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Niniejszy tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tyszowce 

przyjęty uchwałą Nr XLI/221/02 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 2 lipca 2002 r. zawiera zmiany przyjęte 

uchwałami:

1. Nr XVIII/84/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 14 lipca 2012 r.,  wyodrębnione w Części A.2 

czcionką  Liberation Serif kursywą koloru czerwonego 

2. Nr XXXV/231/18 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 25 stycznia 2018 r.,  wyodrębnione w Części A.1 

czcionką  czarną  Arial Narrow 
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CZĘŚĆ A.1.
I. WSTĘP – ZMIANA 2018 r.
1. Podstaw  prawn  opracowania zmiany „Studium uwarunkowa  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennegoą ą ń  

Miasta i Gminy Tyszowce” jest: 

1) art.  9  ust.1  w  zwi zku  z  art.  27  ustawy  z  dnia  27  marca  2003   r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniuą  

przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073);   

2) uchwa a  Nr  XXIX/181/2017  Rady  Miejskiej  w  Tyszowcach  z  dnia  16  maja  2017  r.  o  przyst pieniu  doł ą  

sporz dzenia zmiany Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminyą ń  

Tyszowce (uchwalonego uchwa  Nr XLI/22/2002  Rady Miasta i Gminy w Tyszowcach z dnia 02  lipca 200 r. złą  

pó n. zm.).ź
2.  Przedmiotem opracowania jest przeznaczenie:

1) terenu  po o onego w miejscowo ci Przewale, okre lonego jako obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej bezł ż ś ś  

prawa zabudowy –symbol V b oraz teren do zalesie  pod teren zabudowy us ugowej;ń ł
2) terenu po o onego w miejscowo ci Zam ynie, okre lonego jako teren zabudowy zagrodowej- symbol  96 RMł ż ś ł ś  

pod teren zabudowy us ugowej – us ug motoryzacji z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.   ł ł
3. W tek cie Studium okre lono:ś ś

1) uwarunkowania dla terenów obj tych niniejsz  zmian ;ę ą ą

2) w ustaleniach dzia u III “POLITYKA OSI GANIA CELOW ROZWOJU” w rozdziale 6. “Zasady kszta towaniał Ą ł  

form zabudowy”  i w rozdziale 10 “Kierunki i zasady rozwoju rolnictwa i jego otoczenia”  oraz w ustaleniach 

dzia u  IV  “KIERUNKI  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO”   wprowadzono  zapis  dotycz cył ą  

zabudowy us ugowej w Przewalu w formie tekstu zapisanego inn , pogrubion  czcionk ; natomiast do funkcjił ą ą ą  

zabudowy  us ugwej  z  dopuszczeniem  zabudowy  mieszakniowej  w  Zam yniu  odnosz  si  si  ustaleniał ł ą ą ę  

obowi zujcego Studium zawarte w  dzia e III  “POLITYKA OSI GANIA CELOW ROZWOJU” w rozdziale 6ą ł Ą  

“Zasady  kszta towania  form  zabudowy”  oraz  w  dziale  IV  “KIERUNKI  ZAGOSPODAROWANIAł  

PRZESTRZENNEGO” dotycz ce ą III – Strefy mieszkaniowo – us ugowej.ł
Na  rysunku  Studium  w  skali  1:10  000  nosz cym  tytu  :  „GMINA  TYSZOWCE  STUDIUM  UWARUNKOWA  Ią ł Ń  

KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO.  ZMIANA”  tereny  obj te  zmian  w  miejscowo cię ą ś  

Przewale oznaczone zosta y graficznie  kolorem czerwonym i  opisane symbolem literowym  ł U  oraz w Miejscowosci 

Zam ynie oznaczone  zosta y kreskowaniem czerwono-jasnobr zowym i opisane symbolem literowym ł ł ą U/MN.

II. UWARUNKOWANIA DLA TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM 
1. Uwarunkowania zewn trzneę .

        W rozumieniu przepisów art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j.  Dz.  U.  2017  poz.   1073)  studium  uwarunkowa  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  s u yń ł ż  

okre leniu polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium sporz dzaś ą  
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si  uwzgl dniaj c zasady okre lone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju ię ę ą ś  

planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.

1) wed ug  Koncepcji  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju  2030  dla  wprowadzanej  zmian  Studiumł ą  

zabudowy  us ugowej  odnosi  si  cel  rozwoju  zagospodarowania  przestrzennego  dotycz cy  zwi kszenieł ę ą ę  

dost pno ci do us ug; ę ś ł

2) do wprowadzonej zmiany Studium  odnosi si  jeden z wybranych priorytetów generalnego celu strategicznego,ę  

okre lonego w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektyw  do roku 2030),ś ą  

zatwierdzonej  Uchwa  Nr  XXII  /265  /2000 Sejmiku  Województwa z  dnia  14  lipca  2000 r.,  który  dotyczyłą  

wielofunkcyjnego  rozwoju  obszarów  wiejskich  poprzez  wspieranie  przedsi biorczo ci  na  wsi  ę ś i  tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich w najbardziej efektywnych sektorach gospodarki (g ównieł  

us ug, w tym us ug dla rolnictwa);ł ł  

3) wed ug  ustale  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Lubelskiego  (PZPWL),  przyj tegoł ń ę  

uchwa  Nr XI/162/2015 z dnia 30 pa dziernika 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz.łą ź  

5441), gmina Tyszowce znajduje si  w wiejskim obszarze funkcjonalnym wymagaj cym wsparcia procesówę ą  

rozwojowych oraz przygranicznym obszarze funkcjonalnym w strefie zewn trznej, ponadto gmina po o ona jestę ł ż  

w  obszarze  funkcjonalnym o  znaczeniu  regionalnym rozwoju  gospodarki  ywno ciowej  –ro linnej  rolniczejż ś ś  

przestrzeni produkcyjnej a przez teren gminy przebiegaj  korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym orazą  

znajduj  si  ostoje  przyrody  stanowi ce  obszary  w z owe  regionalnej  sieci  ekologiczne,  dla  którychą ę ą ę ł  

obowi zuje zasada podporz dkowani wszelkiej dzia alno ci utrzymaniu warto ci przyrodniczych; wprowadzanaą ą ł ś ś  

zmiana Studium uwzgl dnia przyj te w  PZPWL zasady rozwoju przestrzennego:ę ę
- zasad  oszcz dnego gospodarowania terenami oznaczaj c  intensyfikacj  procesów urbanizacyjnych naę ę ą ą ę  

obszarach ju  zagospodarowanych,  do której  odnosi  si  zmiana przeznaczenia terenu w miejscowo ciż ę ś  

Zam ynie o dotychczasowej funkcji zabudowy zagrodowej na funkcj  zabudowy us ugowej,ł ę ł
- zasad  minimalizacji konfliktów przestrzennych polegaj c  na wyborze rozwi za  najmniej kolizyjnych, doę ą ą ą ń  

której odnosi si  lokalizacja zabudowy us ugowej na otwartych ternach rolniczych w miejscowo ci Przewaleę ł ś  

bez naruszania gruntów  rolnych wysokiej klasy bonitacyjnej; sytuowanie funkcji us ugowej poza terenamił  

zurbanizowanymi  wynika  ze  specyfiki  wprowadzanej  zabudowy  -  O rodka  Edukacyjno-  Szkoleniowegoś  

Polskiego  Zwi zku  owieckiego  ze  strzelnic  my liwsk ,  która  wymaga  lokalizacji  poza  terenamią Ł ą ś ą  

zabudowy mieszkaniowej i us ugowej zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 4 kwietniał ą Ś  

2000  r.   z  w sprawie  wymaga  w  zakresie  ochrony  rodowiska  dotycz cych  budowy  i  u ytkowaniań ś ą ż  

strzelnic, 

- zmiana  Studium  nie  obejmuje  zada  i  inwestycji  celu  publicznego  o  znaczeniu  wojewódzkim  iń  

ponadlokalnym,  poniewa  z  ustale  PZPWL  wynika,  e  na  terenie  gminy  Tyszowce  takie  zadania  iż ń ż  

inwestycje nie wyst puj ;  ę ą

4) Strategia Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2015-2020, przyj ta uchwa  Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej wę łą  

Tyszowcach   z  dnia  10  czerwca  2016  r.,  za  cel  strategiczny  przyjmuje  wzrost  aktywno ci  zawodowejś  
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mieszka ców oparty na lokalnych zasobach i  bran ach a jako cele operacyjne ustala rozwój inwestycji  nań ż  

profesjonalnie  przygotowanych  terenach  oraz  wzrost  miejsc  pracy  i  wysoko ci  dochodów;  wprowadzenieś  

nowych funkcji  us ugowych w miejscowo ci  Przewale i  Zam ynie odpowiada okre lonym celom zak adaj cł ś ł ś ł ą  

dywersyfikacj  ekonomiczn  terenów wiejskich przez wykorzystanie terenów i si y roboczej do prowadzenieę ą ł  

dzia alno ci innej ni  rolnicza (w tym przypadku dzia alno ci us ugowej).ł ś ż ł ś ł

2. Po o enie, istniej ce przeznaczenie i zagospodarowanie terenuł ż ą :

1) teren  w  Przewalu   po o ony  jest  w  rodkowo-wschodniej  cz ci  gminy  Tyszowce  na  pó noc  od  zwartejł ż ś ęś ł  

zabudowy wsi, przy drogach wewn trznych i obejmuje dzia ki nr ewid. 93, 94/1, 94/2, 95, 118/2, 119/1, 119/2,ę ł  

120 i 121;

2) teren w Zam yniu po o ony jest w  centralnej  cz ci gminy Tyszowce w granicach zwartej  zabudowy wsił ł ż ęś  

mi dzy drog  wojewódzk  nr 850 i publiczn  drog  gminn  i obejmuje dzia k   nr ewid 216/1. ę ą ą ą ą ą ł ę
      

W obowi zuj cym Studium przedmiotowe tereny okre lone s :ą ą ś ą
- teren w Przewalu  jako obszar  rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa zabudowy oraz w cz ci teren doęś  

zalesie ; w stanie istniej cym na przedmiotowym terenie wyst puj  tereny rolne, zakrzaczenia i zadrzewieniań ą ę ą  

oraz budynek gospodarczy usytuowany na dzia kach nr ewid. 120 i 121, pozosta o  po budynku i studnia,ł ł ść
- teren w Zam yniu jako teren zabudowy zagrodowej; w stanie istniej cym na przedmiotowym terenie wyst pujł ą ę ą 

nieu ytki (wed ug rejestru gruntów pastwisko Ps IV).ż ł

3. Istniej ca infrastruktura techniczna i komunikacyjnaą :    

1) na  terenie  po o onym  w  Przewalu  istnieje  indywidualne  uj cie  wody  oraz  przebiega  kablowa  liniał ż ę  

elektroenergetyczna SN; teren przylega bezpo rednio do drogi  wewn trznej  oznaczonej  nr  ewid.  127 orazś ę  

drogi wewn trznej oznaczonej nr ewid. 88, przez które istnieje dost p do drogi publicznej;ę ę
2) teren  po o ony  w  Zam yniu  jest  uzbrojony  w sie  elektroenergetyczn  oraz  wodoci g  gminny  i  przylegał ż ł ć ą ą  

bezpo rednio do drogi wojewódzkiej nr 850 oraz publicznej drogi gminnej.ś

4. Stan adu przestrzennego i wymogów jego ochronył :

1) teren w Przewalu po o ony jest ok. 850 m na pó noc od terenów zabudowanych wsi; lokalizacja zabudowył ż ł  

us ugowej poza terenami o zwartej zabudowie uzasadniona jest charakterem wprowadzanej funkcji us ugowejł ł  

–  obiektów  us ugowych  wraz  z  otwart  strzelnic  my liwsk ,  ktorej  usytuowanie  miusi  spelnia  wymogił ą ą ś ą ć  

rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r.  z  ą Ś w sprawie wymaga  w zakresie ochronyń  

rodowiska  dotycz cych  budowy  i  u ytkowania  strzelnic  ś ą ż tj.  wymogu  sytuowania  strzelnicy  poza  zwartą 

zabudow  mieszkaniow ;ą ą         

2) teren  w  Zam yniu  po o ony  jest  w  granicach  zabudowy  wsi  o  uk adzie  przestrzennym  wielodro nicy;ł ł ż ł ż  

wprowadzana  zmiana  funkcji  obejmuje  korektę przeznaczenia  pojedynczego  terenu/dzia ki  zgodnie  zł  

potrzebami  spo ecznymi,  przy  zachowaniu  harmonii  mi dzy  istniej cym  zagospodarowaniem przestrzeni  ił ę ą  
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istniej cymi funkcjami struktury przestrzennej; lokalizowana jest na terenie przeznaczonym w obowi zuj cymą ą ą  

