągowej. 

 

 

OPIS STREFY USŁUG PUBLICZNYCH I KULTURALNYCH 

 

Charakterystyka: Na terenie gminy znajduje się wiele miejsc turystycznie atrakcyjnych, jednakże nie 

są one w pełni wykorzystane. Znajdują się tu jednak miejsca bardzo urokliwe, które warto przybliżyć 

turystom. Ważną rolę odgrywają tutaj zabytki. Zabytki te są nie tylko obiektami budowlanymi, ale 

także świadczą o bogatej historii.  Gmina prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru 

kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków znajdują 

się: zabytki nieruchome wpisane do rejestru; inne zabytki nieruchome znajdujące się  

w wojewódzkiej ewidencji zabytków (w tym nieruchome zabytki archeologiczne) oraz zabytki 

nieruchome wyznaczone przez Burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. Centrum usług publicznych i kulturalnych gminy tworzy Tyszowce, znajduje się tutaj 

Urząd Miejski w Tyszowcach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia w Tyszowcach Banku 

Spółdzielczego, Poczta Polska, Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej, Samorządowe Centrum 

Kultury w Tyszowcach, biblioteka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyszowcach, Kościół parafialny. 

Usługi kulturalne są realizowane na terenie gminy w świetlicach wiejskich. 

Lokalizacja: Instytucje zlokalizowane są w dość niedalekiej odległości od siebie. Część obiektów, jest 

już po remontach bądź przeprowadzone zostaną w najbliższym czasie. Świetlice wiejskie znajdują 

się na terenie sołectw. 

Uwarunkowania: Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do usług. 

Promocja dziedzictwa kulturowego. Utworzenie Tyszowieckiego Parku Kulturowego, wiosek 

tematycznych, centrum wydarzeń kulturalnych, etnomuzeów, wspólnie z innymi JST oraz powiatem 

na terenie OSI Roztocze. 
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MAPA NR 9, STREFA USŁUG PUBLICZNYCH I KULTURALNYCH47 

 

 

OPIS STREFY SPORTU I REKREACJI, STREFA EDUKACJI 

 

Charakterystyka: Na terenie gminy Tyszowce występuje znajduje się: Szkoła Podstawowa im. Jana 

Kilińskiego w Tyszowcach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach, 

Szkoła Podstawowa im. Wydarzeń Września w Czartowczyku, Szkoła Podstawowa w Przewalu, 

Przedszkole Samorządowe w Tyszowcach wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Tyszowcach. Gmina posiada zadowalającą infrastrukturę do prowadzenia edukacji. Dojazd 

uczniów do szkoły zapewnia gmina. Gmina posiada obiekty sportowe: sale sportowe szkolne, boiska 

przyszkolne, stadion sportowy, boisko wielofunkcyjne, sale portowe szkolne. Stan techniczny 

niektórych obiektów wymaga modernizacji i rozbudowy. Na terenie gminy funkcjonuje: Tyszowiecki 

Klub Sportowy „Huczwa” w Tyszowcach, Miejski Klub Sportowy Pogoń Tyszowce. 

 

 
47 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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Uwarunkowania: Zapewnienie dostępności z dróg publicznych, parkingi przy obiektach. 

Dostępność obiektów dla wszystkich mieszkańców. Wzmocnienie potrzeby dbania o zdrowy styl 

życia, kształtowanie nawyków spędzania czasu na świeżym powietrzu, wzrost poziomu zdrowia 

mieszkańców gminy oraz integracji społecznej. Wzrost konkurencyjności sportowej i społecznej 

względem innych gmin oraz atrakcyjności osiedleńczej oraz inwestycyjnej gminy. Zapewnienie 

bezpiecznej infrastruktury do przeprowadzania zajęć, modernizacja oraz dostosowywanie do 

zmieniających się technologii. Zapewnienie dostępu mieszkańcom gminy do wysokiego poziomu 

edukacji, stworzenie konkurencyjnych i atrakcyjnych warunków do nauki, zwiększenie subwencji 

przyznawanych gminie.  

Utrzymanie i modernizacja oraz rozbudowa w miarę potrzeb istniejącego zaplecza infrastruktury 

edukacyjnej zapewni łatwiejszy dostęp do edukacji dla dzieci z naszego terenu. Docelowo zostanie 

wyrównana szansa jaką posiadają mieszkańcy obszarów miejskich w stosunku do mieszkańców 

obszarów wiejskich. Gmina ponadto zapewnia bezpieczny i sprawny dojazd dzieci i młodzieży do 

szkół. Kolejnym dość ważnym aspektem jest podnoszenie jakości kształcenia, dostarczanie szkołom 

wyposażenia technicznego opartego na najnowocześniejszych technologiach, w miarę możliwości 

finansowych. Wprowadzenie nowoczesnych programów nauczania daje również szansę 

zrównoważonego rozwoju. Pomimo wykonani bieżących remontów, termomodernizacji budynków 

ciągle istnieją potrzeby wykonania zadań inwestycyjnych w celu poprawy technicznych warunków 

uczenia. Coraz ważniejszym aspektem staje się realizacja zadań infrastrukturalnych z zakresu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które zarówno wpłyną na poprawę jakości środowiska, 

ale także zmniejszą wydatki na utrzymanie obiektów.  

 

MAPA NR 10. STREFA SPORTU I REKREACJI, STREFA EDUKACJI48 

 

 

 

 

 
48 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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OPIS STREFY OCHRONY ŚRODOWISKA  
I WALORÓW PRZYRODNICZYCH 

 

Charakterystyka: Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Tyszowce jest w ogromnej mierze 

podporządkowane zasadzie zrównoważonego rozwoju. W tym celu zachowanie istniejących 

wartości środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem ich roli w regionalnym systemie obszarów 

chronionych oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych z systemem krajowym i europejskim 

staje się jedną z priorytetowych osi kierunku rozwoju. Stan środowiska naturalnego gminy jest 

ogólnie dobry, jednak w dobie pojawiających się zagrożeń (klęsk żywiołowych) wymaga podjęcia 

stosowanych działań naprawczych i zapobiegających. Rolniczy charakter oraz ograniczony zakres 

inwestycji przemysłowych powodują, że środowisko przyrodnicze jest stosunkowo czyste. 

Głównymi atutami środowiska przyrodniczego gminy Tyszowce są wysokie walory krajobrazowe 

wiążące się z obecnością lasów, wód powierzchniowych stojących i płynących oraz urozmaicona 

rzeźba. Teren ten wyróżnia się zróżnicowaniem siedliskowym i ogromną bioróżnorodnością. 

Występują tu obszary i obiekty cenne przyrodniczo nie tylko w skali regionalnej i krajowej, ale  

i międzynarodowej. Gleby są niezmiernie ważnym elementem środowiska będącym produktem 

wzajemnego oddziaływania lito, hydro, atmo i biosfery. Zróżnicowanie gleb gminy Tyszowce jest 

wynikiem urozmaiconej budowy geologicznej. Do obszarów i obiektów prawnie chronionych 

zaliczamy: pomniki przyrody, użytek ekologiczny, grunty rolne i leśne, lasy ochronne, strefy 

ochronne ujęć wody. 

MAPA NR 11. STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA  

I WALORÓW PRZYRODNICZYCH.49 

 

 
49 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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Uwarunkowania: Ze względu na zmiany klimatyczne i potrzebę retencjonowania wody, 

rekomenduje się rozważenie utworzenie zbiornika retencyjnego. Planowana jest budowa zbiornika 

retencyjnego-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną na Dąbrowie w partnerstwie z Gminą 

Werbkowice (możliwe jest zrealizowania zadania: budowa zbiornika/ zalewu w miejscowości 

Wakijów). 

 

OPIS STREFY ZBIORNIKÓW WODNYCH 

 

MAPA NR 12.  STREFA ZBIORNIKÓW WODNYCH50 

 

 

Charakterystyka: Gmina Tyszowce znajduje się w obszarze udokumentowanego zbiornika wód 

podziemnych kredowych Nr 407 Chełm-Zamość, do którego cech należy niska naturalna odporność 

zbiornika na infiltrację zanieczyszczeń antropogenicznych i wysoka jakość wód podziemnych; GZW 

Nr 407 zachował się w swym naturalnym, prawie niezmienionym stanie zarówno ze względu na 

zasoby wód podziemnych jak ich jakość; stopień wykorzystania zasobów jest niski i wynosi około 

20% zasobów dyspozycyjnych zbiornika, wody spełniają wymagania dla wód pitnych; naturalne 

 
50 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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warunki ochrony (brak nadkładu lub nieciągłość jego występowania i znaczna przepuszczalność) 

kwalifikują GZWP Nr 407 do obszarów o wysokim poziomie zagrożenia jakości wód podziemnych; 

dla zachowania GZWP Nr 407 jako źródła wody pitnej wysokiej jakości cały obszar podlega ochronie 

strefowej (obszary najwyższej, wysokiej i zwykłej ochrony - ONO, OWO, OZO) – tereny objęte 

zmianą Studium znajdują się w obszarze wysokiej ochrony (OWO); na terenie gminy. Tyszowce 

funkcjonują ujęcia komunalne wód w Tyszowcach – zasoby dyspozycyjne 810 m³/24 h, pobór 783 

m²/24 h (Tyszowce, Zamłynie, Klątwy), w Niedźwiedziej Górze – zasoby dyspozycyjne 846 m³/24 h, 

pobór 43 m/24 h (w Mikulinie –zasoby dyspozycyjne 576 m³h, w Czartowczyku – zasoby 

dyspozycyjne 1224 m³/ 24h , pobór 346 m³h, Peresie – zasoby dyspozycyjne 666 m³h, pobór 265 

m³/24 h; eksploatacja nie powoduje nadmiernego sczerpywania poziomu zwierciadła ani zagrożeń 

ilościowych wód i znaczącej depresji; wody podziemne górnokredowe występujące na obszarze 

gminy zaliczane są do klasy II, czyli wód dobrej jakości, odpowiadającym jakościowo wodom do 

celów pitnych i gospodarczych, wody podziemne czwartorzędowe zaliczane są do klasy III, czyli wód 

zadawalającej jakości; zagrożenia jakościowe wód wiążą się brakami infrastruktury technicznej – 

niepełnym objęciem zbiorowymi systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

Obszar gminy znajduje się w zlewni Bugu, odwadniany jest przez rzekę Huczwę i jej lewostronny 

dopływ – Sieniochę. Huczwa w granicach gminy posiada średni przepływ ok. 2 m3/s (u ujścia –  

4 m3/s); rzeka tworzy w południowej części gminy (Grzęda Sokalska) przełomową dolinę, znacznie 

obniżoną w stosunku do sąsiednich terenów (ok. 20 m). Na północ od linii Przewale – Tyszowce 

(obszar Kotliny Hrubieszowskiej) jej charakter się zmienia, dolina tworzy rozległe, płaskie tereny  

z licznymi śladami meandrów i zastoisk, odciętych od rzeki. Sieniocha płynie prawie równolegle do 

północnej krawędzi Grzędy Sokalskiej, wpadając do Huczwy powyżej Tyszowiec. Odprowadza wodę 

z podmokłych obniżeń terenu, pociętych siecią rowów melioracyjnych. Doliny rzek tworzą 

rozwinięte ciągi bagienne – łąkowe i bagienno – leśne (las w rejonie Perespy – Tyszowiec), 

stanowiące cenne siedliska dla wielu gatunków flory i fauny. Dyspozycyjność wód 

powierzchniowych i ich rola ekologiczna są zaniżone na skutek nadmiernego zanieczyszczenia. 

Uwarunkowania: wymóg realizacji rowu opaskowego z oczkiem lub oczkami wodnymi do zbierania 

wód opadowych na terenie położonym w Przewalu w celu ograniczenia zmian stosunków wodnych  

w wyniku obwałowań strzelnicy myśliwskiej, wymóg zbierania wód opadowych i roztopowych  

z terenów szczelnie utwardzonych otwartym lub zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej  

i odprowadzanie przez separator do ziemi lub zbiornika infiltracyjnego odparowującego  

z możliwością użycia do nawadniania zieleni lub zmywania powierzchni utwardzonych.  

Główny zbiornik kredowych wód podziemnych narażony jest w wysokim stopniu na 

zanieczyszczenia antropogeniczne, z powodu szczelinowo – porowego charakteru i braku lub tylko 

częściowej izolacji od powierzchni terenu (w znacznej części obszaru warstwy wodonośne 

występują bez żadnego przykrycia bądź przykrywa je tylko cienka warstwa przepuszczalnych lub 

słabo przepuszczalnych utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych). Z uwagi na wysoki stopień 

zagrożenia obszar zbiornika wymaga objęcia strefą ochronną, narzucającą reżimy 

zagospodarowania chroniące przed degradującą antropopresją. 
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OPIS STREFY INWESTYCJI OZE - ELEKTROWNIE WIATROWE  

WRAZ Z URZĄDZENIAMI I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

 

Charakterystyka: Uchwała Nr XXII/128/2012, Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 6 września  

2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych  

z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Tyszowce i Mikulin – etap I. ustaliła 

szczegółowo przeznaczenie i sposób zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolami 1 EW, 

2 EW, 3 EW, 4 EW, 5 EW, 6 EW, 7 EW, 8 EW, 9 EW, 10 EW,11 EW, 12 EW, 13 EW, 14 EW, 15 EW i 16 

EW: 

• przeznaczenie podstawowe: tereny energetyki wiatrowej – elektrownie wiatrowe wraz  

z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, drogą dojazdową, placem manewrowym, 

zatoką postojową i łukami zjazdowymi, 

• przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń nadziemnych i podziemnych 

infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych wraz ze 

stacjami transformatorowymi lub rozdzielczymi, 

• moc pojedynczej elektrowni wiatrowej maksymalnie do 3 MW, 

• wysokość wież: maksymalnie do 125,0 m od poziomu terenu, 

• wysokość położenia skrajnego punktu skrzydła maksymalnie do 180,0 m od poziomu 

terenu, 

• ustala się wymóg zastosowania ujednoliconego koloru elektrowni w parku elektrowni 

wiatrowych, 

• elektrownie wiatrowe stanowią przeszkody lotnicze, ustala się wymóg przeszkodowego 

oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód zgodnie z przepisami odrębnymi, 

obowiązuje odpowiednie zabezpieczenie obiektu elektrowni wiatrowej wraz  

z urządzeniami i obiektami obsługującymi przed dostępem osób postronnych, 

• dopuszcza się: umieszczenie na elektrowni wiatrowej logo producenta lub inwestora, 

lokalizację masztów do pomiaru prędkości i kierunku wiatru o wysokości do 100 m n.p.t., 

lokalizację fundamentów i infrastruktury technicznej przy granicy z działką sąsiednią. 

• szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w obrębie terenów EW nastąpi na etapie sporządzenia projektów budowlanych, przy 

zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

• realizację przedsięwzięcia warunkuje się zachowaniem procedur określonych w przepisach 

odrębnych, 

• zaopatrzenie w energię elektryczną oraz jej odprowadzanie do sieci zgodnie z warunkami 

zarządcy sieci, 

• nie przewiduje się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 

ścieków i zaopatrzenia w ciepło, 

• konstrukcja wieży powinna posiadać zabezpieczenia odgromowe i przed porażeniem 

prądem elektrycznym, 
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• obsługa komunikacyjna z dróg publicznych bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wyznaczonych dróg wewnętrznych, obowiązuje zachowanie nie mniej niż 5% powierzchni 

biologicznie czynnej, 

• budowa elektrowni wiatrowych wymaga na etapie projektu budowlanego rozpoznania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

• obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1E i 2E ww. uchwała ustala: 

• przeznaczenie podstawowe: tereny elektroenergetyki – główny punkt zasilania/odbioru 

(SN/WN), 

• przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja urządzeń nadziemnych i podziemnych 

infrastruktury technicznej, 

• obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

• dopuszcza się budynki parterowe, o wysokości do 6 m, z dachami o nachyleniu połaci do 

45°, dla obiektów warunkowanych wymaganiami technologicznymi i technicznymi nie 

ustala się parametrów i wskaźników zabudowy, 

• obowiązuje zachowanie nie mniej niż 10% powierzchni biologicznie czynnej, 

• obsługa komunikacyjna z dróg publicznych bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wyznaczonych dróg wewnętrznych obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu. 

 

Dla terenów oznaczonych symbolami 3E i 4E ww. uchwała ustala: 

• przeznaczenie podstawowe: tereny elektroenergetyki. 

 

Uwarunkowania: Niestety turbiny wiatrowe nie zyskały takiej popularności jak cieszące się dobrym 

PR-em instalacje solarne. Jednym z argumentów podnoszonym przez przeciwników energetyki 

wiatrowej jest brak odpowiednich warunków atmosferycznych. Równocześnie właściwie 

zlokalizowane siłownie wiatrowe są źródłem dochodu dla inwestora, ale także dla gminy. Nie można 

zapominać, że wytwarzanie energii z wiatru wpływa na poprawę czystości powietrza i sprzyja 

powstawaniu nowych miejsc pracy. Główna korzyść dla gminy wynika z obowiązku zapłaty przez 

inwestora dwuprocentowego podatku od nieruchomości przez cały okres trwania inwestycji, czyli 

przez okres żywotności turbiny wiatrowej, który wynosi od 25 do 29 lat. Pochodną korzyścią dla 

gmin jest działalność pro bono, w którą często angażują się inwestorzy wiatrowi. Darowizny na rzecz 

gmin przekazywane są zazwyczaj na cele związane z inwestycją wiatrową, takie jak budowa dróg 

dojazdowych do farmy wiatrowej.51 Gmina jest gotowa do rozmów z kolejnymi inwestorami. 

 

 

 

 

 
51 https://www.chwp.pl/nasze-publikacje/turbiny-wiatrowe-to-dla-gminy-czysty-zysk/ 
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MAPA NR 13. STREFA INWESTYCJI OZE - ELEKTROWNIE WIATROWE WRAZ Z URZĄDZENIAMI  

I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI. 

 



 

 

175 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030 

 

 

OPIS STREFY SPECJALNEJ INTERWENCJI – OBSZAR DO REWITALIZACJI 

 

Charakterystyka: Opis obszaru zdegradowanego oraz plan interwencji w zakresie zmiany 

funkcjonowania oraz renowacji miejsc i obiektów historycznych i/lub dzieł o wartości kulturowej, 

historycznej zostanie opracowany w Gminnym Programie Rewitalizacji. 

Uwarunkowania: Zagospodarowanie szkoły w Perespie oraz świetlicy w Czermnie, rewitalizacja. 

Rekomendowane rozwiązanie, to utworzenie Multimedialnego Muzeum Etnograficznego Grodów 

Czerwieńskich i siedziby Tyszowieckiego Parku Kulturowego. Rozwój atrybutów miejskości miasta 

Tyszowce poprzez koncentrowanie funkcji usług publicznych i odpowiedniego 

zagospodarowywania przestrzeni publicznych wymagających działań rewitalizacyjnych. W zakresie 

kierunku rewitalizacji nastąpi również rewaloryzacja obszarów zabytkowych, śródmiejskich oraz 

terenów mieszkaniowych.  

 

MAPA NR 14. STREFY SPECJALNEJ INTERWENCJI – OBSZAR DO REWITALIZACJI52 

 

 

 
52 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyszowce_(gmina) 
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Szlak kulturowy Via Mercatoria oraz liczne wykopaliska i zabytki, predysponują gminę do założenia 

parku kulturowego we współpracy z innymi gminami. 

 

MAPA NR 15.  STREFA SPECJALNEJ INTERWENCJI – UTWORZENIE PARKU KULTUROWEGO 

(fragment mapy Plan Zagospodarowania Województwa Lubelskiego). 
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Zespoły gmin zagrożonych trwałą marginalizacją takie jak m. in. Gmina Tyszowce są głównymi 

adresatami polityki regionalnej po roku 2020, taką koncepcję zakłada Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2030. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które należy ująć  

w krajowych, regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju to m. in. obszary zmarginalizowane 

(obejmujące małe miasta i obszary wiejskie). Obszary zagrożone trwałą marginalizacją to 

zróżnicowane przestrzennie pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, jak  

i funkcji gospodarczych skupiska gmin wiejskich oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie małych 

miast, w których nastąpiła kumulacja negatywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych. Obszary 

te zostały wyznaczone na podstawie wielowskaźnikowej metodyki opracowanej na potrzeby SOR.  

Gmina Tyszowce zgodnie z przyjętymi kryteriami KSRR 2030 znalazła się na wykazie obszarów 

zagrożonych trwałą marginalizacją. Stąd należy zaplanowane działania powinny mieć na celu 

osiągnięcie wymiernych korzyści do których zaliczyć należy: 

• rozwój lokalnych firm, 

• wzrost liczby lokalnych miejsc pracy, 

• wzrost dochodów mieszkańców, 

• wzrost bazy dochodowej samorządów terytorialnych, 

• wzmocnienie powiazań funkcjonalnych obszarów wiejskich z miastami, 

stanowiącymi lokalne ośrodki wzrostu w celu lepszego dostępu mieszkańców 

do rynku pracy oraz integracja usług, a przez to bardziej efektywne nimi 

zarządzanie, 

• poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych w zakresie zarządzania 

rozwojem i zdolności do partnerstwa, dialogu oraz współpracy administracji 

lokalnej z innymi instytucjami publicznymi, ze społeczeństwem i partnerami 

gospodarczymi.53 

W przypadku działań dotyczących obszarów położonych wzdłuż granicy zewnętrznej UE 

skoncentrują się one z jednej strony na zmniejszeniu ich peryferyjności – poprzez poprawę 

dostępności do lokalnych i regionalnych ośrodków rozwoju, a z drugiej – na wykorzystaniu 

możliwości, jakie oferuje współpraca transgraniczna.54 Gmina podobnie jak inne obszary 

województwa lubelskiego wykazuje relatywnie niską innowacyjność gospodarki, która wymaga: 

• dostosowania charakteru usług profesjonalnych i naukowo-technicznych do 

potrzeb gospodarki regionalnej, 

• wspierania nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, 

które wymagają wprowadzenia nowych lub adaptacji istniejących 

nowoczesnych technologii, procesów, a także inicjujących własną działalność 

badawczo-rozwojową.55 

Na terenie Gminy Tyszowców turystykę należy uznać za: 

• obszar działalności gospodarczej o perspektywicznym potencjale rozwojowym, 

• potencjalną płaszczyznę kształtowania konkurencyjności regionalnej.56 

 
53 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
54 Jw. 
55 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030. 
56 Jw. 
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Dla gminy i sąsiadujących JST ważny będzie dynamiczny rozwój i wzrost znaczenia 

międzynarodowych powiązań gospodarczych, naukowych i technologicznych oraz rosnące 

znaczenie korporacji ponadnarodowych i innych podmiotów niepaństwowych o zasięgu globalnym, 

w tym sieciowych społeczności internetowych z jednej strony niosą za sobą wiele zagrożeń, z drugiej 

zaś generują wyzwania i tworzą nowe możliwości rozwojowe.  

Istotne jest to, aby innowacje były postrzegane jako horyzontalny ważny czynnik podnoszenia 

konkurencyjności regionu, Gminy, a nie jedynie jako dokument służący korzystaniu ze wsparcia  

z funduszy strukturalnych UE, pozycjonowania sektora rolniczego nie jako odrębnego elementu 

wymagającego wsparcia, ale jako ważne ogniwo dla budowania łańcucha wartości w przemyśle 

rolno-spożywczym a także w branżach pokrewnych, bazujących na surowcach rolnych; 

poszukiwania tzw. nisz rozwojowych i unikalnych funkcji, wykorzystujących zasoby dostępne  

w województwie dla tworzenia produktów i usług poszukiwanych przez użytkowników z poza 

regionu; położenia większego nacisku na sieciowanie i rozwój gospodarczej współpracy 

zagranicznej.57 

 

 

W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2030,  

W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH ANALIZ,  

GMINA TYSZOWCE ZNALAZŁA SIĘ  

NA OBSZARZE STRATEGICZNEJ INTERWENCJI ROZTOCZE. 

 

 

OSI ROZTOCZE obejmuje: zasięg Roztoczańsko-Puszczańskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(waloryzacja w PZPWL 2015), obszar Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze, obszar 

współpracy w ramach Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, obszar projektowanego 

Geoparku Kamienny Las na Roztoczu. Do cech wiodących obszaru, przesłanek delimitacji należą: 

• wysoka lesistość, która w wielu gminach przekracza 50% powierzchni, 

• duży udział powierzchni obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, 

• uznany wysoki potencjał turystyczny, w tym wynikający z unikalnego w skali kraju 

krajobrazu naturalno-kulturowego, 

• wysokie walory krajoznawcze, które predestynują ten obszar do rozwoju aktywnych form 

wypoczynku, tj. turystyki krajoznawczej, przyrodniczej, wędrówek pieszych i rowerowych, 

a także edukacji ekologicznej, 

• sprzyjające warunki klimatyczne dla rozwoju turystyki zimowej i leczniczej oraz 

odpowiednie warunki hipsometryczne do uprawiania sportów zimowych. 

Zasięg OSI Roztocze: 

• MOF: Biłgoraja, Janowa Lubelskiego, Kraśnika, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa; 

 
57 Jw. 
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• 41 gmin należących do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj.: Adamów, 

Aleksandrów, Batorz, Bełżec, Biszcza, Chrzanów, Frampol, Goraj, Jarczów, Józefów, 

Komarów-Osada, Krasnobród, Krynice, Lubycza Królewska, Łabunie, Łaszczów, Łukowa, 

Miączyn, Nielisz, Obsza, Potok Górny, Potok Wielki, Rachanie, Radecznica, Sitno, Sułów, 

Susiec, Stary Zamość, Szastarka, Szczebrzeszyn, Tarnawatka, Telatyn, Tereszpol, Trzydnik 

Duży, Turobin, Tyszowce, Ulhówek, Wilkołaz, Zakrzew, Zakrzówek, Zwierzyniec; 

• 2 gminy nienależące do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj.: Borzechów  

i Tarnogród. 

 

MAPA NR 16. OSI ROZTOCZE (SRWL 2030) 
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PRIORYTET ROZWOJU OSI ROZTOCZE 

Społeczno-gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego  

i kulturowego Roztocza i Puszczy Solskiej. 

 

Kierunki interwencji/tematyczne obszary wsparcia OSI Roztocze w kontekście 

realizacji celów i kierunków działań Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce oraz SRWL: 

1.1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych. 

• Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej jako istotnego elementu regionalnej 

oferty turystycznej oraz ważnego czynnika poprawy ekonomicznej gospodarstw 

rolnych. 

2.1. Zrównoważony rozwój systemów infrastruktury technicznej. 

• Poprawa regionalnych i międzyregionalnych powiązań komunikacyjnych  

z uwzględnieniem szkieletowego układu dróg ekspresowych (S19, S17 i S12) oraz 

planowanej autostrady A2, w tym budowa obwodnic miast. 

Przedsięwzięcia flagowe: 

• Realizacja drogi ekspresowej Via Carpatia / S19, 

• Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: Zamościa  

i Tomaszowa Lubelskiego, 

• Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr: DW833, DW835, 

DW837, DW842, DW848, DW849, DW850, DW852, DW853, DW858, 

DW863, w tym budowa obwodnicy Kraśnika (DW833), Urzędowa; 

DW833), Biłgoraja (DW835), Frampola (DW835) i Tarnogrodu (DW835).  

• Poprawa regionalnych i międzyregionalnych połączeń kolejowych  

z uwzględnieniem Programu Kolejowego CPK Centralny Port Komunikacyjny  

 

Przedsięwzięcia flagowe:  

• Realizacja szlaku kolejowego relacji Warszawa– Lwów, 

• Budowa nowego połączenia kolejowego (Lublin– Zamość / komponent 

CPK: Trawniki–Zamość), 

• Budowa linii kolejowej (Szastarka–Janów Lubelski –Biłgoraj) wraz  

z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik, 

• Rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania Linii Hutniczej 

Szerokotorowej oraz przebudowa stacji Zamość Bortatycze  

i Szczebrzeszyn. 
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2.4. Ochrona walorów środowiska  

• Ochrona wartości przyrodniczych, w tym krajobrazu, siedlisk i bioróżnorodności. 

Przedsięwzięcia flagowe:  

• Opracowanie planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla 

obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody;  

• Aktualizacja lokalnych dokumentów planistycznych w zakresie 

uwzględnienia działań i warunków zagospodarowania wynikających  

z planów ochrony i planów zadań ochronnych. 

 

3.3. Promocja i rozwój usług prozdrowotnych, uzdrowiskowych oraz 

gospodarki senioralnej.  

• Rozwój funkcji i bazy lecznictwa uzdrowiskowego na obszarach występowania 

naturalnych warunków i czynników leczniczych.  

 

Przedsięwzięcia flagowe:  

• Rozbudowa bazy i infrastruktury uzdrowiska Krasnobród;  

• Realizacja procesu dochodzenia do uzyskania statusu uzdrowiska na 

terenach występowania naturalnych czynników leczniczych (wody 

mineralne, właściwości klimatu) w gminach: Biszcza, Janów Lubelski, 

Łukowa i Susiec. 