Studium pod funkcj  zabudowy zagrodowej. ę
    Ochrona  istniej cego  adu  ą ł przestrzennego  wymaga  zachowania  w a ciwej  skali  i  charakteru  nowej  zabudowy,ł ś  

harmonizuj cej z przestrzeni  krajobrazu wiejskiego; dominant  stanowi  b dzie strzelnica my liwska o wysoko ci wie y zą ą ę ć ę ś ś ż  

wyrzutni   do 16,50 m ale nie b dzie przes ania  obiektów o wyra nych dominantach architektonicznych w krajobrazieą ę ł ć ź  

(wie e ko cio a i inne).ż ś ł

5. Stan  rodowiska,  w  tym  stan  rolniczej  i  le nej  przestrzeni  produkcyjnej,  wielko ci  i  jako ci  zasobówś ś ś ś  

wodnych oraz wymogów ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowegoś :

1) rodowisko przyrodnicześ :

- po o enieł ż : tereny obj te zmian  Studium po o one s  w makroregionie Wy yny Wo y skiej mezoregionieę ą ł ż ą ż ł ń  

Kotliny Hrubieszowskiej, 

- rze ba terenuź :  Kotlina Hrubieszowska jest  obni eniem wypreparowanym w ma o odpornych marglachż ł  

wapieniach i kredzie; cech  charakterystyczna tej krainy s  rozleg e doliny cz sto zatorfione (dno dolinyą ą ł ę  

Huczwy) z wyra nymi dwiema  ź holoce skimi terasami zalewowymi, z licznymi starorzeczami oraz trzemań  

plejstoce skimi terasami nadzalewowymi, ponadto wyst puj  tu formy krasowe typu wertebów i uwa ów;ń ę ą ł  

obszar  ma charakter rozleg ej  równiny redniego poziomu wierzchowinowego  o ma ych wysoko ciachł ś ł ś  

bezwzgl dnych nie przekraczaj cych 250 m n.p.m. i  wysoko ciach wzgl dnych wynosz cych 10-30 m;ę ą ś ę ą  

przedmiotowe  tereny  po o one  s  w  obszarze  akumulacyjnej  terasy  nadzalewowej  o  wysoko ciachł ż ą ś  

bezwzgl dnych 208,4 – 215,8  m n.p.m. w  Przewalu i 195,2 - 197,4 m n.p.m. w Zam yniu;  ę ł
- gleby:  w  mezoregionie  Kotliny  Hrubieszowskiej  na  obszarze  gminy  Tyszowce  wykszta ci y  si  glebył ł ę  

brunatne  w a ciwe  i  wy ugowane  wytworzone  na  lessach  (wyst puj ce  w  obszarze  równiny  dennej),ł ś ł ę ą  

r dziny (wyst puj ce w obszarze wychodni kredowych), gleby pseudobielicowe (wyst puj ce na obszarzeę ę ą ę ą  

piaszczystej  terasy  akumulacyjnej  w  centralnej  cz ci  gminy)  oraz  gleby  mu owo-torfowe,  torfowe  ięś ł  

murszowo-torfowe, czarne ziemie i mady (wyst puj ce w dnach dolin rzecznych);  na terenach obj tychę ą ę  

zmian  Studium  w  okolicy  Przewala  wytworzy y  si  r dziny  tworz ce  kompleksy  zbo owo-pastewneą ł ę ę ą ż  

mocne  a  w  okolicy  Zam ynia  w  obszarze  piaszczystej  terasy  akumulacyjnej  gleby  pseudobielicoweł  

tworz ce kompleksy ytnie s abe i bardzo s abe; do podstawowych zagro e  gleb w Gminie Tyszowceą ż ł ł ż ń  

nale  erozja wodna w obszarach stokowych powoduj ca degradacj  fizyczn  i  chemiczn  gleb orazżą ą ę ą ą  

przeznaczanie obszarów z glebami chronionymi na cele nierolnicze; 

- wprowadzane zmian  funkcje terenów lokalizowane s  na gruntach ornych – symbol R i pastwisku –symbolą ą  

Ps w klasach  bonitacyjnych IVa, IVb i V niechronionych przed zmian  u ytkowania na cele nierolnicze,ą ż  

które w wietle przepisów ustawy z dnia z dnia 3 lutego 1995 rś . o ochronie gruntów rolnych i le nychś  nie 

wymagaj  uzyskania zgody w a ciwego organu na odrolnienie,  ą ł ś
- szata  ro linna:ś  w  uk adzie  przestrzennym obszaru  gminy  wyst puje  mozaika  siedlisk  i  ekosystemów:ł ę  

rolniczych  (drobnoprzestrzenne  agrocenozy  z  miedzami  i  remizami),  siedlisk  kserotermicznych  i 
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stepopodobnych  w obszarze nieu ytków i  miedz rozgraniczaj cych oraz na zboczach doliny  Huczwy;ż ą  

le nych,  kowych,  pastwiskowych  i  torfowiskowych  w  dolinach  cieków  oraz  siedlisk  ruderalnych  iś łą  

segetalnych; 

- tereny  obj te  zmian  Studium  przekszta cone  s  antropogenicznie  (w  ich  granicach  wyst puję ą ł ą ę ą 

drobnoprzestrzenne agrocenozy  oraz  siedliska  segetalne  i  ruderalne);  nie  znajduj  si  tu  biocenozy  oą ę  

charakterze  naturalnym,  nie  zinwentaryzowano  gatunków  chronionych  na  podstawie  Rozporz dzeniaą  

Ministra rodowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko wyst puj cych ro lin obj tych ochronŚ ę ą ś ę ą 

(Dz.  U.  2004  Nr 168,  poz.  1764),  nie  odnaleziono  równie  siedlisk  priorytetowych  wymienionychż  

w Za czniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG;łą
- fauna: wyst powanie fauny na obszarze gminy zwi zane jest z rozmieszczeniem podstawowych siedlisk oę ą  

charakterze  naturalnym  lub  pó naturalnym  i  obecnym  stanem  rodowiska  przyrodniczego;  w  gminieł ś  

wyst puje: fauna polna (sarny polne, przepiórki, skowronki, potrzeszcze, ortolany), fauna le na zwi zana zę ś ą  

kompleksami le nymi i stref  brze na lasu (sarny le ne, osie, jelenie, dziki, lisy, asicowate,  myszo owy,ś ą ż ś ł ł ł  

trzmielojad,  kanie,  jastrz bie,  krukowate,  dzi cio y,  kosy,  drozdy),  fauna  kowo-zaro lowa  i  b otnaę ę ł łą ś ł  

zwi zana  z  ci gami  siedliskowymi  dolin  rzecznych  (brzeczki,  remizy,  potrzeszcze,  bataliony,  yskią ą ł  

krzy ówki, bekasy, rycyki, krzywodzioby) oraz fauna kserotermiczna zwi zana z siedliskami muraw i zarosiliż ą  

kserotermicznych i stepopodobnych (stanowiska sus a pere kowanego – gatunku stepowego zagro onegoł ł ż  

wygini ciem); teren obj ty zmian  w miejscowo ci Przewale po o ony jest  w granicach obszaru specjalneję ę ą ś ł ż  

ochrony ptaków „Ostoja Tyszowiecka” kod PLB 060011, w którym stwierdzono wyst powanie co najmnieję  

24 l gowych gatunków ptaków wymienionych w za czniku I Dyrektywy Ptasiej, (wyst puj ce tu derkacz,ę łą ę ą  

dzi cio  bia oszyi  i  rybitwa  bia ow sa  kwalifikuj  obszar  do  mi dzynarodowych  ostoi  ptaków),  orazę ł ł ł ą ą ę  

wyst powanie  9  gatunków  wymienionych  w  Polskiej  Ksi dze  Zwierz t  jako  ptaki  zagro one;  Ostojaę ę ą ż  

Tyszowiecka  jest  jednym  z  niewielu  miejsc  gniazdowania  na  terenie  Polski  orze ka  w ochatego;ł ł  

projektowane  oddzia ywanie  ustalanej  funkcji  terenu  nie  mo e  obni a  walorów  przyrodniczych  ił ż ż ć  

krajobrazowych  obszaru  chronionego  oraz  znacz co  wp ywa  na  równowag  przyrodnicz  i  funkcjeą ł ć ę ą  

ekologiczne;

- tereny obj te zmian  po o one s  w strefach o obni onej antropogenicznie bioró norodno ci, nie obejmuję ą ł ż ą ż ż ś ą 

siedlisk typowo przyrodniczych lub stanowisk wa nych gatunków; oddzia ywania negatywne wyst pi  wż ł ą ą  

fazie zagospodarowywania terenu oraz w fazie funkcjonowania nowej funkcji  (zmniejszenie powierzchni 

terenu biologicznie czynnego i  p oszenie zwierz t  w wyniku emisji  ha asu oraz wp yw zanieczyszczeł ą ł ł ń 

gazowych i  py owych itp.); w fazie funkcjonowania w ramach wska nika terenów biologicznie czynnychł ź  

powstan  niewielkie fragmenty zieleni urz dzonej (nisze ekologiczne), które zostan  ponownie zasiedloneą ą ą  

przez drobn  faun  i ptaki, ale sk ad gatunkowy b dzie zmieniony; ą ę ł ę
- wody podziemne i powierzchniowe: pod wzgl dem hydrologicznym gmina Tyszowce le y w III regionieę ż  

hydrograficznym Wy yny Wo y skiej charakteryzuj cej si   ma ymi opadami ( redni opad z wielolecia 560ż ł ń ą ę ł ś  

mm), ma ym odp ywem ca kowitym i podziemnym, du  g sto ci  sieci wodnej oraz ma  ilo ci  róde  ił ł ł żą ę ś ą łą ś ą ź ł  
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niewielk  ich  wydajno ci ;  w  obszarze  gminy  wyst puj  dwa  pi tra  wodono ne:  kredowy  ią ś ą ę ą ę ś  

czwartorz dowy; zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w wod  ma kredowy pozom wodono ny Nieckię ę ś  

Lubelskiej  (GZWP Nr  407);  wody  kredowe wyst puj  w sp kanych ska ach pod o a i  maja  charakterę ą ę ł ł ż  

szczelinowy, maksymalna strefa zawodnienia maj ca znaczenie dla eksploatacji wód podziemnych posiadaą  

mi szo  od 100 do 150 m; najwi ksze dop ywy s  obserwowane w przedziale 30,0-70,0 m i na takiejąż ść ę ł ą  

g boko ci  s  nawiercane;  wody  czwartorz dowe  wyst puj  w  dolinach  rzecznych  i  obni eniach  włę ś ą ę ę ą ż  

utworach  czwartorz dowych,  wody  tego  poziomu  nara one  s  na  zanieczyszczenia  i  cz sto  nieę ż ą ę  

podpowiadaj  normom  dla  wody  pitnej,  ujmowane  s  lokalnymi  studniami  kopanymi,  nie  s  oneą ą ą  

eksploatowane do celów komunalnych ze wzgl du na wysokie koszty uzdatniania; wody powierzchnioweę  

tworzy Huczwa z lewostronnymi  dop ywami:  Sienioch  i  ciekami  bez nazwy (mi dzy innymi  ciek spodł ą ę  

Przewala  w  s siedztwie  ternu  obj tego  zmian  Studium);  na  terenie  gminy  brak  obecnie  zagro eą ę ą ż ń 

ilo ciowych  wód  podziemnych,  zagro enia  jako ciowe  wi  si  z  brakiem  infrastruktury  technicznej;ś ż ś ążą ę  

rodowisko  wodne  wymaga  renaturyzacji  poprzez  ograniczenie  dop ywu  zanieczyszcześ ł ń 

antropogenicznych do wód oraz aktywizacje procesów samooczyszczania si  w dolinie rzeki,ę
- surowce naturalne: tereny obj te zmian  Studium nie znajduj  si  na obszarze górniczym w rozumieniuę ą ą ę  

ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w ich granicach ani w s siedztwie nie wyst puj  udokumentowaneą ę ą  

z o a kopalin;ł ż

2) stan rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnejś :  wprowadzana funkcja zabudowy us ugowej lokalizowanał  

jest  na gruntach ornych (Przewale)  i  pastwisku (Zam ynie)  klasy bonitacyjnej  IVa,  IVb i  V,  niechronionychł  

prawem przed zmian  u ytkowania na cele nierolnicze, uą ż bytek gleb rednich i niskich  klas bonitacyjnych nieś  

b dzie  mie  istotnego  ę ć wp ywu  na  zmniejszenie  zasobów  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej,  nie  zostanł ą 

ograniczone mo liwo ci rozwoju rolnictwa w ż ś gminie;

3) wielko  i jako  zasobów wodnych: ść ść
        Gmina Tyszowce znajduje si  w obszarze udokumentowanego zbiornika wód podziemnych kredowych Nr 407 -ę  