 

3.4. Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych, 

rozwój sportu i usług wolnego czasu. Kreowanie i rozwijanie oferty 

ośrodków łączących funkcje edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne, wy-

korzystujących nowe trendy w turystyce. 

• Rozwijanie produktów i oferty wydarzeń wykorzystujących unikalne zasoby lokalne 

(np. kuchnię, wydarzenia historyczne, tradycje, materialne i niematerialne 

dziedzictwo kulturowe, walory środowiskowe, wydarzenia związane z przejawami 

współczesnej twórczości artystycznej, wydarzenia sportowe), 

• Organizacja punktów usług i obsługi turystycznej dla turystyki zmotoryzowanej (np. 

caravanning, turystyka motocyklowa),  

• Rozwój infrastruktury sprzyjającej tworzeniu zróżnicowanej oferty opartej o różne 

formy turystyki (np. kajakową, rowerową, nordic walking, konną, kulturową, 

historyczną, przyrodniczą, kulinarną itp.). 

 

Przedsięwzięcia flagowe:  

• Rozbudowa Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza;  

• Rozbudowa Green Velo;  

• Organizacja szlaku Architektury Drewnianej Województwa Lubelskiego.  
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• Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych oraz przemysłów kultury, 

przedsiębiorczości bazującej na lokalnych zasobach, dziedzictwie kulturowym  

i usługach edukacyjnych, 

• Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, poprzez rozwijanie funkcji użytkowej 

obiektów kulturowych. 

 

4.4. Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.  

• Wspieranie działań i współpraca z właściwymi podmiotami na rzecz realizacji 

inwestycji sprzyjających pogłębianiu kontaktów międzyregionalnych, w tym  

w zakresie infrastruktury granicznej (budowa i rozbudowa przejść granicznych oraz 

dostosowanie ich do obsługi ruchu turystycznego) oraz poprawiającej dostępność 

do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, lotnisko, 

infrastruktura turystyczna) 

 

Przedsięwzięcia flagowe:  

• Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury 

poprawiającej dostępność do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe, 

parkingi buforowe, infrastruktura turystyczna).  

 

• Wspieranie działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych na obszarach 

przygranicznych oraz rozwój zintegrowanej turystyki transgranicznej.  

 

W Gminie Tyszowce preferowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zachowania walorów 

przyrodniczych, kulturowych, ich zrównoważonego wykorzystania, rozwijające i urozmaicające 

ofertę turystyczną, geoturystyczną obszaru i tworzące miejsca pracy w branżach istotnych 

społecznie (turystka, geoturystyka, rybactwo, edukacja na rzecz obszaru), służące zachowaniu  

i edukacji  tych wyjątkowych walorach.  

Ze względu na ponadgminny charakter walorów przyrodniczych i kulturowych, konieczne są 

inwestycje udostępniające m.in. utworzenie Tyszowieckiego Parku Kulturowego budowa szlaków 

turystycznych, szlaków/ ścieżek rowerowych, szlaków konnych, kompleksowa termomodernizacja 

/wyremontowanie świetlic wiejskich, obiektów sportowych, oznakowanie i uzupełnienie 

infrastruktury turystycznej np. szlaki konne, szlaki kajakowe oraz powstanie bazy noclegowej  

i gastronomicznej. 

Konieczne jest powstanie nowego, unikatowego szlaku atrakcji we współpracy z innymi JST np. Szlak 

Doliny Huczwy tj. zabytków oraz miejsc z ciekawą, godną polecenia ofertą rekreacyjną, kulinarną, 

edukacyjną, promującą walory obszaru. Wizerunek szlaku powinien być opracowany w Systemie 

Identyfikacji Wizualnej. Dzięki innowacyjnemu charakterowi szlaku będzie mogła powstać nowa 

oferta turystyczna. 

Na wzrost rozpoznawalności, a tym samym zainteresowania turystyką na obszarze OSI Roztocze, 

będą miały bez wątpienia wpływ działania promocyjne realizowane przez LGD we współpracy  
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z licznymi partnerami, szeroka oferta produktów lokalnych i usług turystycznych, organizacja 

wydarzeń, promocja szlaków kajakowych, konnych, działania edukacyjne ze szkołami, ośrodkami 

edukacyjnymi czy też współpraca z podmiotami gastronomicznymi. Mimo dynamicznego rozwoju 

oferty turystycznej przyjaznej środowisku, należy pamiętać, że gmina wciąż jednak boryka się  

z trudnościami: zły stan połączeń komunikacyjnych, utrudniający dotarcie w wybrane miejsca OSI 

Roztocze, niewystarczające oznakowanie dróg, szlaków, słabe lub brak zupełny oznakowania 

dojazdu do atrakcji, brak oferty przy zabytkach, możliwości zwiedzenia, słabe kompetencje 

językowe mieszkańców, blokujące możliwość otwarcia się na turystów zagranicznych oraz brak bazy 

noclegowo-gastronomicznej w odpowiednim standardzie dla dużych grup. 
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W Województwie Lubelskim występuje najwięcej w kraju, bo aż 140 gmin (z łącznej liczby 213 gmin) 

zagrożonych trwałą marginalizacją (66 % łącznej liczby gmin w województwie). Obszary te dotykają 

problemy związane z nieefektywną gospodarką i słabo funkcjonującym rynkiem pracy oraz 

problemy demograficzne, dotyczące spadku liczby ludności i starzenia się społeczeństwa. Obszarom 

tym nie sprzyja ponadto utrzymujące się ubóstwo, braki w zakresie podstawowej infrastruktury 

oraz niska dostępność transportowa i usługowa. 

Gmina Tyszowce jest obszarem zagrożonym trwałą marginalizacją, a miasto Tyszowce traci 

funkcje społeczno-gospodarcze wspierane będą obligatoryjnie z poziomu kraju i regionu za 

pomocą specjalnie dedykowanych instrumentów. Obligatoryjnie obszar ten został uwzględniony 

w strategii rozwoju województw, co związane jest z potrzebą określenia zakresu wsparcia z 

poziomu regionalnego.  

 

 

Gmina Tyszowce charakteryzuje się dużym bogactwem przyrodniczym  

i kulturowym, które może stanowić jeden z czynników rozwoju, a związane z tym 

usługi ekosystemowe (np. czyste powietrze, możliwość spędzania wolnego czasu  

w otoczeniu przyrody, potencjał turystyczny, korzystne warunki do produkcji 

żywności wysokiej jakości, dostęp do roślin leczniczych itp.) znacząco podniosą 

atrakcyjność gminy dla potencjalnych inwestorów. 

Problemem tej kategorii obszarów, do których należy Gmina Tyszowce, jest także 

niezadowalająca dostępność terytorialna, w tym niedostateczne powiązania 

transportowe z innymi gminami w zakresie odpowiedniej jakości połączeń 

drogowych oraz siatki połączeń w transporcie zbiorowym. Wskazane problemy 

skutkują znaczącym i postępującym osłabieniem bazy ekonomiczno-finansowej, 

grożąc dalszym pogarszaniem się warunków życia  

i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

Odpowiedzią na fragmentaryczne i geograficznie zogniskowane kryzysy Gminy Tyszowce powinna 

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

gospodarczego i jakości środowiska na obszarach kryzysowych. Rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Klimat gminy jest istotny również dla pracowników, 

którzy przy wyborze zatrudnienia koncentrują się już nie tylko na wynagrodzeniu, możliwości 

rozwoju oraz prestiżu, ale również na innych aspektach związanych z miejscem pracy. 
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Miasto Tyszowce jest obszarem, który wymaga interwencji i szczególnej uwagi ze względu na 

słabe strony, uwarunkowania, zjawiska, deficyty, które pozbawione reakcji ze strony gminy może 

pogłębić i stworzyć poważne zagrożenie w rozwoju: 

• Wyludnianie się gminy, 

• Niekorzystna demografia, 

• Rynek pracy (brak atrakcyjnych miejsc pracy, brak dużego inwestora, pracodawcy), 

• Niskie kwalifikacje oraz kompetencje IT mieszkańców (brak zajęć podnoszących 

kompetencje), 

• Dostęp i poziom specjalistycznej opieki medycznej, 

• Narastające problemy społeczne, 

• Przygotowanie na następstwa starzejącego się społeczeństwa, 

• Niezróżnicowania oferta gastronomiczna, noclegowa, 

• Niedostateczne angażowanie się mieszkańców w życie gminy (bierność, roszczeniowe 

podejście, brak współpracy pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości),  

• Niski poziom innowacji społecznych (brak miejsca poświęconego ich tworzeniu), 

• Oferta dla młodych małżeństw (brak nowoczesnego żłobka i przedszkola, skromna oferta 

mieszkaniowa), 

• Brak oznaczeń informacyjnych oraz atrakcji turystycznych istotnych dla ruchu 

turystycznego, 

• Ograniczenia finansowania inwestycji (ograniczony dostęp do funduszy zewnętrznych ze 

względu na wysokość wpływów do budżetu gminy, niski poziom sięgania po fundusze przez 

przedsiębiorców), 

• Postępująca trwała marginalizacja społeczno-gospodarcza (brak kluczowych inwestycji, 

terenów inwestycyjnych), 

• Mało konkurencyjne i innowacyjne rolnictwo (rozdrobnione gospodarstwa rolne (nadal 

konieczne jest scalanie gruntów, mała różnorodność upraw, brak przetwórni, chłodni, 

Niewielkie zainteresowanie zakładaniem ekologicznych gospodarstw), 

• Niski poziom przedsiębiorczości (mała ilość przedsiębiorstw, brak zainteresowania  

w tworzeniu nowych spółdzielni, brak współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, niski 

poziom cyfryzacji, niewystarczająca grupa przedsiębiorczych ludzi, brak zachęt do 

tworzenia nowych przedsiębiorstw w gminie), 

• Zasoby kadrowe (brak dostępu do wykwalifikowanych pracowników, brak szkoły średniej), 

• Brak atrakcyjnej oferty gospodarczej wykorzystującej dziedzictwo kultury i walory 

przyrodnicze, 

• Niekorzystne prawo, polityka fiskalna,  

• Osłabienie warunków lokalizacyjnych (brak gazyfikacji, kanalizacji), 

• Rosnące ceny, biurokracja, 

• Stan dróg powiatowych i wojewódzkich, 

• Stan infrastruktury komunalnej (większość sieci wodociągowej jest nowa, zaledwie w kilku 

miejscowościach jej nie ma), 

• Stan infrastruktury drogowej i brak chodników (w określonych miejscach na terenie 

gminy), 

• Stan niektórych zabytków, 

• Atrakcyjność obiektów komunikacyjnych (brak atrakcyjnych rozwiązań poprawiających 

komunikację typu: mostki, kładki, przystanków autobusowych), 
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• Niewystarczająca świadomość troski o środowisko naturalne, 

• Czynniki obniżające atrakcyjność turystyczną gminy (brak ścieżek rowerowych, brak 

zróżnicowanej bazy noclegowo-gastronomicznej, brak wyróżnika – atrakcji, która jest 

rozpoznawalna w kraju; mieszkańcy podnoszą brak dużego zbiornika wodnego (jednak 

zasadność jego budowy, powinna być rozpatrywana w perspektywie współpracy z innymi 

gminami), 

• Czynniki obniżające atrakcyjność inwestycyjną gminy i warunki osiedleńcze (brak terenów 

inwestycyjnych, brak dostępu do atrakcyjnych mieszkań i infrastruktury towarzyszącej 

(usług specjalistycznych), brak gazyfikacji, nieestetyczne przystanki autobusowe, stan dróg 

powiatowych i wojewódzkich, w części również gminnych), brak ścieżek rowerowych). 

Projektowany przez rząd Program dla obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją społeczno-

gospodarczą zakłada, że interwencja będzie kierowana m.in. na likwidowanie barier rozwojowych, 

poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, aktywizację lokalnych 

zasobów ludzkich, pobudzanie lokalnych inicjatyw gospodarczych czy społecznych, a także poprawę 

dostępu mieszkańców do podstawowych usług publicznych. W ramach Programu preferowane 

będzie wsparcie pakietu zintegrowanych, powiązanych ze sobą projektów, wynikających ze strategii 

ponadlokalnej lub realizowanych na ich podstawie planów działań, przygotowanych przez grupę JST 

współpracujących ze sobą i z interesariuszami.58  

Gmina Tyszowce opracuje Gminny Program Rewitalizacji. Do najważniejszych obszarów, które 

rekomenduje się ująć w planach rewitalizacji należą: 

• Zagospodarowanie szkoły w Perespie oraz świetlicy w Czermnie. Rekomendowane 

rozwiązanie, to utworzenie Multimedialnego Muzeum Etnograficznego Grodów 

Czerwieńskich i Tyszowieckiego Parku Kulturowego.  

• Rozwój atrybutów miejskości miasta Tyszowce poprzez koncentrowanie funkcji usług 

publicznych i odpowiedniego zagospodarowywania przestrzeni publicznych wymagających 

działań rewitalizacyjnych. W zakresie kierunku rewitalizacji nastąpi również rewaloryzacja 

obszarów zabytkowych, śródmiejskich oraz terenów mieszkaniowych.  

• Utworzenie wiosek tematycznych i szlaku wiosek tematycznych: 

• Wioska szewska. Tradycyjne „Tyszowiaki” są wiarygodnym tematem do 

utworzenia wioski tematycznej oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych,  

w ramach Tyszowieckiego Parku Kulturowego. 

• Wioska bartników i rzemieślników. Tradycyjne świece tyszowskie są 

wiarygodnym tematem do utworzenia wioski tematycznej oraz wydarzeń 

promocyjnych, kulturalnych, w ramach Tyszowieckiego Parku Kulturowego. 

• Wioska historyczna „Grodzisko”. Rozwój grupy rekonstrukcyjnej i wioski 

utworzenie tematycznej w Czermnie. Grodzisko stanowi pozostałość 

historycznego Czerwienia, prawdopodobnie centralnego grodu (stolicy) tzw. 

Grodów Czerwieńskich. Szacuje się, że cały zespół osadniczy Czermna liczył ok. 40 

ha powierzchni. W jego skład wchodził gród właściwy, podgrodzie bliższe i dalsze 

oraz otwarte osady przygrodowe i cmentarzyska. Grodzisko usytuowane jest na 

poł.-wsch. od zwartej zabudowy wsi Czermno, na łąkach, w widłach rzek Huczwy  

i Sieniochy Grodzisko w Czermnie oraz wymaga rewitalizacji, w tym: oznakowania, 

 
58 Jw. 
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dróg dojazdowych, parkingów, toalet, punktu obsługi ruchu turystycznego. 

Rekomenduje się rekonstrukcję Grodziska na terenie niezależnym od opinii 

konserwatora zabytków i przygotowanie wykonanej inwestycji do celów rozwoju 

turystyki opartej na innowacyjnym łączeniu dziedzictwa kultury, z dziedzictwem 

kulinarnym i walorami przyrodniczymi oraz wydarzeniami np. Turniej drużyn 

rekonstrukcyjnych, Festiwal Muzyki Dawnej, Outdoor Game. Docelowo Etnopark 

i Tyszowiecki Park Kulturowy Grody Czerwieńskie powinien również służyć 

ochronie bioróżnorodności gatunków roślin i zwierząt. 
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Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 podlegał ewaluacji trafności, 

przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji (z uwzględnieniem wpływu terytorialnego 

skutków planowanych). Projekt strategii powstawał w sposób partycypacyjny, z uwzględnieniem 

dobrych praktyk, dlatego nie było konieczne prowadzenie ewaluacji jako całkowicie osobnego, 

dublującego wcześniejsze działania. Elementy ewaluacji ex ante obecne były w procedurze 

tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030, a zmiany, jakie były zgłaszane  

w procesie konsultacji do dokumentu strategii w wyniku przeprowadzenia ewaluacji, zostały 

ostatecznie uwzględnione w niniejszym opracowaniu. 

W procesie powstawania Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030, porównywano 

alternatywne scenariusze rozwoju (realizacji przy wykorzystaniu planowanych środków z UE) oraz 

możliwości realizacji poszczególnych działań bez tego wsparcia. W celu zabezpieczenia kierunków 

rozwoju gminy, założono różne ścieżki dojścia do celu/różne sposoby realizacji, poprzez 

wprowadzenie wielofunkcyjnego rozwoju oraz różnych mechanizmów finansowania inwestycji,  

w tym również w partnerstwie publiczno-prywatnym, w kooperacji z organizacjami pozarządowymi, 

we współpracy z innymi samorządami, rządem. 

W trakcie ewaluacji ex ante zastosowano badania jakościowe, realizowane podczas wywiadów  

z kierownictwem gminy oraz potencjalnymi beneficjentami działań. W trakcie procesu konsultacji 

społecznych przeprowadzano warsztat z udziałem kierowników poszczególnych komórek urzędu  

i jednostek gminnych, którego celem była weryfikacja i aktualizacja przyjętych celów, działań, 

rozwojowych oraz założeń systemu realizacji strategii, w szczególności w zakresie systemu 

monitoringu i wyznaczonych wskaźników śródokresowych i docelowych. 

Strategia Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 tworzona była w modelu logicznym 

tłumaczącym ciąg przyczynowo-skutkowy między problemem, planowanymi działaniami  

a oczekiwanymi efektami (tzw. ewaluacja oparta na teorii). 

Działania prowadzone na rzecz ewaluacji dostarczyły praktycznych wniosków i rekomendacji, które 

służą udoskonaleniu bieżącej lub przyszłej interwencji. Ewaluacja ex ante jest próbą znalezienia 

odpowiedzi na pytanie, czy działania planowane w ramach strategii przyniosą zakładane efekty przy 

użyciu dedykowanych im instrumentów i zasobów. Jej rolą jest dostarczenie oceny trafności tych 

założeń, ich spójności i planowanego sposobu realizacji strategii. Ocena ta ma posłużyć poprawie 

jakości planowanej do uruchomienia interwencji. Rekomendacje dotyczące systemu monitoringu, 

tzn. poprawy adekwatności mierników i rzetelnego gromadzenia danych, umożliwią kontrolowanie 

całego procesu nadzorowania wdrażania poszczególnych działań przewidzianych w Strategii 

Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030. Monitorowanie działań i ich efektów w tym  

w wymiarze przestrzennym oraz propozycje wskaźników ich osiągnięcia jest potrzebne, ponieważ 

pokazuje metodę osiągnięcia rezultatów zapisanych w wizji i celach.  

Podejmowane działania w latach 2022-2030 mają budować lokalną przewagę konkurencyjną Gminy 

Tyszowce i nieść przynieść pozytywne rozwiązania związane oraz perspektywy jej rozwoju, które 

zostały przedstawione w: misji, wizji, celach oraz działaniach. 
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Celem monitorowania działań z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Tyszowce na lata 2021-2030 jest postawienie prawidłowej diagnozy stanu 

rozwoju gminy w roku 2030, w oparciu o dane wewnątrz gminne, oraz uzyskanie 

rzeczowej informacji zwrotnej na temat efektów działań podejmowanych w latach 

2022-2030, które w swojej złożoności są adresatami i miejscem krzyżowania się 

działań różnych polityk: krajowej, regionalnej, wiejskiej oraz obszarów 

zagrożonych trwałą marginalizacją. 

 

Wnioski z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 powinny być 

bazą dla tworzenia kolejnych, długookresowych strategii, sygnalizować pojawiające się trudności 

oraz być źródłem wiedzy na temat zachodzących i projektowanych zmian dla społeczności lokalnej. 

Etapem budowy systemu monitorowania realizacji Strategii jest integracja danych  

z różnych istniejących systemów i zasobów oraz ich ciągłe dostosowanie do potrzeb lokalnych – 

zwłaszcza w zakresie skali/poziomu zbierania wiarygodnych danych. Monitorowanie realizacji 

Strategii będzie odbywać się w połączeniu z istniejącymi instytucjami i narzędziami opisującymi oraz 

monitorującymi politykę rozwoju. Dla skutecznej realizacji Strategii oraz zapewniania jej 

obiektywnej i pełnej informacji (evidence based policy), wykorzystane zostaną instytucje 

wspomagające procesy monitorowania wprowadzone przez politykę regionalną (Regionalne 

Obserwatoria Terytorialne i Krajowe Obserwatorium Terytorialne) i ewaluacji (Krajowa Jednostka 

Ewaluacji oraz regionalne jednostki ewaluacyjne). Instytucje te tworzą system współpracy  

i zapewniają przepływ informacji między najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział 

w planowaniu i realizacji polityki rozwoju w celu monitorowania i oceny całości interwencji 

publicznej mającej wpływ terytorialny, w tym na rozwój obszarów wiejskich59. 

 

W systemie monitorowania rozwoju Gminy Tyszowce najwięcej uwagi zostaje 

poświęcone monitorowaniu tendencji i zjawisk  

w obszarach przestrzenno-funkcjonalnych. 

 

Z uwagi na istnienie w zasobach instytucji publicznych, ale poza statystyką publiczną, różnych źródeł 

informacji, zbiorów danych, wskaźników, rejestrów danych przestrzennych, w tym zwłaszcza 

danych istotnych dla gmin i obszarów wiejskich (gromadzonych na różnych poziomach i w różnych 

skalach przestrzennych), kluczowym zadaniem w procesie budowy systemu monitorowania 

realizacji Strategii jest stałe dążenie do systematyzowania, porządkowania i łączenia lub 

koordynowania tych zasobów oraz nadanie im inter operacyjnego charakteru60.  Na potrzeby 

systemu monitorowania realizacji Strategii konieczne jest rozwijanie systemu pozyskiwania 

informacji z różnych źródeł (szczególnie publicznych) i współpraca ministra właściwego ds. rozwoju 

 
59 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/74967/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf 
60 Jw. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/74967/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf
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regionalnego z m.in. Głównym Urzędem Statystycznym, ministrem właściwym ds. administracji 

publicznej, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.61 

Uzupełnieniem systemu monitorowania realizacji Strategii, przydatnym zarówno na poziomie 

krajowym i lokalnym są dodatkowe narzędzia zwiększające wiedzę o gminie oraz obszarach 

wiejskich i umożliwiające podejmowanie optymalnych decyzji co do sposobów rozwoju to m. in. 

Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Local Human Development Index – LHDI), pokazujący 

nierówności w rozwoju terytorialnym na szczeblu powiatów. Wskaźnik, bazując na trzech 

podstawowych zmiennych dotyczących: zdrowia, edukacji i zamożności obywateli, może stanowić 

pomoc dla władz samorządowych w ustalaniu priorytetów działania w kontekście obecnych  

i przyszłych problemów społecznych. Badanie LHDI jest przygotowywane cyklicznie, jednak nie 

częściej niż raz na dwa lata ze względu na charakter składowych wskaźnika – zdrowie, edukację  

i inwestycje – które dają efekty dopiero po dłuższym czasie.62  

 

Zarządzanie JST i obszarami funkcjonalnymi wymaga podejścia 

uwzględniającego złożone relacje zachodzące w ramach obszarów 

funkcjonalnych, dlatego Gmina Tyszowce musi wdrożyć zasady 

wielopoziomowego zarządzania. 

 

W ramach zarządzania Strategią całościowa ewaluacja działań prowadzona będzie  

w układzie standardowym i składa się z trzech faz: 

• Ewaluacja ex ante, na koniec każdego roku kalendarzowego – koncentrująca się 

na ocenie strategii lub jej znaczącej aktualizacji według kryterium trafności  

i odpowiedniości oraz kryterium wewnętrznej spójności i zgodności programowej. 

• Ewaluacja mid-term, w trakcie realizacji strategii – przeprowadzana w układzie 

kadencyjnym w ostatnim roku każdej kolejnej kadencji samorządu, koncentrująca 

się na ocenie czy i na ile przyjęta strategia jest faktycznie realizowana oraz jakie są 

jej efekty krótko- i średnioterminowe, według kryterium skuteczności działań,  

a także efektywności, koordynacji i zgodności działań z zasadami i założeniami 

ustalonymi w dokumencie strategii. 

• Ewaluacja ex post, po zakończeniu realizacji strategii – w zakresie podobnym do 

ewaluacji mid-term, poszerzonym o ocenę (przewidywanych) efektów 

długoterminowych związanych z osiągnięciem założonej wizji, misji oraz celów 

strategicznych, operacyjnych oraz działań.63 

 

Ocena wszystkich działań zawartych w Strategii zostanie dokonana przez Zespół  

ds. opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 przy 

współudziale wszystkich grup docelowych oraz w oparciu o opracowanie ewaluacji ex-post, czyli na 

 
61 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
62 http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/2859/raport_undp-2012_www.pdf 
63 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
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zakończenie obowiązywania dokumentu. Będzie brała pod uwagę pięć następujących kryteriów 

ewaluacyjnych: 

• skuteczność (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu 

osiągnięte zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania. 

• efektywność (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom 

„ekonomiczności” zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych 

nakładów do uzyskanych efektów. 

• użyteczność (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia 

oddziaływanie Strategii odpowiada zdiagnozowanym problemom.  

• trafność (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia 

zdefiniowane cele strategiczne i priorytety odpowiadają na potrzeby interesariuszy 

obszaru funkcjonalnego. 

• trwałość (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się 

spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem Strategii będą nadal 

widoczne po zakończeniu jej realizacji.64 

 

Podstawą monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 będzie 

zestaw wskaźników obrazujących oczekiwane rezultaty realizacji strategii na poziomie działań, 

które wynikają z misji, wizji, celu strategicznego i celów operacyjnych: 

TABELA NR 9. – WSKAŹNIKI EWALUACJI 

Lp. WSKAŹNIK Opisowa 
prognozowana 
wartość 
pośrednia 
wskaźnika  
w roku 2025 

Opisowa 
prognozowana 
wartość 
docelowa 
wskaźnika  
w roku 2030 

2023 2025 2027 2029 

1. Współczynnik 
aktywności zawodowej 
– liczba osób 
pracujących  
w podmiotach 
publicznych  
i prywatnych na terenie 
gminy 

Zwiększenie  
co dwa lata  

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 
 

% % % % 

2. Liczba mieszkańców 
ogółem 

Zwiększenie  
co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

% % % % 

3. Liczba mieszkańców  
w wieku produkcyjnym 

Zwiększenie 
co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

% % % % 

 
64 Wskaźniki odpowiadają wskaźnikom określonym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 
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4. Liczba nowych 
meldunków 

Zwiększenie  
% co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

% % % % 

5. Udział nakładów 
inwestycyjnych sektora 
prywatnego  
w inwestycjach na 
terenie Gminy ogółem 

Zbliżenie 
poziomu do 
wybranych 
poziomów  
bogatszych JST 
w regionie 

Zbliżenie 
poziomu do 
wybranych 
poziomów  
bogatszych JST 
w regionie 

% % % % 

6. Liczba bezrobotnych  
w stosunku do liczby 
osób w wieku 
produkcyjnym 

Zmniejszanie 
poziomu 

Zmniejszanie 
poziomu 

osób,  
% 

osób,  
% 

osób,  
% 

osób,  
% 

7. Udział beneficjentów 
środowiskowej pomocy 
społecznej w liczbie 
ludności ogółem 

Utrzymanie 
trendu 
spadkowego 

Utrzymanie 
trendu 
spadkowego 

osób, 
% 

osób, 
% 

osób, 
% 

osób, 
% 

8. Udział powierzchni 
objętej obowiązującymi 
planami zintegrowanego 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
powierzchni całkowitej 
Gminy ogółem 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

% % % % 

9. Udział zrewitalizowanej 
powierzchni objętej 
planami rewitalizacji  
w powierzchni 
całkowitej Gminy 
ogółem 

Zwiększenie 
powierzchni 

Zwiększenie 
Powierzchni 

% % % % 

10. Udział powierzchni 
objętej wspólnymi  
z innymi JST planami 
zagospodarowania 
przestrzennego  
w powierzchni 
całkowitej Gminy 
wzdłuż trasy S17 

Zwiększenie 
powierzchni 

Zwiększenie 
powierzchni 

% % % % 

11. Udział przychodów 
netto ze sprzedaży 
produktów, towarów  
i materiałów na eksport 
w przychodach netto ze 
sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

Wypracowanie 
trendu wzrostu 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 

% % % % 

12. Nakłady inwestycyjne  
(w cenach bieżących)  
na 1 mieszkańca 

Wypracowanie 
trendu wzrostu 
i zbliżenie 
poziomu 
regionu 
i do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
i zbliżenie 
poziomu 
regionu 
i do poziomu 
średniej 
krajowej 

zł zł zł Zł 
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13. Odsetek osób dorosłych 
uczestniczących  
w kształceniu lub 
szkoleniu  
(w wieku 25–64 lata) 

odwrócenie 
trendu 
spadkowego  
i zbliżenie 
wartości 
wskaźnika do 
poziomu 7,7 – 
10,0% 
i zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 

odwrócenie 
trendu 
spadkowego  
i zbliżenie 
wartości 
wskaźnika do 
poziomu 7,7 – 
10,0% 
i zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 

% % % % 

14. Wskaźnik trwałości 
działalności 
przedsiębiorstw – trzy 
lata od założenia 
działalności 
gospodarczej  
(osoba fizyczna) 

wypracowanie 
trendu wzrostu 

 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

% % % % 

15. Wydatki majątkowe 
Gminy na 1 mieszkańca  

wypracowanie 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

zł zł zł Zł 

16. Udział wydatków 
inwestycyjnych  
w wydatkach ogółem 
budżety gminy 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

% % % % 

17. Liczba fundacji, 
stowarzyszeń  
i organizacji społecznych 
wpisanych do rejestru 
REGON na 10 tys. 
mieszkańców 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

szt. szt. szt. szt. 