Che m-Zamo ,  do  którego  cech  nale y  niska  naturalna  odporno  zbiornika  na  infiltracj  zanieczyszczeł ść ż ść ę ń 

antropogenicznych  i  wysoka  jako  wód  podziemnych;  GZW  Nr  407  zachowa  si  w  swym  naturalnym,  prawieść ł ę  

niezmienionym stanie zarówno ze wzgl du na zasoby wód podziemnych jak ich jako ; stopie  wykorzystania zasobówę ść ń  

jest niski i wynosi oko o 20% zasobów dyspozycyjnych zbiornika, wody spe niaj  wymagania dla wód pitnych; naturalneł ł ą  

warunki ochrony (brak nadk adu lub nieci g o  jego wyst powania i znaczna przepuszczalno ) kwalifikuj  GZWP Nrł ą ł ść ę ść ą  

407 do obszarów o wysokim poziomie zagro enia jako ci wód podziemnych; dla zachowania GZWP Nr 407 jako ród aż ś ź ł  

wody pitnej wysokiej jako ci ca y obszar podlega ochronie strefowej (obszary najwy szej, wysokiej i zwyk ej ochrony -ś ł ż ł  

ONO, OWO, OZO) – tereny obj te zmian  Studium  znajduj  si  w obszarze wysokiej ochrony (OWO); na terenie gminyę ą ą ę  

Tyszowce funkcjonuj  uj cia komunalne wód w Tyszowcach – zasoby dyspozycyjne 810 m³/24 h, pobór 783 m²/24 hą ę  

(Tyszowce,  Zam ynieł ,  Kl twy),  w  Nied wiedziej  Górze  –  zasoby  dyspozycyjne  846  m³/24  h,  pobór  43  m/24  h  (wą ź  

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 
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poziomu zwierciad a ani zagro e  ilo ciowych wód i znacz cej depresji; wody podziemne górnokredowe wyst puj ceł ż ń ś ą ę ą  

na obszarze gminy zaliczane s  do  klasy II, czyli wód dobrej jako ci, odpowiadaj cym jako ciowo wodom do celówą ś ą ś  

pitnych i gospodarczych, wody podziemne czwartorz dowe zaliczane s   do klasy III, czyli wód zadawalaj cej jako ci;ę ą ą ś  

zagro enia jako ciowe wód wi  si  brakami infrastruktury technicznej – niepe nym obj ciem zbiorowymi systemamiż ś ążą ę ł ę  

odprowadzania i oczyszczania cieków.ś
W  celu  ograniczenia  wp ywu  wprowadzanych  funkcji  na  istniejacy  stan  stosunków  wodnych  na  ternachł  

obj tych zmian  Studium ustala si ;ę ą ę
- wymóg realizacji rowu opaskowego z oczkiem lub oczkami wodnymi do zbierania wód opadowych na terenie 

po o onym  w  Przewalu  w  celu  ograniczenia  zmian  stosunków  wodnych  w  wyniku  obwa owa  strzelnicył ż ł ń  

my liwskiej,ś
- wymóg zbierania wód opadowych i roztopowych z terenów szczelnie utwardzonych otwartym lub zamkni tymę  

systemem  kanalizacji  deszczowej  i  odprowadzanie  przez  separator  do  ziemi  lub  zbiornika  infiltracyjnego 

odparowuj cego z mo liwo ci  u ycia do nawadniania zieleni lub zmywania powierzchni utwardzonych; ą ż ś ą ż
4) wymogi ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego: ś
- wymogi ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu  w gminie Tyszowce wynikaj  z po o enia terenów obj tychś ą ł ż ę  

zmian  w granicach obszarów chronionych: (obszar Natura 2000 Ostoja Tyszowiecka ”  ą PLB0600,  jednolite 

cz i wód powierzchniowych i podziemnych, strefa ochronna G ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWPęść ł  

Nr 407,     korytarz ekologiczny GKPdC-2B Lasy Roztocza-Dolina Bugu: 

• zakazu  podejmowania  dzia a  mog cych  osobno  lub  w  po czeniu  z  innymi  dzia aniami  znacz coł ń ą łą ł ą  

negatywnie oddzia ywa  na cele ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Tyszowiecka”  ł ć PLB060011  oraz 

pogorszy  integralno  obszaru Natura 2000 lub jego powi zania z innymi obszarami,ć ść ą  

• obowi zku stosowania rozwi za   w zakresie gospodarki wodno- ciekowej umo liwiaj cych  utrzymanieą ą ń ś ż ą  

poziomu zasilania  wód podziemnych  (retencjonowanie  wód opadowych,  optymalne  wska niki  terenówź  

biologicznie czynnych) w tym zasobów GZWP oraz  utrzymanie lub popraw  ich stanu fizykochemicznegoę  

(oczyszczanie cieków, podczyszczanie wód opadowych z terenów utwardzonych),ś

• realizacja ustalonych funkcji terenów nie mo e negatywnie wp ywa  na funkcje korytarza ekologicznegoż ł ć  

(strefy migracji gatunków oraz regularnego przebywania i rozrodu), 

- wymogi  ochrony krajobrazu kulturowego   -  tereny obj te  zmian  Studium nie posiadaj  istotnych walorówę ą ą  

krajobrazowych, nie wyst puje tu krajobraz kulturowy szczególnie cenny dla spo ecze stwa ze wzgl du naę ł ń ę  

swoje warto ci kulturowe i historyczne; zmiana Studium obejmuje teren w Przewalu u ytkowany rolniczo orazś ż  

teren w Zam yniu po o ony w granicach zabudowy wsi i stanowi cy obecnie nieu ytek, ł ł ż ą ż

- w  celu  ochrony  krajobrazu  wiejskiego  obowi zuje  wprowadzenie  nowych  obiektów  budowlanych  przyą  

zachowaniu  zasadniczych  proporcji  wysoko ciowych  w  nawi zaniu  do  cech  zabudowy  wyst puj cej  naś ą ę ą  

terenach s siednich, z dopuszczeniem  dominanty krajobrazowej w miejscowo ci Przewale, wynikaj cej zeą ś ą  

specyfiki wprowadzanej funkcji przy ustaleniu wymogu za o enia i utrzymania wielopietrowej i wielogatunkowejł ż  

- 13 -



zieleni izolacyjno-kompozycyjnej z warstw  drzew o wysoko ci ok. 20 m w celu wkomponowania w krajobraz ią ś  

przes oni cia elementów strzelnicy my liwskiej - wie y z wyrzutni  o wysoko ci do 16,50 m .    ł ę ś ż ą ś

6. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej:ł
1) tereny obj te zmian  nie znajduj  si  na obszarze historycznego uk adu urbanistycznego; w ich granicach nieę ą ą ę ł  

wyst puj  obiekty zabytkowe ani dobra kultury wspó czesnej;ę ą ł
2) w granicach terenu po o onego w Przewalu na dzia ce nr ewid. 93 wyst puje stanowisko archeologiczne nr 30ł ż ł ę  

obszar AZP nr 90-91/269; ze wzgl du na jego ochron  realizacj  wszelkich ziemnych robót inwestycyjnychę ę ę  

nale y  prowadzi  pod  sta ym nadzorem  archeologicznym pe nionym  przez  uprawnionego  archeologa,  poż ć ł ł  

uzyskaniu  pozwolenia  w a ciwego  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków na  prace  archeologiczne  przedł ś  

rozpocz ciem inwestycji;ę
3) na pozosta ym obszarze obj tym zmian  obowi zuje ochrona przypadkowych odkry , co do których istniejeł ę ą ą ć  

przypuszczenie,  ze mog  by  zabytkami  archeologicznymi  (np.  monety historyczne,  metalowe narz dzia ią ć ę  

elementy  uzbrojenia,  ozdoby  pradziejowe  wykonane  z  bursztynu,  szk a,  i  metali  szlachetnych,  fragmentył  

pradziejowych naczy  glinianych,  narz dzia  krzemienne i  kamienne,  mieszkalne,  gospodarcze  i  osadoweń ę  

obiekty  ziemne  oraz  groby);  w  przypadku  ich  odkrycia  nale y    zabezpieczy  znalezisko  i  miejsce  jegoż ć  

odkrycia,  wstrzyma  roboty  prowadzone  w  miejscu  odkrycia   oraz  bezzw oczne  powiadomi  o  odkryciuć ł ć  

w a ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.  ł ś

6a. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub okre lenie przez audyt krajobrazowy granicś  

krajobrazów priorytetowych.

     W zmianie Studium nie uwzgl dniono ustale  wynikaj cych z audytu krajobrazowego dla województwa lubelskiego,ę ń ą  

poniewa  dopiero przyst piono do sporz dzenia audytu krajobrazowego i na tym etapie nie formu uje si  wniosków iż ą ą ł ę  

rekomendacji.

7. Warunki i jako  ycia mieszka ców, w tym ochrona ich zdrowiaść ż ń .

Zmiana Studium dotycz ca wprowadzenia funkcji us ugowej – o rodka edukacyjno-szkoleniowego w ze strzelnicą ł ś ą 

my liwsk  w Przewalu oraz ś ą us ug motoryzacji z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowejł   w Zam yniu nie zosta ał ł  

zakwalifikowana do przedsi wzi  mog cych potencjalnie znacz co oddzia ywa  na rodowisko i zdrowie ludzi wę ęć ą ą ł ć ś  

rozumieniu przepisów Rozporz dzenia Rady Ministrów ą w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywaę ęć ą ą ł ć  

na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). ś
Dla dopuszczalnej zabudowy mieszkaniowej towarzysz cej funkcji us ugowej w Zam yniu chronionej przed ha asemą ł ł ł  

obowi zuj  standardy akustyczne zgodnie z przepisami odr bnymi. W celu zahamowania rozprzestrzeniania sią ą ę ę 

ha asu  z  terenu  strzelnicy  my liwskiej  w  Przewalu  na  tereny  ekologiczne  ustala  si  obowi zek  za o enia  ił ś ę ą ł ż  

utrzymania  wielopi trowej i wielogatunkowej zieleni izolacyjnej z warstw  drzew o wysoko ci ok. 20 m.ę ą ś
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8.  Zagro enia bezpiecze stwa ludno ci i jej mieniaż ń ś . 

      Wprowadzana zmiana Studium nie stwarza zagro enia bezpiecze stwa ludno ci i jej mienia, nowe funkcje ż ń ś nie 

dotycz  lokalizacji zak adów stwarzaj cych zagro enie dla ycia lub zdrowia ludzi, tereny obj te zmian  ą ł ą ż ż ę ą nie znajdują 

si  w  granicach  obszaru  zalewowego,  zagro onego  powodzi  ani  w  obszarze  nara onym  na  osuwanie  si  masę ż ą ż ę  

ziemnych. 

            W celu zabezpieczenia terenów s siednich ustala si  obowi zek za o enia wa ów ochronnych na terenie strzelnicyą ę ą ł ż ł  

my liwskiej w Przewalu.ś

9. Potrzeby i mo liwo ci rozwoju gminy, uwzgl dniaj cej w szczególno ciż ś ę ą ś :

1) analizy ekonomiczne, rodowiskowe i spo eczne:ś ł
- z analiz ekonomicznych,  rodowiskowych i  spo ecznych zawartych w ś ł Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na  

lata  2015  -2020  wynika,  e  w  sferze  gospodarczej  zak adany  jest  wzrost  inwestycji  na  profesjonalnież ł  

przygotowanych terenach,  wzrost  miejsc  pracy  i  wzrost  przychodów do bud etu  gminy  w wyniku  rozwojuż  

dzia alno ci  gospodarczej;  w  sferze  rodowiskowej  zak adane  jest  rł ś ś ł acjonalne  udost pnianie  zasobówę  

rodowiska przy zachowaniu mechanizmów s u cych ochronie przyrody, wykorzystanie potencja u walorówś ł żą ł  

rodowiska  przyrodniczego  do  kreowania  rozwoju  gospodarczego  w  oparciu  o  nowe  formy  aktywno ciś ś  

gospodarczej a w sferze spo ecznej  zmniejszenie migracji osób m odych z terenu gminy i wzrost miejsc pracy;ł ł  

- zmiana  przeznaczenia  terenów  w  miejscowo ci  Przewale  oraz  Zam ynie  dotyczy  potrzeb  i  mo liwo ciś ł ż ś  

rozwojowych Gminy, w tym wzrostu aktywno ci  zawodowej mieszka ców opartej  na lokalnych zasobach iś ń  

bran ach; wprowadzana funkcja zabudowy us ugowej umo liwia podj cie dzia alno ci gospodarczej poprzezż ł ż ę ł ś  

rozwój inwestycji na przygotowanym w asnym terenie;      ł
2) prognozy demograficzne:

- liczba  ludno ci   w  gminie  Tyszowce  na  przestrzeni  lat  2007-2016  wed ug  stanu  na  dzie  31  grudniaś ł ń  

przedstawiona zosta a w poni szej tabeli:ł ż  

  

      - 
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- z analiz demograficznych wynika e liczba ludno ci  gminy systematycznie spada, w analizowanym okresież ś  

liczba ludno ci obni y a si  o 7,4% w stosunku do roku 2007;  niekorzystne zjawiska demograficzne w gminieś ż ł ę  

spowodowane  s  utrzymuj cym  si  ujemnym  przyrostem  naturalnym  (starzenie  si  spo eczno ci)  orazą ą ę ę ł ś  

ujemnym saldem migracji, (migracja wewn trzwojewódzka i migracja zagraniczna, zw aszcza ludno ci w wiekuą ł ś  

mobilnym); jako adekwatne do sytuacji demograficznej gminy Tyszowce przyj to prognozy demograficzne GUSę  

dla terenów wiejskich województwa lubelskiego do roku 2035, z których wynika e warto  wspó czynnikaż ść ł  

przyrostu naturalnego dalej b dzie si  obni a  oraz nast pi wzrost migracji do  roku 2020 do 1,5 na 1000ę ę ż ć ą  

mieszka ców (wed ug prognozy ujemne saldo migracji podlega  b dzie ró nym wahaniom, a do roku 2035ń ł ć ę ż  

powinien  nast pi  spadek  prognozowanego  ujemnego  salda);  na  podstawie  istniej cych  tendencji  ią ć ą  

prognozowanych  zmian  demograficznych  zak ada  si  spadek  liczby  ludno ci  na  terenach  wiejskich  ił ę ś  

adekwatnie w gminie Tyszowce do 10% do roku 2035, t.j. do liczby ok. 5370;  mo liwy jest natomiast wzrostż  

liczby  ludno ci  miejscowo ci  Tyszowce  spowodowany  g ównie  migracj  z  terenów  wiejskich  do  o rodkaś ś ł ą ś  

gminnego;  

3) mo liwo ci finansowania przez gmin  wykonania sieci komunikacyjnej  i infrastruktury technicznej, aż ś ę  

tak e infrastruktury spo ecznej, s u cych realizacji zada  w asnych gminy:ż ł ł żą ń ł
- wprowadzana zmiana funkcji  w Przewalu generuje potrzeb  wykonania sieci komunikacyjnej – utwardzeniaę  

drogi wewn trznej dojazdowej do terenu us ug w Przewalu, istniejace i projktowane uzbrojenie w infrastrukturę ł ę 

techniczn  (istniej ce uj cie wody podziemnej, projektowany zbiornik na nieczytosi  ciek e lub przydomowaą ą ę ł  

oczyszczalni cieków nie obci  bud etu gminy;  finansowanie wykonania sieci komunikacyjnej –utwardzeniaś ążą ż  

drogi dojazdowyej jest mo liwe z dochodów w asnych gminy oraz  subwencji;ż ł
- teren w Zam yniu posiada dost p  do drogi publicznej oraz mo liwo ci uzbrojenia z istniej cych systemówł ę ż ś ą  

infrastruktury technicznej; 
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Rok Kobiety M czy nięż ź Razem

2007 3261 3185 6446

2008 3228 3153 6381
2009 3183 3108 6291
2010 3158 3073 6231
2011 3119 3049 6168
2012 3077 3034 6111
2013 3044 3015 6059
2014 3060 3021 6081
2015 3022 2963 5985
2016 3011 2956 5967



4) bilans terenów przeznaczonych pod zabudow : ę
a) na podstawie obowi zuj cego ą ą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tyszowce etap II 

obejmuj cego  tereny  urbanizowane  i  zalesienia  (przyjetego  uchwa  Nr  XLIII/278/2014  Rady  Miejskiej  wą łą  

Tyszowcach z dnia 05 listopada 2014 r. - Dz. Urz. Woj. Lubel. 215 poz. 422) ustalono powierzchni  terenówę  

niezainwestowanych, przeznaczonych pod funkcj  us ugow  w gminie Tyszowce:ę ł ą

Miejscowość Symbol na rysunku planu Powierzchnia w ha
Czartowiec E 7 U 0,40

Soból G 13 U 0,94
Przewale J 16 U,RU 0,20
Podbór L 2 U 0,60
Perespa 0 35 U 0,60

Tyszowce A 103 U, MN 0,21
Razem - 2,95

b) na  podstawie  wyliczonej  powierzchni   przeznaczonej  pod  zabudow  us ugow  oszacowano  ę ł ą ch onno cł ś  

obszarów  rozumian  jako  potencjalna  powierzchniaą  u ytkowa  nowej  zabudowy  o  danej  funkcji  (wż  

rozpatrywanym przypadku funkcji us ugowej) mogacej powsta  na wyznaczonym w planie terenie:ł ć

                          

  

            obliczona ch onno  na podstawie wzoru: CH = P W (Pc  x 70%) tj. 6608 ł ść
(CH – maks. ch onno , P - powierzchnia terenu, W – maks. wska nik intensywno ci zabudowy, Pc –powierzchnia ca kowita zabudowy przył ść ź ś ł  

wska niku  powierzchni  zabudowy maks.  40%, ternu oraz za o eniu,  e powierzchnia  u ytkowa stanowi rednio  70% powierzchni  ca kowitejź ł ż ż ż ś ł  

zabudowy)

c) wprowadzana funkcja zabudowy us ugowej w obr bie Zam ynie nie zajmuje nowych terenów, lokalizowana jestł ę ł  

na terenie o dotychczasowym przeznaczeniu pod zabudow  zagrodow  z dopuszczeniem us ug i spowodujeę ą ł  

(przy przyj ciu powy szych wska ników) zwi kszenie ch onno ci terenów pod funkcj  us ugow  o 388 m²ę ż ź ę ł ś ę ł ą  

powierzchni u ytkowej,ż

d) wprowadzenie funkcji us ugowej w obr bie Przewale na terenach otwartych, poza obszarami przeznaczonymił ę  

w  obowi zuj cym  planie  miejscowym  pod  zabudow ,  wynika  ze  specyfiki  funkcji  obejmuj cej  obiektyą ą ę ą  

us ugowe ze strzelnic  my liwsk ,  dla  której  istnieje  wymóg ustawowy lokalizacji  poza  zwart  zabudowł ą ś ą ą ą 
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Ch onno   terenów niezainwestowanych  po o onych w gminie Tyszowce przeznaczonychł ść ł ż  

pod zabudow  us ugow   (symbol U)ę ł ą
Powierzchnia terenu w m² 29500

Maks. wska nik intensywno ci zabudowyź ś  0,8

Powierzchnia ca kowita zabudowy w m² ł 9440

Maksymalna ch onno  niezainwestowanych terenówł ść
(pow. u ytkowa) w m²ż 6608



mieszkaniow  i  us ugow ; nowa funkcja  ą ł ą spowoduje (przy przyj ciu  powy szych wska ników) zwi kszenieę ż ź ę  

ch onno ci terenów pod funkcj  us ugow  o  ok.1709 m² powierzchni u ytkowej. ł ś ę ł ą ż
10.  Stan prawny gruntów.

W  granicach  terenu  obj tego  zmian  Studium,  zgodnie  z  wypisem  z  ewidencji  gruntów:ę ą
 w miejscowo ci  Przewale  wyst puj  grunty  w asno ci  Polskiego Zwi zku owieckiego,  w miejscowo ci  Zam ynieś ę ą ł ś ą Ł ś ł  

wyst puj  grunty prywatne. ę ą

11. Wyst powanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odr bnych.ę ę
    Tereny obj te zmian  Studium po o one s :ę ą ł ż ą

1) teren  w  Przewalu   w  zasi gu  obszaru  specjalnej  ochrony  ptaków  Natura  2000  „Ostoja  Tyszowiecka”ę  

PLB060011, w korytarzu ekologicznym GKPdC-2B Lasy Roztocza-Dolina Bugu,

2) teren w Przewalu w korytarz ekologicznym GKPdC-2B Lasy Roztocza-Dolina Bugu, pe ni cego funkcje bytoweł ą  

i erowiskowe dla przedmiotów ochrony  w Obszarze Natura 2000 Ostoja Tyszowiecka PLB060011;ż  

3) tereny  w  Przewalu  i  Zam yniu  w  granicach  projektowanej  strefy  ochronnej  G ównego  Zbiornika  Wódł ł  

Podziemnych GZWP Nr 407 Che m-Zamo  (w obszarze wysokiej ochrony), w zasi gu Jednolitej Cz cił ść ę ęś  

Wód  Powierzchniowych  Dop yw  spod  Przewala   (kod:  RW2162662349)  oraz  Jednolitej  Cz ci  Wódł ęś  

Podziemnych (kod:PLGW2000121). 

12.Wyst powanie obszarów naturalnych zagro e  geologicznychę ż ń .

W  granicach  terenu  obj tego  zmian  Studium  nie  wyst puj  zagro enia  geologiczne  w  postaci  terenówę ą ę ą ż  

osuwiskowych.

13.Wyst powanie  udokumentowanych  z ó  kopalin,  zasobów  wód  podziemnych  oraz  udokumentowanychę ł ż  

kompleksów podziemnego sk adowania dwutlenku w gla  kopalinł ę .  

Teren obj ty zmian  Studium nie jest  po o ony w zasi gu udokumentowanych z ó  kopalin, zasobów wódę ą ł ż ę ł ż  

podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego sk adowania dwutlenku w gla. ł ę

14.Wyst powanie obszarów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odr bnychę ę . 

W granicach terenów obj tych zmian  Studium nie wyst puj  obszary górnicze wyznaczone na podstawieę ą ę ą  

przepisów odr bnych.ę

15.Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporz dkowania gospodarki wodno-ą
ciekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadamiś  .
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1) teren po o ony w miejscowo ci Przewale posiada po redni dost p do drogi publicznej (powiatowej i gminnej)ł ż ś ś ę  

poprzez drogi wewn trzne gruntowe; teren po o ony w miejscowo ci Zam ynie posiada bezpo redni dost p doę ł ż ś ł ś ę  

drogi publicznej (gminnej) i drogi wojewódzkiej nr 850;

2) teren  po o ony  w  miejscowo ci  Przewale  nie  posiada  mo liwo ci  uzbrojenia  przez  przy czenie  doł ż ś ż ś łą  

istniej cych  sieci  infrastruktury  technicznej  -  wodoci gu  gminnego  i  zbiorczej  sieci  kanalizacyjnej  pozaą ą  

przy czeniem do istniej cej sieci elektroenergetycznej; teren po o ony w miejscowo ci Zam ynie uzbrojonyłą ą ł ż ś ł  

jest w sie  elektroenergetyczn  oraz wodoci g gminny,  nie posiada natomiast mo liwo ci przy czenia doć ą ą ż ś łą  

zbiorczej  sieci  kanalizacyjnej;  usuwanie  odpadów  zgodnie  z obowi zuj cym  programem gospodarowaniaą ą  

odpadami.

16. Zadania s u ce realizacji ponadlokalnych celów publicznych. ł żą
Wprowadzana  nowa  funkcja  terenów  nie  zalicza  si  do  ponadlokalnych  celów  publicznych  w  rozumieniuę  

obowi zuj cych przepisów. ą ą

17. Wymagania dotycz ce ochrony przeciwpowodziowej. ą
Tereny obj te zmian  Studium nie znajduj  si  w zasi gu obszaru ę ą ą ę ę szczególnego zagro enia powodzi .ż ą      
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CZĘŚĆ A.2.
I. WSTĘP

1. Podstawa formalno-prawna

Sporządzenie  Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  jest 
wypełnieniem ustawowego obowiązku określenia  polityki  przestrzennej,  w tym zasad zagospodarowania 
przestrzennego terenu gminy.

Zmiana  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy 
Tyszowce  polegająca  na  uzupełnieniu  studium  o  nowe  ustalenia  opracowana  została  w  formie 
ujednoliconego dokumentu (ujednoliconego rysunku w skali 1: 10 000, oraz ujednoliconego tekstu ustaleń 
studium)  z  wyróżnionymi  zmianami,  z  uwzględnieniem  uchwały  Nr  XL/221/02   Rady  Miejskiej  w 
Tyszowcach z dnia 2 lipca 2002 r. i jej późniejszych zmian, a także syntezy zmiany studium.

 W myśl art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), 
opracowanie studium należy do zadań własnych gminy. Realizowane jest przez Burmistrza na mocy ustawy 
o samorządzie gminnym, a jego zakres i tryb pracy określają art. 9, 10, 11 i 12 tejże Ustawy.

Opracowanie  kolejnej  już  zmiany  Studium  wykonane  zostało  na  podstawie  uchwały  Nr 
XVII/118/2020  z  dnia  4 maja  2020 r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany  studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tyszowce.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  zmiana  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  i  gminy Tyszowce  określająca  zasadnicze  cele  rozwoju  gminy.  Zmiana  studium 
dotyczy  wskazania  obszarów,  na  których  rozmieszczone  będą  urządzenia  wytwarzające  energię  z 
odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy przekraczającej  100kW (farmy fotowoltaiczne),  a  także  ich  strefy 
ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; 

Tekst  Studium  oraz  rysunek  Studium  zostały  zaktualizowane  zgodnie  z  przedmiotem  zmiany 
Studium, a także w wyniku zmian powszechnie obowiązującego prawa.

Przystąpienie  do  sporządzenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego miasta  i  gminy Tyszowce podyktowane było  potrzebą zmian w przestrzeni,  jak również 
korekty w polityce przestrzennej gminy. 