18. Odsetek osób w wieku 
16-74 lata 
korzystających  
z Internetu  
w kontaktach 
prywatnych  
z administracją 
publiczną w celach 
prywatnych w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

% % % % 

19. Liczba obiektów 
dostosowanych  
do potrzeb osób  
z 
niepełnosprawnościami 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

szt. szt. szt. szt. 

20. Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje  
z RPO 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

szt. szt. szt. szt. 
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21. Liczba gospodarstw 
otrzymujących dotacje 
z PROW 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

szt. szt. szt. szt. 

22. Liczba zakupionych 
jednostek taboru 
pasażerskiego  
w publicznym 
zintegrowanym 
transporcie 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

23. Liczba zainstalowanych 
inteligentnych 
systemów 
transportowych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

24. Liczba jednostek służb 
ratowniczych 
doposażonych w sprzęt 
do prowadzenia akcji 
ratowniczych  
i usuwania skutków 
katastrof 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

25. Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej  
 
Liczba przydomowych  
Oczyszczalni ścieków 

budowa 
trendu wzrostu 

 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

 

km 
 
 
szt. 

km 
 
 
szt. 

Km 
 
 
szt. 

km 
 
 
szt. 
 

26. Łączna powierzchnia 
uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych  
 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

ha ha ha ha 

27. Całkowita długość 
nowych dróg należących 
do Gminy 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 
 

km km km km 

28. Całkowita długość 
zmodernizowanych lub 
przebudowanych dróg 
należących do gminy 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

km km km km 

29. Liczba miejsc 
parkingowych 

Budowa 
trendu wzrostu 
 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

30. Liczba miejsc 
parkingowych  
dla rowerów 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
liderów 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
liderów 

szt. szt. szt. szt. 
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obszarów 
wiejskich 

obszarów 
wiejskich 

31. Całkowita długość 
nowych ścieżek 
rowerowych/ szlaków 
rowerowych należących 
do Gminy 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

km km km km 

32. Liczba obiektów 
kulturalnych/zabytków 
(zmodernizowanych/ 
zrewitalizowanych, 
nowych) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

33. Liczba obiektów 
sportowych 
(zmodernizowanych/ 
nowych) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

34. Liczba osób korzystająca 
z infrastruktury  
w zakresie opieki nad 
dziećmi lub 
infrastruktury 
edukacyjnej (żłobek, 
przedszkole) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

os. os. os. os. 

35. Liczba osób korzystająca 
z infrastruktury  
w zakresie opieki 
senioralnej lub 
infrastruktury 
rehabilitacyjnej (osoby) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

budowa 
trendu wzrostu 
 

os os. os. os. 

36. Liczba nowych atrakcji 
turystycznych 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

szt. szt. szt. szt. 

37. Liczba miejsc 
noclegowych osoby 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. 
/os. 

szt. 
/os. 

szt. 
/os. 

szt. 
/os. 

38. Liczba punktów 
gastronomicznych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

39. Liczba nowych, 
zainstalowanych 
instalacji OZE w domach 
jednorodzinnych 
(kolektory słoneczne) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

40. Liczba obiektów 
poddanych 
termomodernizacji 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 
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41. Liczba przetwórców 
rolno-spożywczych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

42. Liczba projektów 
ponadlokalnych, 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych z innymi 
JST 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

43. Liczba projektów 
inwestycyjnych 
dofinansowanych z UE 
zrealizowanych przez 
gminę 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

44. Liczba zbiorników 
przeciwpowodziowych 
/retencyjnych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

45. Liczba parków, parków 
kulturowych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

46. Liczba muzeów, Etno 
muzeów 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

47. Liczba wiosek 
tematycznych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

 

Po zakończeniu realizacji ostatnich projektów, realizowanych w ramach niniejszej Strategii, 

wskazane jest przygotowanie ewaluacji ex-post, czyli końcowego raportu z realizacji całego planu 

rozwoju wraz z analizą finansową i wykonalnością rzeczową przedsięwzięć, w której przedstawione 

zostaną wyniki realizacji, uzyskane za pomocą zbadania relacji przyczynowo-skutkowych między 

podjętą interwencją i jej efektami (wskaźniki produktu i rezultatu), a także wywołanymi procesami 

(wskaźniki oddziaływania).  

W oparciu o wnioski wynikające z ewaluacji, wskazuje się potrzebę sporządzenia prognozy dalszego 

rozwoju obszaru, w której należy wskazać główne zagrożenia i możliwe przeszkody dla kontynuacji 

zainicjowanych przemian. Bardzo cenne dla władz gminy, będą wskazówki oraz rekomendacje 

dotyczące dalszych działań, które przyczynią się do utrwalenia rezultatów, osiągniętych poprzez 

realizację Strategii. 

Po zakończeniu procesu wdrażania Strategii wskazane jest ponowne przeprowadzenie audytu  

w celu zbadania zmian, jakie nastąpiły od momentu podjęcia działań, aby możliwe było uchwycenie 

zmian, które nastąpiły w wyniku interwencji, sytuacja obszaru musi zostać odniesiona do sytuacji 

panującej na terenie całej gminy. Na efekty podjętych działań nierzadko trzeba będzie jeszcze długo 

poczekać, zwłaszcza jeśli chodzi o płaszczyznę społeczną. Efekty działań w płaszczyźnie 

przestrzennej są widoczne natychmiast, natomiast procesy społeczne wykazują się dużą inercją  

i zachodzą znacznie wolniej, co nie oznacza, że działania realizowane w tej sferze nie mają 

przełożenia na rzeczywistość. Przeprowadzony audyt pozwoli na aktualizację listy planowanych 

zadań do realizacji na terenie obszaru gminy i jeśli będzie to konieczne, podjęcie kolejnych działań. 
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W proces wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 powinno zostać 

zaangażowane szerokie grono partnerów i interesariuszy (w dokumencie założono równoprawny 

udział interesariuszy publicznych, prywatnych i społecznych w tym procesie). Szczególną uwagę  

w procesie wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030, należy priorytetowo 

potraktować przedsięwzięcia wpisane w poszczególne cele rozwojowe spójne z działaniami 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 ma formułę otwartą,  

co oznacza, że w przypadku zmiany zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych 

uwarunkowań społecznych oraz gospodarczych, w tym wykreowania nowych 

projektów – możliwa będzie jej śródokresowa aktualizacja. 

 

Należy podjąć działania zmierzające do upowszechnienia zapisów strategii: 

1. Poinformowanie o zakończeniu prac nad opracowaniem strategii, 

2. Objaśnienie dalszych etapów procesu zintegrowanego planowania rozwoju w gminie – 

realizacja zapisów strategii, zaproszenie do współpracy, tworzenie partnerstw, 

3. Prezentację lokalnego potencjału społecznego, gospodarczego, środowiskowego, 

przestrzennego gminy, priorytetów i kierunków rozwoju w najbliższych latach (obszary 

strategiczne i cele strategiczne i operacyjne, kierunki interwencji), 

4. Objaśnienie roli funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju 

lokalnego i sposobu ich pozyskiwania poprzez przygotowanie projektów wynikających ze 

strategii, 

5. Zachęcenie do współrealizacji z jednostkami samorządowymi Strategii Rozwoju Gminy 

Tyszowce na lata 2021-2030, a także jej stałego monitorowania i aktualizacji, zgodnie ze 

zmieniającymi się potrzebami i nowymi wyzwaniami. 

W celu upowszechnienia treści strategii rekomenduje się przeprowadzić proponowane działania: 

1. Zorganizowanie spotkania informacyjnego poświęconego ustaleniom strategii oraz 

inaugurującego proces jej obowiązywania – skierowanego głównych adresatów strategii 

oraz przedstawicieli otoczenia gminy, 

2. Opracowanie krótkiego materiału (broszury informacyjnej) przybliżającego treść Strategii 

Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030, 

3. Umieszczenie Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 do pobrania w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), 

4. Przekazanie pełnej i/lub skróconej wersji strategii wskazanym interesariuszom lokalnym  

i ponadlokalnym, 

5. Udzielanie przez władze samorządowe gminy wywiadów dla prasy lokalnej i regionalnej na 

temat zakończenia prac nad Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 oraz 

rozpoczęcia procesu jej wdrażania i poszukiwania partnerów. 
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W dokumentach planistycznych Gmina Tyszowce powinna skoncentrować się na: 

1. Kształtowaniu ładu przestrzennego – aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego – uwzględniając zasady miejsc Citta Slow, przestrzeń Tyszowieckiego Parku 

Kulturowego, nowe tereny inwestycyjne, tereny pod produkcję rolną, mieszkalnictwo 

jednorodzinne, infrastrukturę techniczną, usługi i handel, turystykę, rekreację, obszary 

lecznicze (Zdrojowe), OZE. 

2. Na poprawie funkcjonowania administracji publicznej i współpracy międzyinstytucjonalnej  

i międzysektorowej. W szczególności dotyczy to wzmocnienia powiązań wiejsko-wiejskich  

i wiejsko-miejskich tj. opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju wspólnie z innymi JST 

m.in. w zakresie poprawy jakości świadczenia usług publicznych, przywrócenia usług 

transportu publicznego, rozwoju kapitału ekologicznego, zintegrowanych inwestycji, 

współpracy ze społeczeństwem. 

3. Na projektowaniu Planów Operacyjnych Działań Kluczowych – wynikających z opracowanej 

Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030. 

4. Na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2022-2027 (2030) – zgodnie  

z wytycznymi nowych programów finansujących działania związane z rewitalizacją 

społeczno-gospodarczą. 

5. Na opracowaniu Koncepcji i plano rozwoju Tyszowieckiego Parku Kulturowego. 

6. Na opracowaniu Strategii Marketingu Terytorialnego wspólnie z innymi JST. 

7. Opracowaniu Planu Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury we współpracy  

z partnerami publicznymi: JST, powiatami, organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorcami. 

8. Na opracowaniu Planu Rozwoju Inwestycji we współpracy z partnerami publicznymi: JST, 

powiatami, organizacjami pozarządowymi, Uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami. 

9. Na aktualizacji posiadanych dokumentów programowych i planistycznych dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego i ochrony zabytków. 

Zdecydowana większość działań realizujących cel strategiczny i cele operacyjne oraz kierunki 

rozwoju Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030, wpływać będzie pozytywnie na 

rozwój obszarów wiejskich, są to m.in. zacieśnianie współpracy pomiędzy gminą oraz sąsiadującymi 

z nią JST, a także Miastem Łaszczów i pozostałymi gminami powiatu tomaszowskiego  

i hrubieszowskiego, co zwiększy dynamikę rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej, m.in. dzięki 

łączeniu zasobów i współfinansowaniu usług. Tego typu rozwiązania wpłyną na obniżenie kosztów 

stałych funkcjonowania mniej zaludnionych, czy też peryferyjnych obszarów gminy. Rodzaj, zakres 

i wymiar interwencji dedykowanej w poszczególnych przypadkach zależeć będzie bezpośrednio od 

potrzeb i potencjałów terytorialnych. 

System realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 służyć będzie wdrożeniu 

celów postawionych w planowaniu strategicznym do roku 2030. Realizacja kompleksowej 

interwencji publicznej wiąże się ze sprawnie funkcjonującymi podmiotami publicznymi na różnych 

poziomach zarządzania – określeniem ich zadań, wzajemnych relacji czy odpowiedzialności 

związanych z zarządzaniem rozwojem. 

Zasadnicze elementy systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030: 

• podmioty zaangażowane w realizację, 
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• mechanizmy służące określeniu podejmowanych przez samorząd przedsięwziąć 

ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do 

określonego terytorium, sposobu finansowania, realizacji oraz koordynacji, 

• instrumenty realizacji – dokumenty programowe (programy operacyjne – krajowe  

i regionalne), programy rozwoju, w tym programy wieloletnie oraz projekty strategiczne 

oraz polityki publiczne, 

• formy wsparcia finansowego, pomoc zwrotna i bezzwrotna, 

• źródła finasowania. 

Otoczenie instytucjonalne Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 stanowią 

podmioty, których rola i zadania umożliwiają efektywną realizację polityki rozwoju lokalnego. 

Główne zadania i odpowiedzialność podmiotów w procesie programowania, realizacji, 

finansowania oraz oceny efektów Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 wynika  

z przepisów ustawowych oraz ich ewentualnych zmian. 

Procesy rozwoju lokalnego tj. projektowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-

2030 są uwarunkowane przede wszystkim działaniami Samorządu Gminy. Podstawowym 

zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych, określonych ustawowo spraw publicznych. Zadaniem 

własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Oprócz zadań własnych gmina 

wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2030 określa większą odpowiedzialność samorządu gminnego i samorządu 

powiatowego za rozwój gospodarczy oraz społeczny. W związku z powyższym Samorząd Gminy oraz 

samorząd powiatowy: uczestniczy w wyznaczaniu kierunków rozwoju regionalnego poprzez udział 

odpowiednio  

w konsultacjach KSRR (w roku 2019) oraz w pracach nad strategią rozwoju województwa (w roku 

2020) i dokumentach programowych, a także w ocenie efektów polityki regionalnej prowadzonej 

przez rząd i samorząd województwa, zapewnia spójność rozwoju gminy i powiatu z celami 

strategicznymi określonymi na poziomie regionalnym poprzez odpowiednie dokumenty 

strategiczne określone ustawowo, uczestniczy w procesie przygotowywania i realizacji kontraktu 

programowego oraz kontraktu sektorowego, stymuluje i wspiera inicjatywy służące rozwojowi 

regionalnemu na szczeblu lokalnym poprzez współpracę z sąsiednimi gminami lub powiatami 

tworzącymi obszary powiązane funkcjonalnie oraz poprzez udział w przedsięwzięciach, które mają 

znaczenie ponadlokalne, w ramach porozumienia terytorialnego, wdraża własne projekty rozwoju 

lokalnego zgodne z priorytetami określonymi na poziomie regionalnym, animuje i wspiera 

współpracę między partnerami społeczno-gospodarczymi, stowarzyszeniami i organizacjami 

pozarządowymi, podmiotami prywatnymi w zakresie działań opartych o kapitał społeczny (np. 

usługi o charakterze publicznym). 

Partnerzy działający mają realny wpływ na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na 

lata 2021-2030 oraz związane z tym procesy współpracy, partycypacji oraz komunikacji między 

poszczególnymi instytucjami publicznymi, partnerskimi samorządami, jak i ich relacje z innymi 

partnerami działającymi na rzecz rozwoju lokalnego. W sieć współpracy na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym powinny być zaangażowane podmioty o różnym statusie tj. 

• przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, 

• przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, 
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• przedstawiciele szkół podstawowych (oraz zaproszonych do współpracy: szkół średnich, 

środowiska akademickiego), 

• podmioty prywatne (przedsiębiorcy, grupy producenckie, spółdzielnie itp.) 

Udział przedstawicieli, na zasadzie partnerstwa, w realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na 

lata 2021-2030 dotyczy wszystkich etapów: od procesu planowania i programowania, poprzez 

zarządzanie oraz realizację, po monitorowanie i ocenę. Takie podejście pomaga zagwarantować, by 

działania rozwojowe były dostosowane do krajowych, regionalnych oraz lokalnych potrzeb oraz 

priorytetów. 

Wzmacnianie współpracy w ramach realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 

musi odbywać się w oparciu o dialog społeczny, partycypację mieszkańców w zarządzaniu gminą 

oraz w ścisłej współpracy z nauką i biznesem. Udział społeczeństwa w wielopoziomowym 

zarządzaniu pozwoli na lepsze dopasowanie działań samorządu do rzeczywistych potrzeb 

mieszkańców i innych użytkowników Gminy, a zaangażowanie przedsiębiorców jest konieczne  

z uwagi na to, że to oni właśnie w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu i rozwoju 

gospodarczego. Biznes staje się również istotnym uczestnikiem działań rozwojowych dzięki 

uczestnictwu w partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Dodatkowo zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych, organizacji pozarządowych  

i przedsiębiorców zapewni niezbędne wsparcie dla realizowanych działań. Rozwijanie partnerstwa 

i partycypacji w działaniach na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 

stanowi istotny element opracowanej strategii, wyrażający się w tworzeniu budżetu gminy  

i funduszu sołeckiego. 

Do katalogu zadań partnerów działających na rzecz Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 

2021-2030 zalicza się: 

1. Współuczestniczenie w wyznaczaniu celów i kierunków rozwoju lokalnego poprzez udział 

w konsultacjach dokumentów strategicznych i programów tworzonych na poziomie 

regionalnym i lokalnym, 

2. Udział w procesie realizacji (monitorowanie, ewaluacja) stopnia realizacji celów polityki 

rozwoju, tj. uczestniczenie w działaniach monitorujących na szczeblu lokalnym, 

3. Przejmowanie części zadań wdrożeniowych na poziomie lokalnym na podstawie 

porozumienia lub umowy z samorządem województwa i Samorządem Gminy oraz 

wdrażanie przedsięwzięć w formule współpracy z podmiotami publicznymi (samorząd 

województwa, powiatu, gminy).  
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PLAN WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY TYSZOWCE  

DO ROKU 2030. 

 

1. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 w wąskim znaczeniu 

stanowić będzie czynności zarządcze, skierowane na konkretyzację działań (uzgodnienie 

partnerów, lokalizacji, budżetu, harmonogramu realizacji), dlatego fundamentalną sprawą 

będzie powołanie Koordynatora ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy 

Tyszowce na lata 2021-2030 i Zespołu ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy, który będzie 

odpowiedzialny przed Burmistrzem i Radą Miejską za poszczególne etapy całego procesu. 

Oznacza to przejmowanie przez koordynatora czynności organizatorsko-koordynacyjnych 

oraz motywacyjnych w stosunku do mieszkańców, rolników, przetwórców, 

przedsiębiorców, naukowców, studentów, inwestorów i pracowników Urzędu oraz 

jednostek mu podległych, a także współpracę z gminami oraz organizacjami w terenie. 

2. Na etapie Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030, powinny powstać 

strategiczne programy funkcjonalne i operacyjne, w których nastąpi praktyczna 

konkretyzacja działań i zamierzeń zapisanych w Strategii, w celu ich realizacji  

w wyodrębnionych obszarach: organizacyjnym, marketingowym, inwestycyjnym, 

produkcyjnym, zasobów ludzkich, finansowym. 

3. Wymienione w Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 potencjalne źródła 

finansowania poszczególnych działań będą musiały zostać zweryfikowane, po 

zatwierdzeniu przez Województwo Lubelskie oraz Ministerstwo Funduszy Europejskich  

i Rozwoju Regionalnego poszczególnych programów wsparcia w perspektywie do 2030 oraz 

dopracowane z partnerami (m.in. innymi gminami, przedsiębiorstwami, rolnikami, 

przetwórcami, NGO), którzy podejmą się realizacji zaproponowanych w Strategii Rozwoju 

Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 działań. 

4. Samorząd Gminy nadzorujący wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-

2030 powinien wypracować odpowiedni system wspierający zarządzanie procesem 

realizacji Strategii (uchwały, programy, procedury, regulaminy, zasady, zarządzenia itp.) 

oraz systemy informacyjne i kontrolne oraz dostosować kulturę organizacyjną – model 

zarządzania wielopoziomowego (zrównoważonego, spójnego, partycypacyjnego) do 

wyzwań i tempa realizacji poszczególnych działań. 

5. Działania wymagające interwencji ze strony Państwa i Samorządu Województwa 

Lubelskiego takie jak inwestycje przemysłowe, infrastrukturalne, B+R oraz rewitalizacja 

społeczno-gospodarcza powinny być procedowane na zasadzie pierwszeństwa i wsparte 

lobbingiem oddolnym, aby realnie móc wdrożyć zamierzenia zapisane w Strategii Rozwoju 

Gminy Tyszowce na lata 2021-2030. 

6. Wszyscy Radni, kierownicy działów, dyrektorzy placówek, menedżerowie podejmujący 

decyzje dotyczące wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 powinni 

bardzo dokładnie zapoznać się z całością opracowania. 

7. Strategię Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 trzeba rewidować regularnie, aby 

przekonać się, czy jest ona nadal aktualna i odpowiednia do zmieniających się warunków 

raz na 2 lata. 
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8. Struktura organizacyjna (partnerstwo, konsorcjum, spółdzielnia, stowarzyszenie, spółka) 

partnerów działań na etapie wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-

2030 powinna być dopasowana do potrzeb (odpowiednie delegowanie uprawnień  

i odpowiedzialności związanych z wdrożeniem strategii). 

9. Na etapie przystąpienia do realizacji konkretnych działań zapisanych w Strategii Rozwoju 

Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 należy zaplanować i zatwierdzić budżety 

poszczególnych działań z partnerami, aby móc je następnie kontrolować i rozliczyć. 

10. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 jest procesem złożonym, 

na który wpływać będą różne czynniki: uprawnienia decyzyjne, motywacja, przepływ 

informacji, struktura organizacyjna. Do efektywnej implementacji niezbędne jest też, aby 

Samorząd Gminy wytworzył dobry klimat poparcia wdrażanych działań we współpracy  

z Koordynatorem ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy, Zespół ds. 

wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy oraz instytucjami i organizacjami, które będą 

partnerem w realizacji poszczególnych działań. 

 

Układ instytucjonalny wdrażania Strategii stanowić będą: 

1. Samorząd Gminy Tyszowce (Burmistrz, Rada Miejska, Sołtysi), 

2. Koordynator ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 

2021-2030 i Zespół ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy, 

3. Zespół koordynatorów lokalnych, którego skład utworzą przedstawiciele partnerów: gmin, 

NGO, organizacji kultury i klubów sportowych, przedstawiciele rolników, producentów  

i przedsiębiorców, IOB. 

4. Kluczową rolę w układzie instytucjonalnym wdrażania Strategii pełnić będzie 

Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Tyszowiec, podejmujący decyzję w sprawie 

przyjęcia działań oraz w sprawie programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy 

Tyszowce na lata 2021-2030. 

5. Na forum Rady Miejskiej będą prezentowane raz na dwa lata sprawozdania  

z monitoringu i oceny realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 oraz 

informacje o przygotowywanych aktualizacjach oraz opracowywaniu nowych rozwiązań. 

6. Na Koordynatorze ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na 

lata 2021-2030 i Zespole ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy spoczywa 

odpowiedzialność za wykonanie decyzji Rady Miejskiej i Burmistrza w sprawie przyjęcia 

oraz realizacji poszczególnych działań opracowanych w Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce 

na lata 2021-2030.  

7. Koordynator oraz Zespół odpowiedzialny będą za projekty zintegrowane z gminami 

partnerskimi: 

a. zaplanowanie oraz przygotowanie dokumentacji związanej z projektami 

(szczegółowa specyfikacja dokumentacji, a także jej merytoryczna weryfikacja oraz 

odbiór), 

b. przeprowadzenie procedur przetargowych (realizacja zamówień publicznych,  

w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia), 

c. rozliczenie finansowe i nadzór finansowy (akceptacja dokumentów finansowych, 

sporządzanie wniosków o płatność, realizacja płatności), 
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d. promocję i konsultacje społeczne, 

e. zarządzaniem projektami tj. przepływem informacji pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego. W razie potrzeby będą kontaktować się z organami 

zarządzającymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

8. Mając na uwadze zasady partycypacji społecznej i zrównoważonego rozwoju istotne jest 

powołanie przez Burmistrza gremium wspomagającego uruchamianie społecznego  

i obywatelskiego kapitału (zaangażowanie społeczne) w realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Tyszowce na lata 2021-2030. Elementem układu instytucjonalnego wdrażania koncepcji 

powinno stać się ustanowienie Rady Programowej Rozwoju Gminy Tyszowce (skupiającej 

przedstawicieli różnych środowisk i profesji oraz zaproszonych do współpracy ekspertów), 

której zadaniem byłoby: 

a. udzielanie opinii o realizacji strategicznych założeń rozwojowych i wdrażania 

poszczególnych działań, 

b. formułowanie diagnoz stanu Gminy oraz inicjowanie aktualizacji Strategii  

i programów realizujących ją, 

c. organizowanie udziału społeczności Gminy, w tym środowisk gospodarczych, 

rolniczych, naukowych w realizacji zadań strategicznego rozwoju. Rada ta 

powołana powinna być przez Burmistrza i skupić przedstawicieli instytucji 

samorządowych oraz administracyjnych oraz środowisk naukowych, zawodowych, 

gospodarczych oraz społecznych. 

9. Do podstawowych elementów systemu planowania – narzędzi wdrażania Strategii Rozwoju 

Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 należeć będą: 

a. Opracowania operacyjne (plany realizacji) i ujęte w nich działania, programy 

zaimplementowane ze Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030, 

b. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, 

c. Opracowanie Strategii Ponadlokalnej z innymi JST, 

d. Opracowanie Planu Promocji Gminy Tyszowce, 

e. Programy operacyjne (wypracowane przez partnerów poszczególnych działań), 

f. Programy operacyjne krajowe i regionalne, program pomocy ze strony rządu, 

środki finansowe samorządów, środki publiczne, kapitał prywatny, instrumenty 

pożyczkowe i kredytowe, Fundusze Norweskie, WFOŚiGW. Programy, projekty, 

inicjatywy realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  

i instytucje, podmioty, które nadzoruje oraz programy, projekty, strategie 

realizowane przez: ARiMR, KOWR, KSOW, LODR, LPNT, PPNT, LGD, LGR, LIR, RIG, 

uczelnie, instytuty oraz IOB i instytucje pozarządowe – jako elementy 

przyczyniające się do realizacji celów strategicznych i operacyjnych Strategii 

Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030. 

g. Każde działanie wymienione w strategii zostanie opracowane przed wdrożeniem 

przez: Zespół ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy jako projekt składający się  

z następujących elementów: nazwa projektu, obszar objęty projektem, cele  

i priorytety, konkretne działania (zadania), harmonogram realizacji, łączne nakłady 

finansowe, nakłady finansowe w układzie rocznym, źródła finansowania, wskaźniki 

monitoringu i ewaluacji, sposób sprawozdawania oraz podmiot koordynujący i/lub 

realizujący program. 
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10. Monitorowanie i ocena realizacji koncepcji będzie powierzone Zespołowi ds. wdrożenia 

Strategii Rozwoju Gminy, ponieważ ma służyć analizie zmian dotyczących wybranych 

wskaźników ilościowych i jakościowych. Jej celem będzie zapewnienie informacji na temat 

skuteczności i efektywności działań podejmowanych na rzecz realizacji Strategii Rozwoju 

Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 oraz umożliwienie modyfikacji programów i działań  

w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy celami założonymi, a osiąganymi 

efektami. Monitorowanie realizacji koncepcji odbywać się będzie na pięciu płaszczyznach: 

celów strategicznych, celów operacyjnych i działań. Propozycje wskaźników dotyczących 

programów i działań zostaną nałożone na działania w każdym z dokumentów 

strategicznych, do których te działania będą się odnosić. 

 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 

nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.  

Strategia jest dokumentem ogólnym określającym preferowane kierunki rozwoju 

gminy i planowane kierunki inwestycji.  

Natomiast niniejszy dokument nie wskazuje skali i zakresu oraz planu 

konkretnych inwestycji, a także nie zawiera opracowanego budżetu. 

Gmina zakłada, że realizację celów i działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Tyszowce na lata 2021-2030 zapewnią dokumenty wdrożeniowe (projekty 

operacyjne), które będą stanowić lub stanowią obecnie odrębne opracowania. 

 

Na etapie operacyjnym powstaną konkretne rozwiązania i zadania służące ich realizacji. 

Wskazane w projekcie Strategii działania nie wyznaczają uszczegółowionych ram dla realizacji 

przedsięwzięć mogących powodować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla 

środowiska i ryzyka dla zdrowia ludzi. Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie dokumentu 

gospodarka Gminy prowadzona jest i będzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tj. 

korzystania z zasobów naturalnych z myślą o przyszłych pokoleniach. W zakresie wspierania 

zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, 

realizacja zapisów niniejszej Strategii wspierać będzie efektywność podejmowanych interwencji  

w ramach dokumentów wyższego szczebla. 

Misja, wizja, cel strategiczny, kierunki rozwoju, cele operacyjne i działania zawarte w Strategii 

Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 są spójne z dokumentami wyższego szczebla. 

Zachowano spójność Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030 z dokumentami: 

• Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

• Strategia Europa 2020, 

• Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, 

• Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety: siódmy program działań 

w zakresie środowiska (2014-2020), 

• Pakiety klimatyczno-energetyczne do 2020 i 2030 r., 

• Biała Księga UE: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania, 

• Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., 
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• Dokumenty europejskie i krajowe związane z polityką niskoemisyjną, 

• Polityka ekologiczna państwa 2030, 

• Polityka Energetyczne Polski do 2030, 

• Program ochrony i zrównoważone użytkowania różnorodności biologicznej, 

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 

• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”, przedłożoną przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (SZRWRiR 2030), 

• Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030, 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego do 2030, 

• Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą 

do roku 2027. 
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W perspektywie do w ramach programów operacyjnych, współfinasowanych ze środków UE, 

kontynuowane będą dotychczasowe europejskie mechanizmy wdrażania polityki spójności: 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są przejawem wymiaru terytorialnego polityki spójności 

(ZIT), Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), a także inne mechanizmy współpracy 

wypracowane na poziomie regionalnym i krajowym. 