Studium  nie  jest  aktem  prawa  miejscowego,  ale  podstawowym  dokumentem  planistycznym 
określającym politykę  przestrzenną  i  kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  wiążącym przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  Studium nie  stanowi podstawy do 
wydawania decyzji administracyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Studium uwzględnia ustalenia przestrzenne zawarte w 
Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa,  Strategii  Rozwoju  Województwa,  Strategii 
Rozwoju Gminy oraz zasady określone w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Zasadniczym celem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
jest prowadzenie wewnątrz gminy spójnej polityki przestrzennej, powiązanej z rozwojem gospodarczym i 
społecznym, jest także podstawą m. in.:

● podejmowania  uchwał  o  przystąpieniu  do  sporządzania  miejscowych  planów zagospodarowania 
przestrzennego, bądź jego zmian,

● planowania i realizacji zadań własnych gminy związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,
● wewnętrznej kontroli uchwał o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod kątem 

zgodności z polityką zawartą w Studium,
● podejmowania działań związanych z obejmowaniem ochroną cennych i wartościowych obszarów i 

obiektów w gminie.
Studium  stanowi  dokument  planistyczny,  który  poprzez  określenie  kierunków  rozwoju 

przestrzennego gminy pozwala na świadome prowadzenie gospodarki gruntami i planowanie inwestycji o 
znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. 
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Stosownie do wymagań określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
studium powinny być uwzględnione uwarunkowania wynikające z:

● dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenów, 
● stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony,
● diagnozy,  o której mowa wart.10a ust.1 ustawy z dnia 6grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, przygotowanej na potrzeby strategii rozwoju gminy,
● stanu  środowiska,  w  tym  stanu  rolniczej  i  leśnej  przestrzeni  produkcyjnej,  wielkości  i  jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu 
kulturowego,

● stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
● rekomendacji  i  wniosków  zawartych  w  audycie  krajobrazowym  lub  określenia  przez  audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych,
● warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, oraz zapewnienia dostępności 

osobom  ze  szczególnymi  potrzebami,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o 
zapewnianiu  dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami,  zgodnie  z  uniwersalnym 
projektowaniem, 

● zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 
● potrzeb  i  możliwości  rozwoju  gminy,  uwzględniając  w  szczególności:  analizy  ekonomiczne, 

środowiskowe  i  społeczne,  prognozy  demograficzne,  w  tym  uwzględniające,  tam  gdzie  to 
uzasadnione, migracje na obszarach funkcjonalnych w rozumienie art.  5 pkt  6a ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,  możliwości finansowania przez gminę 
wykonania  sieci  komunikacyjnej  i  infrastruktury  technicznej,  a  także  infrastruktury  społecznej, 
służących realizacji zadań własnych gminy,d)bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

● stanu prawnego gruntów,
● występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych,
●  występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych
● występowania  udokumentowanych  złóż  kopalin,  zasobów  wód  podziemnych  oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla,
● występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych,
● stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami,
● zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
● wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.

Wymienione wyżej analizy i oceny pozwalają na postawienie diagnozy stanu zagospodarowania i 
funkcjonowania gminy, stanowiąc podstawę określenia celów rozwoju gminy, ustalenia hierarchii tych celów 
oraz  sformułowania  propozycji  dotyczących  generalnych  zasad  i  kierunków  zagospodarowania  obszaru 
gminy (ustalenia kierunków polityki przestrzennej).

W  trakcie  prac  nad  niniejszą  zmianą  Studium  -  w  oparciu  o  poszerzoną  wiedzę  źródłową  - 
sformułowano zapisy kierunków zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszarów gminy w 
zakresie planowanych inwestycji, związanych z wyznaczeniem obszarów, na których rozmieszczone będą 
urządzenia  wytwarzające  energię  z  odnawialnych źródeł  energii  o  mocy przekraczającej  100kW (farmy 
fotowoltaiczne),  a  także  ich  strefy  ochronne  związane  z  ograniczeniami  w  zabudowie  oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Jednocześnie  dokonano zmian w części tekstowej uwarunkowań w 
odniesieniu  do  treści  wynikających  z  art.  10  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r  o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z póź. zm.).

Dokument  ten  stanowi  podstawę  dla  władz  samorządowych  gminy,  na  podstawie,  którego 
prowadzona będzie polityka i  strategia działań nie tylko w sferze zagospodarowania przestrzennego,  ale 
także w sferze  społeczno – gospodarczej  i  ekologicznej,  które  pośrednio lub bezpośrednio wpływają na 
kształtowanie  struktury  przestrzennej  i  układu  funkcjonalno  -  przestrzennego.  Kierunki  rozwoju  gminy 
określone  w  studium  stanowić  będą  wytyczne  koordynacyjne  dla  prowadzenia  dalszych  prac,  w 
szczególności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Studium jako dokument kierunkowy, określający politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania, 
nie  determinuje szczegółowych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych. Wskazuje natomiast przyjęte 
przez gminę zasady utrzymania struktury przestrzennej gminy i kierunki jej zmian oraz możliwe, jak na 
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tyszowce  tę skalę i 
stopień szczegółowości opracowania, ustalenia lokalizacyjne i funkcjonalne dotyczące zagospodarowania i 
użytkowania terenów.
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I.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z  POŁOŻENIA,  STANU ŚRODOWISKA ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA GMINY 

II.  UWARUNKOWANIA  WYNIKAJĄCE  Z  POŁOŻENIA  GMINY  W  REGIONIE  Z 
DOTYCHCZASOWEGO  PRZEZNACZENIA,  ZAGOSPODAROWANIA I  UZBROJENIA 
TERENU

1. Uwarunkowania zewnętrzne

1.1  Uwarunkowania wynikające z położenia gminy w regionie

Gmina Tyszowce położona jest  w województwie  lubelskim w północnej  części  powiatu 

Tomaszów Lubelski. Graniczy z gminami: 

– od zachodu z gminą Komarów Osada

– od północy z gminą Miączyn i Werbkowice 

– od wschodu z gminą Mircze

– od południa z gminą Rachanie i Łaszczów.

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.

Tyszowce  –  siedziba  samorządu  gminnego  położona  jest  przy  drodze  wojewódzkiej  nr  850 
Tomaszów Lubelski  -  Józefówka – Alojzów,   w odległości:  −  30 km od siedziby powiatu -Tomaszowa 
Lubelskiego, 38 km od stolicy dawnego województwa zamojskiego, stolicy subregionu -Zamościa, 125km 
od stolicy województwa lubelskiego -Lublina. 

Możliwości rozwoju gminy Tyszowce stanowią rola i miejsce gminy w strukturze regionu 

lubelskiego jak i rola Lubelszczyzny w strukturze przestrzenno – gospodarczej kraju.

Główne przesłanki rozwoju regionu, do których można odnieść obszar gminy wiążą się z:

• wysoką jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej, której wartość była podstawą wydzielenia w 

programach krajowych kompleksu Zamojsko – Sandomierskiej o najlepszych glebach w kraju, 

predysponowanego do tworzenia krajowego zagłębia żywności i biznesu rolnego, 

• położeniem  w  strefie  oddziaływania  korytarza  tranzytowego,  związanego  z  przejściem 

granicznym na Ukrainę (łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym) w Hrebennem. Obszar 

gminy łączy się z tym korytarzem przez drogę wojewódzką 850.

Powierzchnia  gminy zajmuje  obszar  128,34  km2..  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.
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1.2. Uwarunkowania wynikające z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju

Zasady i cele polityki przestrzennej Kraju zostały określone w Koncepcji polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju, która to została przyjęta uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. 
Zasada zrównoważonego rozwoju, która uznana została za najważniejszą jest ustrojową zasadą oznaczającą 
rozwój  społeczno-gospodarczy,  w  którym  następuje  proces  integrowania  działań  politycznych, 
gospodarczych  i  społecznych  z  zachowaniem  równowagi  przyrodniczej  oraz  trwałości  podstawowych 
procesów przyrodniczych  w  celu  zagwarantowania  możliwości  zaspokajania  podstawowych 
potrzeb poszczególnych społeczności oraz obywateli  zarówno współczesnego pokolenia, jak i  przyszłych 
pokoleń. Zasada ta oparta została na 4 zasadach planowania publicznego opierających się na racjonalności 
ekonomicznej,  preferencji  regeneracji  nad zajmowaniem nowych  obszarów pod zabudowę,  przezorności 
ekologicznej, kompensacji ekologicznej.

Strategicznym  celem  zaś  polityki  przestrzennego  zagospodarowania  kraju  jest:  efektywne 
wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania 
ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności,  zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania 
państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie.

Celem  polityki  przestrzennej  zagospodarowania  kraju  uznanym  za  jeden  z  ważniejszych   jest 
zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszającej emisje CO2. W warunkach polskich 
do tego typu źródeł o największym potencjale ekonomicznym należy zaliczyć energię wiatru, wykorzystanie 
biomasy i biogazu oraz energii geotermalnej. Pewien potencjał rozwoju ma także hydroenergetyka, a także 
produkcja  energii  elektrycznej  z  energii  słonecznej.  Efekt  ten  zostanie  osiągnięty  dzięki  inwestycjom 
publicznym  i  prywatnym,  szczególnie  w  tych  obszarach,  w  których  występują   optymalne  warunki 
geograficzne. Zadaniem planowania przestrzennego jest wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone 
będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW.

1.3. Uwarunkowania wynikające ze strategii rozwoju województwa lubelskiego

Podstawowym  dokumentem  polityki  regionalnej  określającym  wizję  i  cele  rozwoju  społeczno-
gospodarczego województwa, a także działania służące ich realizacji jest Strategia Rozwoju Województwa 
Lubelskiego  do  roku  2030  r.  Strategia  określa  wizję  rozwoju  województwa:  „Województwo  lubelskie 
racjonalnie wykorzystując specyfikę społeczno-gospodarczą, zasoby środowiska, a także policentryczność 
sieci  ośrodków miejskich  rozwija  się  w sposób zrównoważony.  Kreatywność  i  otwartość  mieszkańców, 
aktywność  naukowo-badawcza,  tworzenie  i  stosowanie  rozwiązań  innowacyjnych  oraz  partnerstwo  w 
zarządzaniu  kształtują  nowoczesny  charakter  regionu.  Wzrasta  jego  znaczenie  jako  strategicznego 
producenta finalnych wyrobów bazujących na surowcach rolniczych, dostarczyciela usług prozdrowotnych i 
czasu wolnego. W efekcie region oferuje atrakcyjną przestrzeń do życia, pracy i inwestowania w zdrowym i 
bezpiecznym otoczeniu.”

W  odniesieniu  do  przedstawionej  wizji  zostały  sformułowane  4  cele  strategiczne  i  18  celów 
operacyjnych, które mają służyć realizacji działań rozwojowych na terenie województwa lubelskiego.
Jako strategiczne cele do osiągnięcia poprzez poszczególne cele operacyjne wskazano:
18.kształtowanie strategicznych zasobów rolnych, poprzez:

1) poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych.
2) rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej surowce rolne,
3) rozwój współpracy w sektorze rolno-spożywczym,
4) umocnienie marki lublańskich produktów żywnościorych; 

19.wzmocnienie powiązań i układów funkcjonalnych, poprzez:
1) zrównoważony rozwój systemów infrastruktury technicznej,
2) rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych (LOM, ośrodków subregionalnych i lokalnych),
3) wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
4) ochrona walorów środowiska;

20.innowacyjny rozwój gospodarki oparty o zasoby i potencjały regionu, poprzez:
1) wykorzystanie  potencjału  badawczo  -  rozwojowego  jednostek  naukowych  oraz  wspieranie 

transferu wiedzy i technologi,
2) wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
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3) promocja i rozwój usług prozdrowotnych, uzdrowiskowych oraz gospodarki senioralnej,
4) innowacyjne  wykorzystanie  walorów  przyrodniczo  -  kulturowych,  rozwój  sportu  i  usług 

wolnego czasu; 
21.wzmocnienie kapitału społecznego, poprzez:

1) rozwijanie kapitału ludzkiego,
2) poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych,
3) włączenie i integracja społeczna,
4) wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej,
5) bezpieczeństwo publiczne,
6) wspieranie oddolnych inicjatyw i poprawa efektywności zarządzania.

Gmina Tyszowce należy do Obszary Strategicznej Interwencji Roztocze. Priorytet rozwoju oparty 
jest  na społeczno - gospodarczym wykorzystaniu zasobów  środowiska  przyrodniczego  i   kulturowego 
Roztocza  i  Puszczy Solskiej. 

Kierunki  interwencji dla obszaru wsparcia OSI Roztocze w kontekście realizacji celów i kierunków 
działań Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oparte są przede wszystkim o:

1) poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych, w tym rozwój  agroturystyki  i  turystyki  wiejskiej 
jako   istotnego   elementu   regionalnej   oferty   turystycznej  oraz  ważnego  czynnika  poprawy 
ekonomicznej gospodarstw rolnych;

2) zrównoważony rozwój systemów infrastruktury technicznej:
a) poprawa   regionalnych   i   międzyregionalnych   powiązań   komunikacyjnych, w tym jako 

flagowe przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 850;
b) poprawa   regionalnych   i   międzyregionalnych   połączeń   kolejowych   z   uwzględnieniem 

Programu Kolejowego CPK Centralny Port Komunikacyjny 
3) ochrona walorów środowiska:

a) ochrona wartości przyrodniczych,  w tym krajobrazu,  siedlisk i  bioróżnorodności,  w tym jako 
flagowe opracowanie   planów  ochrony  oraz   planów  zadań  ochronnych  dla   obszarów 
objętych  prawną  formą  ochrony  przyrody  oraz  aktualizacja   lokalnych   dokumentów 
planistycznych   w   zakresie   uwzględnienia   działań   i  warunków  zagospodarowania 
wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych;

4) promocja  i  rozwój  usług  prozdrowotnych,  uzdrowiskowych  oraz  gospodarki  senioralnej,  w  tym 
rozwój funkcji  i  bazy  lecznictwa  uzdrowiskowego  na  obszarach  występowania naturalnych 
warunków i czynników leczniczych;

5) innowacyjne  wykorzystanie  walorów przyrodniczo - kulturowych, rozwój sportu i  usług wolnego 
czasu, w tym:
a) kreowanie   i   rozwijanie   oferty  ośrodków  łączących   funkcje   edukacyjne,   kulturalne  i 

rekreacyjne, wykorzystujących nowe trendy w turystyce,
b) 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),

c) organizacja punktów usług i obsługi turystycznej dla turystyki zmotoryzowanej (np. caravanning, 
turystyka motocyklowa),

d) rozwój  infrastruktury  sprzyjającej  tworzeniu  zróżnicowanej  oferty  opartej  o  różne  formy 
turystyki   (np.   kajakową,   rowerową,   nordic  walking,   konną,   kulturową,   historyczną, 
przyrodniczą, kulinarną itp.),

e) wspieranie   rozwoju   przemysłów kreatywnych oraz   przemysłów   kultury, przedsiębiorczości 
bazującej  na  lokalnych  zasobach,  dziedzictwie  kulturowym i usługach edukacyjnych,

f) ochrona  zasobów  dziedzictwa  kulturowego,  w  tym  poprzez  rozwijanie  funkcji  użytkowej 
obiektów kulturowych;

6) wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalne, w tym:
a) 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,
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b) wspieranie  działań  na  rzecz  ochrony  zasobów przyrodniczych na obszarach przygranicznych 
oraz rozwój zintegrowanej turystyki trans graniczne.

1.4. Uwarunkowania wynikające z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego jest dokumentem o charakterze 
długookresowym, stanowiącym element krajowego systemu planowania przestrzennego. Określa on zasady i 
kierunki  kształtowania  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  regionu  oraz  działania  służące  realizacji 
ponadlokalnych  celów  publicznych  stanowiąc  formalną  i  merytoryczną  płaszczyznę  odniesienia  dla 
podejmowanych decyzji przestrzennych.

Jest to dokument komplementarny i spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020  (z perspektywą do 2030 r.),  stanowiący przestrzenne przełożenie określonych w niej celów i 
kierunków rozwoju województwa.

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.

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:      

1) wzmocnienie powiązań funkcjonalnych (transportowych,  teleinformatycznych,  spoleczno-
gospodarczych) z lokalnymi ośrodkami rozwoju;

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

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

4) wzmocnienie funkcjonalne ośrodka gminnego;
5) 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:

1) produkcje roślinną;
2) rozwój bazy przetwórstwa rolno-spożywczego;
3) rozwój agroturystyki jako formy wzbogacenia funkcjonalnego obszarów wiejskich;
4) rozwój infrastruktury turystycznej (głównie szlaków turystycznych);
5) produkcja zdrowej żywności;
6) rozwój infrastruktury technicznej i transportowej.    
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1.5. Uwarunkowania wynikające ze strategii rozwoju gminy

Strategia  Rozwoju  Gminy  wyznacza  ramy  i  cele  prowadzonej  w  gminie  polityki  społecznej, 
gospodarczej i inwestycyjnej opartej na zrównoważonym rozwoju. 

Strategia Rozwoju Gminy i Studium powinny charakteryzować się zbieżnością, która pozwala na 
jasne określenie polityki przestrzennej gminy i wskazywanie kierunków przemian. Najbardziej optymalne 
możliwości realizacji celów i założeń zapisanych w Strategii można osiągnąć poprzez opracowanie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego po jej przyjęciu.

Gmina Tyszowce, podobnie jak wiele innych gmin w Polsce, boryka się z wieloma  problemami. 
Dotyczą  one  różnych  sfer  m.in.:  komunikacji,  przedsiębiorczości,  rolnictwa,  a  także  sfery  społecznej. 
Identyfikacja tych problemów stanie się podstawą do sformułowania celów rozwoju gminy.
Wizja rozwoju gminy Tyszowce brzmi: „Tyszowce w 2020 roku to Gmina znana z wysokiego poziomu życia 
mieszkańców.  To  ośrodek  o  znaczeniu  ponadlokalnym  w  zakresie  administracyjnym,  kulturalnym, 
edukacyjnym, handlowo - usługowym i gospodarczym z własnym zapleczem przemysłowym”, natomiast 
misją  rozwoju  gminy  wyrażoną  poprzez  generalny  cel  strategiczny  rozwoju  gminy  według  „Strategii 
Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2015-2020”, jest „Tworzyć dogodne warunki dla rozwoju mieszkańców. 
Stworzyć  dogodne  warunki  dla  rozwoju  przedsiębiorstw  przyjaznych  dla  środowiska.  Wspierać  rozwój 
turystyki.” 

Osiągnięciu realizacji wizji i misji mają służyć cele strategiczne takie jak:
1) Poprawa funkcjonalności logistycznej gminy; 
2) Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, w tym odbudowa i poprawa stanu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego. 
3) Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich. 
4) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz kosztów energii. 
5) Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców oparty na lokalnych zasobach i branżach. 
6) Wzrost atrakcyjności gminy jako obszaru odpowiedniego do zamieszkania. 

2. Uwarunkowania wewnętrzne

2.1.  Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia 
terenu

Na  terenie  gminy  dominuje  użytkowanie  rolnicze,  o  czym  świadczy  procentowy  udział 
poszczególnych rodzajów użytkowania:  82% -  użytki  rolne,  12% -  użytki  leśne.  Tereny zurbanizowane 
zajmują niespełna 4% powierzchni gminy.

Struktura  funkcjonalno-przestrzenna  obszaru  wiejskiego  gminy,  przyporządkowana  jest  układowi 
komunikacyjnemu i jest ściśle powiązana z uwarunkowaniami terenowymi i wcześniejszymi przesądzeniami 
lokalizacyjnymi wynikającymi z tradycji rozwoju osadnictwa rolniczego.  Miasto Tyszowce utworzyło się 
jako węzeł komunikacyjny i centrum usługowe z historycznym małomiasteczkowym układem zabudowy. 
Można tu zidentyfikować zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i  mieszkaniowo-usługową,  usługową i 
zagrodową.  Na  terenie  gminy wiejskiej  w każdej  jednostce  osiedleńczej  ukształtowało się  centrum wsi, 
ogniskujące  zabudową  oraz  życiem  kulturalnym  i  społecznym  wokół  kościoła,  szkoły  lub  remizy.  W 
przestrzeni przeważa głównie zabudowa dwukondygnacyjna o funkcji mieszkalnej oraz jednokondygnacyjna 
zabudowa  gospodarcza,  w  tym  związana  z  działalnością  rolniczą,  koncentrująca  się  wzdłuż  ciągów 
komunikacyjnych oraz zabudowa siedliskowa rozproszona na terenach użytków rolnych. Zainwestowane na 
terenie gminy Tyszowce, jest  zgodne ze wskazanym przeznaczeniem  w obecnie obowiązujących planach 
zagospodarowania  przestrzennego.  Rozmieszczenie  terenów mieszkaniowych  w  gminie  jest  stosunkowo 
nierównomierne.  Centralny  ośrodek  stanowi  miejscowość  Tyszowce.  Zabudowa  na  terenie  gminy 
zlokalizowana  jest  wzdłuż  głównych  ciągów komunikacyjnych,  ale  występuje  również  sporo  zabudowy 
rozproszonej. W skali całej gminy dominuje zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
występuje  głównie  w  formie  pojedynczych  nieruchomości,  jako  efekt  podziałów  rodzinnych  lub 
przekształcenia siedlisk rolniczych, które przestały pełnić dotychczasową funkcję. Usługi publiczne (w tym 
administracji  gminnej),  usługi  oświaty,  zdrowia,  opieki  społecznej,  bezpieczeństwa  publicznego,  kultury, 
usługi sakralne oraz usługi handlu i rzemiosła w większości przypadków zlokalizowane są w miejscowości 
Tyszowce, natomiast niemalże we wszystkich pozostałych miejscowościach gminy są placówki handlowe, 
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zatem podstawowe  potrzeby społeczności  lokalnej  są  zaspokojone.  Na  terenie  gminy są  zlokalizowane 
zakłady przemysłowe. Gmina Tyszowce dysponuje bardzo bogatymi zasobami przyrody, co stwarza bardzo 
duży potencjał turystyczny.  W sferze rozwoju turystyki i rekreacji  podjęto szereg działań związanych ze 
zwiększeniem atrakcyjności gminy i poprawą warunków życia jej terenie. Ze względu to, iż obszar gminy 
usytuowany jest poza głównym obszarem nagromadzenia atrakcji turystycznych, nie został on dotychczas 
dostatecznie wypromowany jako miejsce wypoczynku.

Ponadto  na  terenie  gminy  wskazane  są  obszary  na  których  rozmieszczone  są  urządzenia 
wytwarzające energię  z  odnawialnych źródeł  energii  o  mocy przekraczającej  100kW,  a  także  ich  strefy 
ochronne  związane  z  ograniczeniami  w  zabudowie  oraz  zagospodarowaniu  i  użytkowaniu  terenu.  W 
obszarach tych zlokalizowanych jest zespół elektrowni wiatrowych składający się z 16 turbin. 

Strukturę  dotychczasowego  użytkowania  terenu  zagospodarowania  gminy  Tyszowce  przedstawiono  w 
poniższej tabeli

Grupa użytków 
gruntowych 

Rodzaj użytku gruntowego Powierzchnia w ha

ogółem

1 2 3 4 5

Grunty zabudowane 
i zurbanizowane 

Tereny mieszkaniowe 16 489

Tereny przemysłowe 12

Inne tereny zabudowane 32

Zurbanizowane tereny 
niezabudowane

5

Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 11

Użytki kopalne 1

Tereny komunikacyjne drogi 408

Tereny kolejowe 4

Grunty  przeznaczone 
pod  budowę  dróg 
publicznych  lub  linii 
kolejowych

92

Użytki rolne Grunty orne 7 492 11435

sady 31

Łąki trwałe 2 072

Pastwiska trwałe 464

Grunty rolne zabudowane 345

Grunty pod rowami 108

Grunty pod stawami 9

Grunty leśne oraz 

zadrzewione i 

zakrzaczone

Lasy 1 415 2224

Grunty zadrzewione i zakrzaczone 226

Grunty pod wodami Powierzchniowymi płynącymi 42 240

Powierzchniowymi stojącymi 6

Nieużytki 134

Tereny rożne 1

Powierzchnia ogółem 12 834
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Istniejący układ komunikacyjny, który tworzą droga wojewódzka Nr 850 relacji Tomaszów Lubelski 
- Hrubieszów oraz sieć dróg powiatowych i gminnych, zapewnia dogodne połączenia wewnątrz gminy jak i 
z terenami otaczającymi. Powiązania funkcjonalno – przestrzenne gminy z obszarem otaczającym wskazują 
na silne związki z miastem Tomaszów Lubelski. Powiązania te występują głównie w zakresie dojazdów do 
pracy, szkół oraz korzystania z placówek usługowych (targowiska, punkty skupu, sklepy itp.).
Wyposażenie  jednostek  osadniczych  w  podstawowe  elementy  infrastruktury  technicznej  wymaga 
doinwestowania, szczególnie w zakresie rozwiązań  gospodarki  ściekowej. Z sieci wodociągowej korzysta 
ok. 79,2% mieszkańców gminy, natomiast do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest zaledwie 11,3 %, 
a  jej  długość  wynosi  zaledwie  14,4  km.  Długość  sieci  kanalizacyjnej  w  relacji  do  długości  sieci 
wodociągowej wynosi 13,28%. Sieć  kanalizacji sanitarnej realizowana jest w miejscowości Tyszowce.  W 
Tyszowcach znajduje się oczyszczalnia biologiczna.  Oprócz wymienionej oczyszczalni przy gimnazjum w 
Tyszowcach oraz siedziby firmy Beta Soap znajdują się oczyszczalnie biologiczno-chemiczne. 