 

Należy podkreślić, że dla zapewnienia stabilnych perspektyw rozwojowych 

Gminy Tyszowce konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia 

bazy dochodowej samorządu lokalnego, a w szczególności zwiększenia, 

zróżnicowania źródeł dochodów oraz zaangażowania środków prywatnych do 

finansowania przedsięwzięć rozwojowych (partnerstwo publiczno-prywatne).  

Konieczna jest dalsza aktywna działalność sprzyjająca napływowi bezpośrednich 

inwestycji krajowych i zagranicznych do Gminy Tyszowce oraz powiatu 

tomaszowskiego. 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE DO 2030 

 – POZA BUDŻETEM WŁASNYM GMINY. 

 

KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE 

 

Krajowe Programy Operacyjne będą uwzględniały cele polityki regionalnej i zostaną ukierunkowane 

na: 

• innowacje, inteligentny wzrost - wsparcie wszystkich etapów tworzenia 

innowacji, 

• rynek pracy i adaptacyjność, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 

edukację, 

• dobre rządzenie, 

• poprawę jakości powietrza, niską energochłonność, czystą energię, 

ograniczenie ekstremalnych skutków zmian klimatu, czystą wodę, ochronę 

przed powodziami i suszą, różnorodność biologiczną i ochronę przyrody oraz 

gospodarkę o obiegu zamkniętym, 

• bezpieczeństwo energetyczne, 

• dostępność transeuropejską i międzyregionalną, 

• spójność terytorialną. 
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Program Ministerstwa Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego – Miasta średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją tj. Gmina Tyszowce wymaga priorytetowej interwencji z poziomu krajowego 

kierowanej na poziom subregionalny, ze względu na kumulację negatywnych zjawisk społeczno- 

gospodarczych, otrzyma: dopasowane instrumenty wsparcia na krajowym i regionalnym poziomie 

zarządzania rozwojem: Program ponadregionalny 2020+, obowiązkowe wsparcie w ramach 

krajowych i regionalnych programów operacyjnych inne obszary koncentracji działań polityki 

regionalnej na poziomie subregionalnym mogą być zidentyfikowane w strategiach rozwoju 

województw. Dla tych kategorii OSI ukierunkowane wsparcie będzie: zaprogramowane z poziomu 

regionalnego możliwe jako uzupełniająca interwencja z poziomu krajowego w ramach kontraktu 

programowego i kontraktów sektorowych oraz porozumień terytorialnych. 

 

 

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU 

 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, 

samorządów i osób prywatnych. Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych  

i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę co umożliwia tworzenie kompletnego 

rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego 

przedsięwzięcia. Grupa PFR oferując instrumenty służące rozwojowi samorządów (głównie 

finansowanie infrastruktury, partnerstwo publiczno-prywatne, kredyty na rozwój edukacji), czy 

przedsiębiorstw (głównie kapitał na rozwój, gwarancje bankowe czy doradztwo i finansowanie 

eksportu) inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju i służy 

wypełnianiu luki rynkowej w finansowaniu na zasadach komercyjnych oraz współpracy przy 

przygotowaniu i dystrybucji programów w obszarach, w których te luki w rynku występują. Realizuje 

m.in. programy: Gwarancje De Minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw, Start in Poland, 

Program Budowy Kapitału, Program Mieszkań na Wynajem, Narodowy Program Mieszkaniowy  

w zakresie budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach (w tym z opcją dojścia do 

własności) na zasadach rynkowych w ramach pakietu „Mieszkanie+”. W ofercie dla samorządów  

i sektora publicznego znajdują się: Finanse na wzrost, Płynność finansowa, Finansowanie 

infrastruktury, Finansowanie mieszkalnictwa i Obsługa Inwestora. 

 

MECHANIZMY ZINTEGROWANEGO PODEJŚCIA  

 

Głównymi mechanizmami, które wzmacniają zintegrowane podejście do rozwoju oraz współpracę 

na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w perspektywie 2021-2022 (2030) są:  

• kontrakt programowy  
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• kontrakt sektorowy 

• porozumienie terytorialne. 

Porozumienie terytorialne jest mechanizmem polegającym na urzeczywistnieniu planowania  

i realizowania procesów rozwojowych, podejmowanych/inicjowanych z poziomu lokalnego. 

Mechanizm ten powinien służyć rozwojowi współpracy samorządów, na obszarach, gdzie zostały 

zidentyfikowane istotne dla rozwoju, więcej niż jednej JST (gminy/powiatu), potencjały 

społeczne/gospodarcze lub problemy, które ograniczają uruchomienie i wykorzystanie 

potencjałów. Porozumienie terytorialne może być wykorzystywane do określenia zakresu i sposobu 

realizacji wybranych przedsięwzięć, stanowiących zadanie własne danej gminy/powiatu i istotnych 

dla sąsiadujących JST lub JST wyższego szczebla, kluczowych dla rozwoju obszaru objętego 

porozumieniem, a jednocześnie istotnych dla rozwoju ponadlokalnego. Celem porozumienia 

terytorialnego jest wsparcie JST szczebla lokalnego (samorządy gminne/samorządy powiatowe) 

przez inne samorządy gminne, samorządy powiatowe, samorząd województwa lub rząd –  

w realizacji zadań własnych, które mają znaczenie ponadlokalne. Wsparcie w ramach porozumienie 

terytorialnego może mieć – w zależności od potrzeb i zakresu zaangażowania stron rodzaj: 

• animacyjny – wówczas strony porozumienia angażują się w dane zadanie bez 

przepływów finansowych między nimi,  

• integrujący – identyfikujący wiele działań z różnych dziedzin istotnych dla rozwoju 

danego obszaru, podejmowanych przez strony porozumienia lub podmioty z nimi  

w jakikolwiek sposób powiązane,  

• finansowy – stron porozumienia określają zakres i zasady partycypacji  

w finansowaniu przedsięwzięcia stanowiącego zadanie własne dla jednej ze stron 

porozumienia. 

Ze strony samorządowej w porozumieniu terytorialnym mogą uczestniczyć – JST wyższych lub 

niższych szczebli. Nie ma ograniczeń, co do liczby stron porozumienia terytorialnego. Warunkiem 

udziału samorządu województwa w porozumieniu terytorialnym o charakterze finansowym, między 

JST (gminy/powiaty) a ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego i innym ministrem 

właściwym, jest partycypacja finansowa województwa w realizacji przedsięwzięć przewidzianych 

do realizacji. Wiodącą w porozumieniu terytorialnym jest co do zasady JST, dla której 

przedsięwzięcia objęte porozumieniem stanowią zadanie własne. Tym samym, jeśli porozumienie 

terytorialne dotyczy kilku przedsięwzięć stanowiących zadania różnych JST, zlokalizowanych na 

danym obszarze, może być kilka wiodących stron – każda w zakresie postanowień porozumienia 

odnoszących się do danego zadania. 

Przy konstruowaniu zakresu porozumienia terytorialnego niezbędne jest uwzględnienie ustaleń 

lokalnych dokumentów strategicznych oraz zachowanie zgodności ze Strategią Rozwoju 

Województwa Lubelskiego. Samorząd województwa dba o spójność porozumienia terytorialnego 

 z celami rozwoju województwa. Tam, gdzie stroną będzie minister właściwy ds. rozwoju 

regionalnego i inny minister właściwy, przed zawarciem porozumienia terytorialnego, strona 

rządowa zasięga opinii samorządu województwa na temat zgodności zakresu porozumienia ze 

Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego. 
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 

 

Istotnym instrumentem terytorialnym będą Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Program 

tworzony jest dla każdego regionu z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej, planów 

rozwoju, potrzeb danego obszaru oraz zgodnie z zasadami realizacji wymiaru terytorialnego polityki 

spójności opracowanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i jest zgodny  

z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Podstawą realizacji programu będzie 

zawarcie kontraktu programowego pomiędzy ministrem ds. rozwoju regionalnego i zarządem 

województwa. 

W Fundusze dla Lubelskiego wsparcie obligatoryjnie otrzymają znajdujące się na terytorium danego 

województwa OSI wskazane w KSRR, tj. obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Dodatkowo 

samorządy województw będą mogły wskazać inne obszary strategicznej interwencji 

zidentyfikowane na poziomie regionalnym. Wsparcie w RPO dla OSI wskazanych w KSRR powinno 

być komplementarne do wsparcia zaprojektowanego na poziomie krajowym. Wysokość środków 

na realizację Fundusze dla Lubelskiego będzie wynikała z ustalonego przez ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego algorytmu podziału środków oraz z indywidualnych negocjacji w ramach 

kontraktu programowego. 

 

PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ INTERREG 

 

Podstawowym celem programów współpracy terytorialnej Interreg będzie pogłębianie integracji, 

poprzez otwieranie społeczeństw na różnice kulturowe oraz budowanie wzajemnego zaufania,  

a także współpracę instytucjonalną. W transgranicznym wymiarze współpraca terytorialna, w tym 

na zewnętrznych lądowych granicach UE, będzie służyć łączeniu potencjałów i tworzeniu synergii 

pomiędzy istniejącymi i powstającymi potencjałami obszarów przygranicznych, dla których bazę 

wzrostu stanowić będą inwestycje krajowe i regionalne. Dotyczy to zarówno potencjałów miejskich 

(ośrodków wzrostu), centrów lokalnych czy regionalnych, jak i potencjałów dotychczas 

rozproszonych, na obszarach poza centrami (obszary wiejskie, leśne itp.). Działania w ramach tych 

programów powinny redukować bariery w funkcjonowaniu obszarów przygranicznych i w 

konsekwencji zmniejszać stopień peryferyzacji pogranicza. W ponadnarodowym wymiarze 

współpraca terytorialna będzie m.in. pomagać w koordynacji działań zwiększających integrację 

przestrzenną i funkcjonalną europejskich regionów. 
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PROGRAMY ROZWOJU I INNE INSTRUMENTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 

KRAJOWYCH 

 

Wobec perspektywy ograniczenia środków UE na politykę spójności będzie rosła rola  

i znaczenie programów rozwoju oraz programów wieloletnich finansowanych ze źródeł krajowych.  

Projekty strategiczne istotne dla realizacji celów KSRR: Racjonalny system finansowania JST, 

Narodowy Program Mieszkaniowy, Pakt dla obszarów wiejskich, SMUP, System Koordynacji KIS i 

RIS, Kompetencje w społeczeństwie informacyjnym, Dostępność Plus czy Centralny Port 

Komunikacyjny. W KSRR proponowane są też nowe inicjatywy. Dotyczą one w szczególności 

zwiększenia zachęt do tworzenia oddolnie innowacyjnych, eksperymentalnych rozwiązań: 

Akcelerator Projektów Pilotażowych, Innowacyjne partnerstwa terytorialne. 

 

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne w szerokim rozumieniu w zdefiniowanym w aktach prawa UE oraz 

dokumentach instytucji UE, definiowane jest jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego 

mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez 

sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się  

z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają 

się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują 

najlepiej. Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach ppp osiąga się najbardziej 

efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda 

ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania. 

Wobec powyższego, wśród kluczowych elementów współpracy w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego wymienić należy: współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym; umowny 

charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego); charakter celowy: realizacja przedsięwzięć 

(budowa infrastruktury, dostarczanie usług) tradycyjnie wykonywanych przez stronę publiczną; 

optymalny podział zadań; podział ryzyk; obustronną korzyść. Polityka Rządu w zakresie rozwoju 

partnerstwa publiczno-prywatnego „Polityka PPP” jest pierwszą rządową kompleksową wizją 

rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie skali  

i efektywności inwestycji realizowanych w formule PPP. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem jest wspólna realizacja 

przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem 

prywatnym).65 

 

 
65 http://ippp.pl/strona/partnerstwo-publiczno-prywatne-ppp 

http://ippp.pl/strona/partnerstwo-publiczno-prywatne-ppp
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KRAJOWY PLAN ODBUDOWY 

 

KPO jest dokumentem programowym określającym cele związane z odbudową  

i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-

19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Dokument stanowi podstawę 

ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

(Recovery and ResilienceFacility – RRF). Horyzont czasowy realizacji dokumentu zamyka się  

z końcem sierpnia 2026 r. Zgodnie z artykułem 4 przywołanego Rozporządzenia realizacja KPO służy 

promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, 

gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, zdolności dostosowawczych i potencjału wzrostu 

gospodarczego, łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, / w szczególności dla 

kobiet (realizując w ten sposób cele Europejskiego Filara Praw Socjalnych), wspieraniu zielonej 

transformacji, przyczynianiu się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji 

cyfrowej. W ten sposób interwencje realizowane w KPO wspierają cele UE w zakresie wzrostu 

konwergencji społeczno-gospodarczej, odbudowy i promowania zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego i integracji gospodarek UE, a także tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy oraz 

strategicznej autonomii Unii i otwartej gospodarki, generującej europejską wartość dodaną. 

Zgodnie z artykułem 3 Rozporządzenia KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich 

filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności: 1) zielona transformacja, 2) transformacja 

cyfrowa, 3) inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, 4) spójność społeczna  

i terytorialna, 5) opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna, 6) 

polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności. Interwencje KPO 

uzupełniają i rozszerzają podejmowane dotychczas przez polski rząd  

oraz samorządy działania doraźne i antyrecesyjne na rzecz sektorów i przedsiębiorców. Od początku 

2020 r. w Polsce, jak i w innych krajach, wdrażane są szybkie, doraźne rozwiązania, których celem 

jest ochrona obywateli, gospodarki i całego systemu życia publicznego przed skutkami pandemii 

COVID-19. Zainicjowane przez rząd finansowe pakiety interwencyjne (kolejne odsłony Tarczy 

Antykryzysowej, Tarcze Finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju, Tarcza Branżowa oraz pomoc 

udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencję Rozwoju Przemysłu) o łącznej, planowanej 

wartości ponad 312 mld zł oraz działania legislacyjne stały się instrumentarium szybkiej oraz 

bezpośredniej odpowiedzi Państwa i zapewnienia pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców 

oraz sektorów (w tym w szczególności sektora zdrowia) w celu przeciwdziałania ekonomicznym i 

społecznym skutkom pandemii, związanymi przede wszystkim z wprowadzanymi lockdownami. W 

tych działaniach swój udział miały też środki z Unii Europejskiej – w ramach realizowanych 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 przeznaczono dotychczas (dane na 

dzień 26.02.2021) na działania niwelujące skutki pandemii środki w wysokości ok. 15 mld zł (z 

krajowych programów operacyjnych – 8,5 mld zł, z RPO ok. 6,5 mld zł) – to tzw. Funduszowy Pakiet 

Antywirusowy uzupełniający przygotowaną przez rząd Tarczę Antykryzysową66. 