Na terenie gminy Tyszowce brak jest sieci gazu ziemnego, a potrzeby w tym zakresie są bardzo 
duże. Obecnie większość mieszkańców korzysta z gazu płynnego propan-butan. 
Struktura istniejących sieci energetycznych oparta jest na linii wysokiego  a także liniach średniego napięcia 

Obszar objęty zmianą studium w zakresie dotyczącym  obszarów, na których rozmieszczone będą 
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW (urządzeń 
fotowoltaicznych) położony  jest  w  południowo-wschodniej  części  gminy,  z  uwzględnieniem  przede 
wszystkim  obrębu  Tyszowce.  Wzmiankowany  fragment  gminy  znajduje  się  w  strefie  rolno-osadniczej 
obejmującej jej większą część związaną z produkcją rolną oraz istniejącym parkiem elektrowni wiatrowych. 
Stan dotychczasowego przeznaczenia obszaru objętego zmianą studium w omawianym fragmencie gminy 
obejmuje tereny rolne, użytków zielonych, dróg publicznych oraz elektrowni wiatrowych. Jest to typowa 
mozaika charakteryzująca się  krajobrazem rolniczo-łąkowo.  Dotychczasowe przeznaczenie jest  zgodne z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz kierunkami zawartymi w Studium

2.2. Diagnoza,  o której  mowa  w art.  10a ust.  1  ustawy  z dnia  6 grudnia  2006 r. o zasadach 
prowadzenia  polityki  rozwoju,  przygotowanej  na  potrzeby  strategii rozwoju gminy

Gmina  Tyszowce  na  czas  sporządzania  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  miast  i  gminy  Tyszowce  nie  posiada  aktualnej  diagnozy  sytuacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej, sporządzonej na potrzeby rozwoju gminy, o której mowa w art. 10a 
ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanej na potrzeby 
strategii rozwoju gminy.

III.  STAN  ŚRODOWISKA,  W  TYM  STAN  ROLNICZEJ  PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚC I JAKOŚC ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW 
OCHRONY  ŚRODOWISKA,  PRZYRODY  I  KRAJOBRAZU,  W  TYM  KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO 

3. PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY

3.1 Uwarunkowania wynikające z zasobów i  walorów środowiska przyrodniczego 
oraz warunków fizjograficznych

Różnorodne  zasoby  i  walory  środowiska  przyrodniczego  gminy  Tyszowce  stwarzają 

zarówno szanse, jak i ograniczenia rozwoju poszczególnych funkcji:

✗ Zasoby wodne
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Według regionalizacji  hydrograficznej  Lubelszczyzny (Z.  Michalczyk,  T.Wilgat  – 1998 r.) 

obszar gminy znajduje się w regionie hydrograficznym III, który cechują: małe opady, mały odpływ 

całkowity i podziemny, duża gęstość sieci wodnej, mała liczba źródeł o niskiej wydajności.

✗ Wody podziemne

Główny  poziom  wodonośny  w  obszarze  gminy  zmazany  jest  ze  skałami  górnej  kredy, 

lokalne  występuje  także  w  utworach  czwartorzędowych.  Kredowy  poziom  wodonośny  gminy 

stanowi  fragment  zasobnego  w wodę  głównego  zbiornika  wód  podziemnych  nr  407  –  Niecka 

Lubelska – Chełm – Zamość, należącego do głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce. 

Szacunkowe  zasoby  dyspozycyjne  zbiornika  wynoszą  1050,0  m3/d,  a  wskaźnik  zasobów 

dyspozycyjnych – 1,38 l/s/km. GZWP 407 jest w zasadzie zamkniętą jednostką hydrologiczną – 

jego zasoby wodne powstają w wyniku infiltracji wód opadowych do środowiska skalnego. Wody 

przemieszczają się  głównie szczelinami skalnymi,  które sięgają na duże głębokości.  Charakter 

zwierciadła,  wód  jest  swobodny  i  nawiązuje  do  rzeźby terenu.  Głębokość  serii  wodonośnej  o 

znaczeniu praktycznym wynosi 100 – 150 m, średnia głębokość ujęć kształtuje się na poziomie 70 

m. Dominują wody średniotwarde i twarde (300 – 500 mg Ca CO3/dm3), o niskiej mineralizacji, 

posiadające dobrą jakość.

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.

Utwory czwartorzędowe jako środowisko wodne w obszarze gminy odgrywają większą rolę 

tylko  w  dolinach  rzecznych.  Miąższość  warstw  wodonośnych  jest  zmienna  w  profilach 

poprzecznych  i  podłużnych  dolin.  Zasilanie  wód  czwartorzędowych  następuje  przez  infiltrację 

opadów,  a także przez dopływ wody z przyległych obszarów wierzchowinowych.  W związku z 

powyższym zasobność wodna może być lokalnie znaczna (wydajność średnia może wynosić do 

50  m3/h).  W  warstwach  czwartorzędowych  bardzo  płytko  występują  wody  o  swobodnym 

zwierciadle, głębiej utrzymują się wody naporowe. W obszarach wierzchowin lokalnie napotyka się 

czwartorzędowe pasmo wodonośne (płd. część gminy – Grzęda Sokalska). Zasobność wodna jest 

znikoma, silnie uzależniona od zasilania atmosferycznego, głębokość występowania zwierciadła 

wody  wynosi  najczęściej  kilka  metrów  –  wody  te  były  powszechnie  wykorzystywane  do 

zaopatrzenia gospodarstw.

Zasoby wód podziemnych w obszarze gminy są wysokie, przeważają rejony o potencjalnej 

wydajności  otworów studziennych 30 – 70 m3/h,  tylko w okolicy Perespy,  Czermna,  Marysina, 
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Wojciechówki i Kol. Mikulin potencjalna wydajność wynosi 10 – 30 m3/h. Największe znaczenie ma 

kredowe piętro wodonośne stanowiące ponad 75 % zasobów, znacznie mniejsza jest rola piętra 

czwartorzędowego.

Miasto i Gmina Tyszowce położone są ponadto w zasięgu  jednolitych częściach wód podziemnych JCWPd 
Nr 121. Na obszarze JCWPd nie występują zanieczyszczenia wód podziemnych. Są to wody dobrej jakości, 
wymagają na ogół prostego uzdatniania.

✗ Wody powierzchniowe

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  twórzy  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.

Miasto i Gmina Tyszowce znajdują się w obrębie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych: 
● RW2000162662349  Dopływ  spod  Przewala-  stan  ogólny  zły (ekologiczny-poniżej  dobrego, 

chemiczny- dobry), cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, 
● RW2000162662329  Dopływ  spod  Kraczewa-  stan  ogólny  zły  (ekologiczny-poniżej  dobrego, 

chemiczny- dobry), cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny 
● RW200019266239 Huczwa od Kanału Rokitno do Sieniochy –stan ogólny zły ( stan ekologiczny 

–dobry i Powy żej dobrego, stan chemiczny-PSD), cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz 
dobry stan chemiczny , 

● RW2000162662369  Dopływ  ze  Starej  Wsi -  stan  ogólny  zły  (ekologiczny-poniżej  dobrego, 
chemiczny- dobry), cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny,

● RW200024266299  Huczwa  od  Sieniochy  do  ujścia,- stan  ogólny  zły  (ekologiczny-słaby, 
chemiczny- dobry), cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, 

● RW2000232662549 Siniocha- stan ogólny zły  (ekologiczny-poniżej dobrego, chemiczny- dobry), 
cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, 

● RW200023266249 Sieniocha. stan ogólny zły  (ekologiczny-poniżej dobrego, chemiczny- dobry), 
cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

✗ Szata roślinna 

Wśród zespołów roślinnych w gminie istotne znaczenie posiadają zespoły leśne. Żyzność 

gleb  spowodowała  znaczne  wylesienie  omawianego  obszaru  (lasy  zajmują  tylko  10,2  % 

powierzchni). Zespoły leśne występują w dwu kompleksach: 
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I – pomiędzy Tyszowcami, Czermnem i Perespą (Las Popówka, Nowinka) 

II – w rejonie Czartowczyka i Klątw (Las Czartowczyk, Las Klątowicki).

W kompleksie I występują lasy o stosunkowo dużym stopniu naturalności, na siedliskach 

wilgotnych i podmokłych boru mieszanego świeżego, (Las Popówka z dominacją sosny i olchy), 

olsu (fragment na płn. od Marysina) oraz lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego (Las Nowinka 

z  dominacją  dębu i  sosny).  Są to  lasy  o  wysokich  walorach przyrodniczych,  pełniące funkcje 

wodochronne (retencja wody,  zmniejszenie spływu powierzchniowego,  regulacja stanu wody w 

ciekach i na terenach zabagnionych). Lasy tworzą istotny węzeł ekologiczny, który z korytarzem 

ekologicznym (ciągiem siedliskowym)  doliny Sieniochy i  Huczwy,  łączy przez Rachodoszcze – 

Komarów – Tyszowce oraz Zielone – Werechanie lasy roztoczańskie z lasami nadleśnictwa Mircze 

oraz dolinę Bugu.

Kompleks II - Las Czartowczyk, Las Klątowicki – występuje na siedliskach lasu świeżego i 

lasu mieszanego świeżego (grądy), z drzewostanami w przewadze zgodnymi z typem siedliska, z 

dominacją  gatunków jak:  grab,  dąb  szypułkowy,  osika,  buk,  wiąz,  i  sosna.  Lasy  położone  w 

urzeźbionych terenach pełnią funkcje glebochronne.

Pełnione  przez  lasy  funkcje  ekologiczne  ograniczają  ich  gospodarcze  wykorzystanie.  Z 

uwagi na niską lesistość gminy (gmina – 10%, kraj – 30%) należy dążyć do zwiększenia lesistości 

przez  zalesianie  gruntów  marginalnych,  narażonych  na  silne  procesy  erozyjne,  nieużytków 

(głównie tereny piaszczyste w środkowej części gminy).

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. 

Występuje tu flora zbiorowisk wodnych (stawki  w kompleksie torfowisk niskich węglanowych w 

rejonie Perespy)  i  torfowisk niskich.  Torfowiska niskie,  w zależności  od stopnia  uwilgotnienia  i 

żyzności, reprezentują trzy zasadnicze grupy zbiorowisk: szuwarowe, spotykane najczęściej przy 

brzegach  rzek  i  oczek  wodnych,  wielkich  turzyc  –  wykształcające  się  na  silnie  podtopionych 

rozlewiskach  rzecznych  oraz  łąk  kośnych  –  charakterystycznych  dla  gleb  bardzo  żyznych  i 

jednocześnie  nadmiernie  wilgotnych.  Na  bezodpływowych  i  bogatych  w  wapń  torfowiskach 

(mokradła w dolinie Sieniochy) występują zespoły węglanowe – Cladietum marisci, Schoenetum 

ferruginci.

W  dolinie  Huczwy,  w  środowiskach  bardziej  suchych,  rosną  liczne  rośliny  rzadkie  i 

chronione, między innymi kilka gatunków storczyków. Obszary dolin rzecznych stanowią cenne i 

aktywne zasoby biotyczne, wskazane do objęcia ochroną prawną w formie obszaru chronionego 

krajobrazu (obszar obejmuje dolinę Huczwy na północ od Tyszowiec i dolinę Sieniochy wraz z 

kompleksem leśnym w rejonie Perespy – Tyszowiec).
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Duże  znaczenie  przyrodnicze  posiadają  występujące  wyspowo  w  obszarze  gminy 

zbiorowiska kserotermiczne (światło – wapnio – lubne), wykształcone w postaci muraw i zespołów 

zaroślowych. W zespołach muraw dominują koniczyny, brodziszek czerwony, gorysz siny, cieciorka 

pstra;  a  w zespołach zaroślowych wisienka karłowata,  ligustr  pospolity,  dereń świdwa,  szakłak 

pospolity,  tarnina i  inne.  Zespoły te  występują na słonecznych stokach dolin,  wąwozów,  skarp 

lessowych. W miejscowości Mikulin występujące zbiorowiska kserotermiczne z rzadkimi gatunkami 

roślin stepowych objęte zostały ochroną rezerwatową – rezerwat stepowy „Skarpa Doburzańska" o 

pow. 5,0 ha.

✗ Fauna

Występowanie fauny związane jest z rozmieszczeniem na terenie gminy jej podstawowych 

siedlisk. Występuje tu:

– fauna leśna, związana z kompleksami leśnymi,

– fauna łąkowo zaroślowa związana z ciągiem siedliskowym dolin rzecznych

– fauna  kserotermiczna,  związana  z  siedliskiem  muraw  i  zarośli  kserotermicznych 

i stepopodobnych.