 

 
66 https://www.gov.pl/web/planodbudowy 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy
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PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

Celem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego będzie między innymi poprawa 

sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej planuje przeznaczyć dużą część środków na pomoc tym osobom w wejściu na rynek 

pracy i utrzymaniu zatrudnienia. Zostanie też stworzony nowy system orzekania  

o niepełnosprawności, a także nowoczesne instrumenty w zakresie wsparcia rodzin z osobą  

z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie z FERS trafi także na zwiększenie dostępności opieki 

żłobkowej by wspierać polskie rodziny. W kontekście poprawy aktywności zawodowej rodziców 

wsparcie z FERS będzie przyczyniać się również do zwiększenia dostępności miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3. FERS będzie koncentrował się także na jakości edukacji, w tym kształcenia 

zawodowego i szkolnictwa wyższego. W obszarze zdrowia, podobnie jak w obecnej perspektywie 

finansowej, priorytetem będzie przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej. Fundusze 

unijne w ramach FERS wesprą także osoby starsze potrzebujące opieki oraz dzieci i młodzież  

z zaburzeniami psychicznymi. Celem programu będzie też również rozwój dialogu społecznego  

i obywatelskiego. Program kierowany jest przede wszystkim do samorządów, administracji 

rządowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, partnerów społecznych, uczelni, szkół, 

placówek opieki zdrowotnej, osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, a także rodziców dzieci 

do 3 lat. 

 

POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

• Środki budżetu państwa w ramach programów rozwoju lub poprzez inne instrumenty 

będące w gestii poszczególnych ministrów lub wojewodów. Ponadto budżet państwa może 

zapewnić środki na współfinansowanie dla projektów realizowanych ze źródeł 

zagranicznych. 

• Środków budżetów JST poprzez zapewnienie wymaganego współfinansowania dla 

projektów realizowanych ze źródeł zagranicznych oraz finansowania wkładu własnego  

w ramach programów rozwoju lub innych instrumentów finansowanych z budżetu 

państwa lub innych środków publicznych wdrażanych z poziomu krajowego. 

W zależności od wyników negocjacji z Komisją Europejską oraz późniejszych rozstrzygnięć na forum 

krajowym w zakresie ukierunkowania środków polityki spójności, odpowiednia kwota środków 

zostanie przeznaczona na realizację programów operacyjnych mających oddziaływanie regionalne. 

Wszystkie wskazane źródła powinny tworzyć efektywny i spójny system finansowania polityki 

rozwoju regionalnego i lokalnego. 
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BUDOWA EFEKTYWNEGO SYSTEMU FINANSOWANIA INWESTYCJI 

ROZWOJOWYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINY TYSZOWCE będzie wymagała  

w perspektywie do 2030 stosowania różnych form wsparcia adekwatnych  

do specyfiki realizowanych przedsięwzięć, oczekiwanych rezultatów z ich 

realizacji, a także statusu podmiotów, które są odpowiedzialne  

za realizację tych przedsięwziąć korzystających  

przy tym ze wsparcia ze środków publicznych. 

 

W ramach krajowego, jak i regionalnego systemu finansowania inwestycji wspierających rozwój 

społeczno-gospodarczy wyróżniać będzie się w latach 2022-2027 (2030) zarówno formy wsparcia 

bezzwrotnego, jak i zwrotnego. Do instrumentów finansowania bezzwrotnego zalicza się wsparcie  

w formie dotacji i subwencji czy finansowanie z krajowych funduszy celowych np. pochodzących ze 

środków NFOŚiGW. Natomiast wsparcie zwrotne stanowią przede wszystkim kredyty i pożyczki 

(udzielane na zasadach rynkowych oraz preferencyjnych), poręczenia i gwarancje, finansowanie 

typu venture capital, seedcapital, jak również pomoc zwrotna.  Pomoc zwrotną jako jedną  

z możliwych form wsparcia wprowadzono w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona relatywnie nową formę 

wsparcia, łączącą w sobie elementy wsparcia dotacyjnego oraz podlegającego zwrotowi, przy czym 

proporcja między obiema formami może ulegać zmianie w trakcie realizacji danej inwestycji jak 

również w fazie operacyjnej, kiedy osiągane są rezultaty danego przedsięwzięcia.67 Zaletą 

instrumentów finansowania zwrotnego jest m.in. zwiększenie odpowiedzialności podmiotu 

odpowiedzialnego za realizację inwestycji w zakresie podejmowanych działań i ich skutków. W celu 

poprawy działania systemu finansowania inwestycji prorozwojowych ze środków publicznych 

sukcesywnie zwiększany będzie udział wsparcia w formie zwrotnej.68 Finansowanie bezzwrotne,  

w tym w formie dotacji i subwencji będzie kierowane w szczególności na przedsięwzięcia 

niegenerujące dochodów, o niskiej stopie zwrotu z inwestycji lub też bardzo długim okresie zwrotu, 

jednocześnie wpisujące się w podstawowe zadania państwa lub właściwych samorządów. Dotyczyć 

to będzie również przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem, które bez zaangażowania środków 

publicznych nie miałyby szansy na realizację.69 Formułą realizacji inwestycji promowaną przez rząd 

wśród JST jest PPP. Służy ono przede wszystkim podwyższeniu efektywności wydatków publicznych 

dzięki wykorzystaniu know-how partnerów prywatnych i niezależnej kontroli założeń projektowych 

przez zaangażowane w proces instytucje finansowe. Przygotowanie wybranych projektów PPP rząd 

wspiera poprzez zapewnienie kompleksowego doradztwa o charakterze prawnym, finansowym  

i technicznym.70 

 

 
67 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
68 Jw. 
69 Jw. 
70 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
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Ponieważ realizacja przedsięwzięć rozwojowych Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce  

musi odbywać się przy zachowaniu stabilności makroekonomicznej, w szczególności stabilności 

sektora finansów Samorządu Gminy Tyszowce, należy mieć na uwadze konieczność prowadzenia 

polityki budżetowej uwzględniającej ograniczenia związane z obowiązującymi regułami 

fiskalnymi, w tym z dążenie do osiągnięcia i utrzymania średniookresowego celu budżetowego 

(opracowywanego w Wieloletnich Prognozach Finansowych). Dlatego też, niezależnie od 

konieczności zwiększenia zaangażowania kapitału prywatnego w realizację celów rozwojowych 

Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce, konieczne jest utrzymanie – w warunkach ograniczonego 

napływu środków polityki spójności –  „przestrzeni fiskalnej” niezbędnej do realizacji zamierzeń 

Strategii. Podstawowym uwarunkowaniem „przestrzeni fiskalnej” będzie stabilizująca reguła 

wydatkowa, a w pewnym stopniu również niektóre dodatkowe działania po stronie dochodowej.71 

Postanowienia SOR wskazują, że po 2020 r. ciężar finansowania inwestycji rozwojowych będzie 

przenoszony w większym stopniu na środki krajowe (zarówno publiczne, jak i prywatne). 

Znaczenie środków UE będzie relatywnie mniejsze, choć nadal istotne. 

Zadania sektora publicznego, które dotychczas realizowane były w znacznym stopniu przy 

współfinansowaniu z UE, będą w większym stopniu finansowane w oparciu o krajowe środki 

publiczne. Środki te pochodzić będą z budżetu centralnego oraz z budżetów samorządowych, które 

nabiorą większego znaczenia w finansowaniu wysiłku rozwojowego. Powodem tego są zmiany  

w wieloletnim budżecie UE na lata 2021–2027.72 Wskazuje to na konieczność efektywnego 

stymulowania inwestycji sektora prywatnego (ze środków krajowych oraz zagranicznych) oraz 

dalszego podnoszenia efektywności wydatków rozwojowych sektora publicznego. Wykorzystanie 

środków UE należy skoncentrować na projektach o najwyższej wartości dodanej i pozytywnych 

efektach.73 Oceniając warunki prowadzenia polityki gospodarczej (w tym przede wszystkim polityki 

inwestycyjnej) w nadchodzących latach, zakłada się, że działania wdrażane w ramach SOR przyniosą 

pozytywne impulsy w postaci mobilizowania kapitału prywatnego (krajowego i zagranicznego). 

Doprowadzą one do zwiększenia jego aktywności inwestycyjnej. Kapitał prywatny będzie więc 

odgrywał kluczową rolę w osiągnięciu planowanej stopy inwestycji w gospodarce. Wymaga, to 

jednakże działań realizowanych przez sektor publiczny (zarówno inwestycyjnych, jak 

i regulacyjnych) w zakresie poprawy „warunków brzegowych” determinujących ekonomiczną 

racjonalność i rentowność działalności podmiotów sektora prywatnego. Budżet Strategii 

zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 oparty został m.in. na założeniach 

Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) na lata 2019-2022 przyjętego uchwałą nr 31 

Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2019 r., gdzie wydatki dotyczące sektora rolnego i rybackiego 

zostały w największym stopniu opisane w ramach poszczególnych zadań funkcji. Działania określone  

w SZRWRiR 2030 będą finansowane również ze środków publicznych w ramach innych niż 21 funkcji 

budżetu zadaniowego państwa.74  

 

  

 
71 Jw. 
72 Jw. 
73 Jw. 
74 Uchwała NR 123 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”. 
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Prace diagnostyczne i projektowe „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” 

obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego 

oraz konsultacje społeczne. W procesie prac nad Strategią wykorzystano również dane z GUS oraz 

inne opracowania oraz dokumenty planistyczne, które posiada Gmina Tyszowce 

Niniejszy dokument „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” powstał w oparciu  

o nowy, zrównoważony model rozwoju, którego opis znajduje się w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, Krajowej Polityce 

Obszarów Wiejskich, Polityce Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją. Wykorzystano 

również dane opracowane w „Diagnozie prospektywnej województwa lubelskiego. Wnioski  

i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego” (2019). 

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” uwzględnia kierunki rozwoju 

regionu nakreślone w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030, które były prezentowane 

na spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego oraz kierunki zaznaczone w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa  

i rybactwa 2030. 

Analiza SWOT Gminy Tyszowce została wykonana podczas konsultacji publicznych (warsztatów  

i wywiadów) w dniu 16 marca 2022r. oraz poprzez pogłębioną analizę Arkuszy Konsultacyjnych 

przygotowanych przez autora „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030”. 

W opracowaniu „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” uwzględniono warunki 

niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia 

Covid-19 oraz wojna na Ukrainie.  

Gwałtownie zwiększająca się niepewność sprawia, że istnieje konieczność radykalnej zmiany 

podejścia do zarządzania w samorządach lokalnych i przedsiębiorcach. W czasie pogłębiającego się 

kryzysu społeczno-gospodarczego w Europie, którego istotnym elementem jest ww. pandemia 

Covid 19 oraz Brexit (opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię) i wojna na Ukrainie, stąd 

należy na poziomie JST tj. Gminy Tyszowce nadzorować kluczowe i operacyjne cele, działania oraz 

metody ich realizacji.  

W tak zmieniających się warunkach nie będzie można spokojnie kontynuować dotychczasowych 

kierunków działań podejmowanych przez Gminę Tyszowce, ale należy dostosować już teraz sposób 

działania do nowych wyzwań. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić zachowawczość w podejściu 

do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność rozwiązań, do bardzo szybko zmieniających się 

warunków (m. in. pojawiają się utrudnienia w prowadzeniu zajęć w szkołach, ryzyko prowadzenia 

inwestycji itd.).  

Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie opracują odpowiednio wcześniej planów działania  

w sytuacji kryzysowej, a następnie nie przystąpią do przygotowania odpowiednich narzędzi jej 

wdrożenia, będą zagrożone trwałą marginalizacją społeczno-gospodarczą. Istnieje poważna szansa, 

że takie JST stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców oraz 

turystów. Zmiany demograficzne wynikające ze spadku przyrostu naturalnego i niekorzystnych 

tendencji migracyjnych są jedną z przyczyn wzmożonych działań gminy, które polegają na szukaniu 

najkorzystniejszych rozwiązań rozwojowych. Potencjał ludzki staje się kluczowym czynnikiem 
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rozwoju, ponieważ młodzi, dobrze wykształceni mieszkańcy, którzy pozostają w społeczności 

lokalnej, to nie tylko gwarancja utrzymania bieżącego popytu na usługi (publiczne  

i rynkowe), ale to równocześnie atrakcyjna oferta pracowników dla przedsiębiorców i gwarancja 

stabilnej przyszłości Gminy Tyszowce. Pozyskiwanie i zatrzymanie przez zagwarantowanie 

atrakcyjnej oferty młodym, wchodzącym w dorosłe życie ludziom, to kluczowa sprawa w „Strategii 

Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” . 

W dniu 16 maja 2022 roku odbyły się konsultacje, podczas których zaprezentowano projekt 

„Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030”. Spotkanie było transmitowane on-line. 

Od dnia 18 maja do dnia 24 czerwca 2022r. przez 35 dni trwały konsultacje publiczne, podczas 

których uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” mieli prawo 

zgłaszać na załączonym do projektu formularzu: 

• Mieszkańcy 

• Przedsiębiorcy 

• Organizacje pozarządowe 

• Związki Wyznaniowe 

• Sąsiadujące Gminy 

• Pozostali Interesariusze. 

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” został umieszczony na stronie 

internetowej gminy wraz z formularzem do zgłaszania uwag oraz rozesłany pocztą emailową zg. 

z harmonogramem konsultacji m.in. do sąsiadujących gmin, przedsiębiorców, organizacji. Uwagi 

można było przesyłać drogą emailową lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego  

w Tyszowcach. 

Po upływie 35 dni konsultacji został sporządzany Raport z konsultacji społecznych, a do treści 

Strategii wniesiono zgłoszone uwagi.  Zarządzający Gminą Tyszowce oraz autor Strategii, a także 

Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce, mieli świadomość, że przetrwanie 

w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, wojną na Ukrainie 

wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia 

nowa, zrównoważona strategia rozwoju. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy 

wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania. 

Odkładanie w czasie śródokresowej aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-

2030”  stanowić poważny błąd w procesie jej powstawania. W poprzedniej perspektywie 2014-2020 

wszystkie strategie były tworzone w modelu dyfuzyjno-polaryzacyjnym, który obecna Krajowa 

Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 zmienia na model zrównoważony – wyrównawczy.  
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