Według waloryzacji obszarów faunistycznych (Z. Głowaciński 1992 r.) w gminie występują 

obszary  o  wartości  wysokiej  (doliny  rzeczne  z  kompleksem  leśnym)  i  ponadprzeciętnej.  Do 

najciekawszych  ostoi  faunistycznych  w gminie  zalicza  się  dolinę  Sieniochy,  gdzie  stwierdzono 

występowanie łącznie 137 gatunków ptaków, z czego 58 lęgowych. Spośród 67 gatunków ptaków 

wpisanych  do  Polskiej  Czerwonej  Księgi  Zwierząt  występuje  tu  18  gatunków,  a  z  ptaków 

zagrożonych  wymarciem  zaobserwowano  2  gatunki  (66,7  %)  oraz  dolinę  Huczwy,  gdzie 

stwierdzono ponad 200 gatunków ptaków, z czego ponad połowa lęgowych (w tym rzadkie jak: 

szczudłak,  orzełek  włochaty,  bocian  czarny,  orlik  krzykliwy,  mewa  srebrzysta,  próżniaczek). 

Ponadto występuje tu ostoja susła perełkowanego.

Jest to gatunek zagrożony wyginięciem, wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, w 

kraju  występuje  tylko  na  Zamojszczyźnie  i  na  lotnisku  w  Świdniku  k/Lublina.  Ze  środków 

EKOFUNDUSZU Budżetu Wojewódzkiego realizowany jest na Lubelszczyźnie program ochrony 

tego gatunku, w ramach którego planowane jest objęcie ochroną tego gatunku, w ramach którego 

planowane  jest  objęcie  ochroną  rezerwatową  stanowiska  w  Tyszowcach.  Populacja  susła  w 

Tyszowcach jest w ostatnich latach najprężniejszą i ma istotne znaczenie dla zachowania gatunku. 

Zagrożeniem  dla  ostoi  są  melioracje  i  konserwacje  urządzeń  melioracyjnych  oraz  intensywna 

gospodarka  rybacka  i  rolna.  Zaleca  się  renaturalizację  obszarów  ich  występowania  poprzez 

powstrzymanie  odwadniania  oraz  proponuje  się  objecie  ochrona  prawną  w  formie  obszaru 

chronionego krajobrazu.
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✗ Rolnicza przestrzeń produkcyjna  

Istotnym zasobem naturalnym gminy jest rolnicza przestrzeń produkcyjna, której wartość 

(wg waloryzacji IUNG Puławy) wynosi 88,3 pkt, przy 73,4 pkt średnio w województwie. Występują 

tu żyzne gleby lessowe (93,7 % gruntów ornych stanowią gleby w klasach bonitacyjnych I - IV) 

tworzące kompleksy przydatności rolniczej: pszenny bardzo dobry – 32,2 % ogółu gruntów ornych, 

pszenny dobry – 40,8 %, pszenny wadliwy – 9,0 % (razem 82 % gruntów ornych).

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. 

Gleby lessowe w obszarze gminy zaliczone zostały do czarnoziemów zdegradowanych, 

rzadziej  do  gleb  brunatnych  lub  czarnych  ziem.  W  obszarach  wychodni  utworów  kredowych 

wykształciły się rędziny czarnoziemne ciężkie, średnio głębokie. W dolinach rzek występują gleby 

torfowo  –  murszowe  i  torfowe,  a  na  mniejszych  powierzchniach  czarne  ziemie  lub  ziemie 

zdegradowane. Większość gleb gminy (94 %) chroniona jest na mocy ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych przed zmianą użytkowania na nierolnicze.

Preferowanymi kierunkami produkcji na w/w glebach jest uprawa zbóż, buraków cukrowych 

lub innych roślin intensywnej agrotechniki, łącznie z warzywami w uprawie polowej; w dolinach 

rzecznych możliwy kierunek produkcji mleczno – hodowlany. 

✗ Leśna przestrzeń produkcyjna  
Lasy zajmują powierzchnię 13,97 km2, co stanowi niecałe 11 % powierzchni. Nie jest to wysoka 

lesistość. 
Charakteryzują  się  one  znacznym  bogactwem  puli  genowej  oraz  zróżnicowaniem 

fitosocjologicznym. W układzie przestrzennym w obszarze gminy Tyszowce występuje mozaika siedlisk i 
ekosystemów:  rolniczych  /drobnoprzestrzenne  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.  Jest  to  obszar  o  znacznej  bioróżnorodności  na  poziomie  siedliskowym,  ekosystemowym i 
gatunkowym, z lokalnymi ostojami flory i fauny leśnej, kserotermicznej i łąkowo-zaroślowej.
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 wilgotny. 
Sieliska lasowe to las mieszany świeży,  las świeży,  las mieszany wilgotny. Sporadycznie występują olsy 
/Lipowiec, Podbór/.
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 są ostoją fauny leśnej. Występuje tu jeleń, 
sarna, lis, kuna leśna, dzik, borsuk, zając, bażant, kuropatwa.  Lasy, posiadają dużą naturalną odporność na 
choroby grzybowe i gradacje szkodników owadzich,  wynikającą ze składu gatunkowego,  występującego 
podrostu i podszytu i są w dobrym stanie sanitarnym. 

✗   Zasoby surowców mineralnych  

           W granicach gminy występują następujące zasoby surowców naturalnych:
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•  kruszywo  naturalne  –  piaski  średnio  i  drobnoziarniste,  stwierdzone  w  rejonie  Marysina, 

Wojciechówki, Tyszowiec, dające możliwość rozwinięcia procesów wydobywania w wielkościach 

zabezpieczających  potrzeby  własne  gminy  (cele  ogólnobudowlane  i  drogowe)  i  możliwość 

likwidacji  deficytu  gmin  sąsiednich  (np.  Mircze).  Wyrobiska  formalne  (obszary  koncesyjne) 

istnieją w Tyszowcach (piaskownia „Tyszowce") oraz w Marysinie (dwie piaskownie).

•  lessy  –  w  rejonie  Majdanu,  Kol.  Czartowiec,  Czartowczyk  i  Przewale,  które  umożliwiają 

powstawanie polowych zespołów wypału cegły palonej pełnej kl. 75, 100. W rejonie Tyszowiec 

znajdują się złoża lessów o pow. 2,2 ha, eksploatowane przez cegielnię (obecnie wystąpiono 

ponownie o udzielenie koncesji na jego eksploatację).

•  surowce  węglanowe  –  margle  kredowe,  występują  w  niewielkich  wychodniach  w  rejonie 

Perespy, Przewala i Mikulina. Nie były przedmiotem zastosowań praktycznych i badań.

•  torfy – w dolinie  rzeki  Huczwy,  o miąższości  średniej  2,06 m i  max.  4,5 m.  Ogólne zasoby 

szacowane na ok. 10 921 tyś. m3 oraz w dolinie Sieniochy o miąższości średniej 2,65 m, max 

6,0 m i ogólnych zasobach 29 895 tyś. m3.  Nie zostały zaliczone w skład potencjalnej bazy 

zasobowej z uwagi na istotne znaczenie torfowisk dla rolnictwa gminy. Ponadto istnieje projekt 

objęcia ochroną dolin rzecznych (w których obszarach występują) co wyklucza ich eksploatację.

•  węgiel kamienny – występuje w obszarze płn. - wsch. gminy (przez gminę przebiega granica 

regionu  geologiczno  –  złożowego  Hrubieszów  –  Korczmin).  Eksploatacja  węgla  jest 

niewskazana  z  uwagi  na  możliwość  zaburzenia  równowagi  hydrogeologicznej  głównego 

zbiornika  wód  podziemnych  GZWP  407,  a  także  występowania  gleb  wysokich  klas 

bonitacyjnych, chronionych przed zmianą użytkowania na nierolnicze.

W  obszarze  gminy  znajdują  się  wyrobiska  poeksploatacyjne;  po  nieformalnej  eksploatacji 

surowców, wskazane do zrekultywowania i zagospodarowania.

✗ Rzeźba terenu  

Gmina położona jest w granicach dwu krain fizjograficznych – Kotliny Hrubieszowskiej na 

północy  i  Grzędy  Sokalskiej  na  południu.  Granicę  między  nimi  wyznacza  krawędź  erozyjno 

denudacyjna, o przebiegu zbliżonym do równikowego na linii Przewale – Majdan. 

Kotlina Hrubieszowska stanowi rozległe obniżenie o założeniach strukturalnych, wypełnione 

górnokredowymi,  mało  odpornymi  wapieniami  marglistymi,  przykrytymi  warstwą  lessów. 

Powierzchnia  Kotliny  położona  jest  na  poziomie  200  –  210  m  npm,  jej  charakterystycznymi 

elementami  są  liczne  zagłębienia  krasowe.  Grzęda  Sokalska  jest  rozległym  monoklinalnym 

garbem zbudowanym z opok i margli górnokredowych, przykrytych warstwą lessu. Powierzchnie 

zrównań  wierzchowinowych  położone  są  na  poziomie  250  –  260  m  npm.  Rzeźba  jest  dość 

urozmaicona, rozcięta doliną Huczwy oraz licznymi dolinkami bocznymi, dolinkami denudacyjnymi i 

wąwozami.
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Ważnym  elementem  fizjograficznym  w  obszarze  gminy  jest  dolina  Huczwy,  tworząca 

przełom  w  granicach  Grzędy  Sokalskiej,  a  w  obszarze  Kotliny  Hrubieszowskiej  wyraźne 

pleistoceńskie równiny akumulacyjne. rozcięte na wiele ostańców meandrowych.

W granicach gminy występują typy krajobrazu:

– wyżyny średnie o charakterze niższych garbów, zdenudowane, z resztkami powierzchni zrównań 

wierzchowinowych  z  okresu  trzeciorzędu  oraz  z  fragmentami  erozyjno  –  akumulacyjnymi 

powierzchni podstokowych.  Przeważającą formą jest  również stok i  zbocza o zróżnicowanym 

nachyleniu. Obszary pokryte są grubą warstwą lessów o dość urozmaiconej rzeźbie, rozcięte 

licznymi dolinkami denudacyjnymi i miejscami wąwozami. Możliwe jest uaktywnienie procesów 

erozyjnych i osuwiskowych. Ten typ krajobrazu charakterystyczny jest dla południowego obszaru 

gminy (Grzęda Sokalska)

– wyżyny niskie o charakterze den kotlin,  zdenudowane, prawie płaskie, zbudowane na ogół z 

mniej odpornych utworów kredowych, miejscami pokryte warstwą lessów, z licznymi pagórkami 

ostańców. Ten typ krajobrazu występuje w północnym obszarze gminy (Kotlina Hrubieszowska)

– równiny rzeczne – związane z doliną Huczwy, z dwoma poziomami terasów akumulacyjnych: 

zalewowym  i  wyższym,  nadzalewowym.  Ograniczenia  rozwoju  wynikające  z  warunków 

fizjograficzanych,  dotyczące  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  pod  względem  skali 

utrudnienia i kosztów zabezpieczeń oraz zasięgu, występują w obszarach:

• występowania gruntów słabonośnych (głównie ograniczonych w dolinach rzek)

• występowania wody gruntowej na głębokości 0 – 2 m poniżej poziomu terenu

• terasów akumulacyjnych zalewowych (dolina Huczwy i Sieniochy)

• terenów  zagrożonych  erozją  powierzchniową  (ok.  10  %  gruntów  w  rejonach  silniej 

urzeźbionych na Grzędzie Sokalskiej)

✗ Warunki topoklimatu  

Rzeźba terenu i udział powierzchni leśnych wpływają na zróżnicowanie warunków topo- i 

mikroklimatu. W gminie można wyróżnić obszary o lepszych i gorszych warunkach:

● topoklimat terenów wyniesionych równinnych o bardzo dobrych warunkach – b. dobrych 

warunkach  usłonecznienia  (duża  ilość  godzin  ze  słońcem),  przeciętnych  warunkach 

nasłonecznienia  (natężenie  promieniowania  słonecznego),  bardzo  dobrych  warunkach 

termicznych,  właściwych  dla  terenów  płaskich,  dobrych  warunkach  wilgotnościowych  i 

opadowych, bardzo dobrych warunkach nawietrzania oraz aerosanitarnych

● topoklimat  dolin  rzecznych  i  zagłębień  bezodpływowych  o  niekorzystnych  warunkach 

klimatycznych,  przeciętnych  warunkach  solarnych,  okresowo  niekorzystnych  warunkach 

termiczno – wilgotnościowych (częste inwersje termiczne oraz zwiększona ilość mgieł  z 

tendencją do stagnacji), gorszymi warunkami przewietrzania i rozpraszania zanieczyszczeń
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● topoklimat lasów podmokłych (lasy w rejonie Perespy – Tyszowiec), o bardzo wysokiej i 

wysokiej  wilgotności  względnej  powietrza,  o  dużej  częstotliwości  występowania  mgieł  i 

oparów

● topoklimat  lasów  suchych  (Las  Czartowczyk,  Las  Klątowicki)  o  wyraźnym  profilu 

termicznym i wilgotnościowym, dużym zacienieniu i zaciszności

● topoklimat  terenów  położonych  w  sąsiedztwie  kompleksów  leśnych,  cechujący  się 

okresowym  zacienieniem  i  dużą  zacisznością,  co  sprzyja  utrzymywaniu  się  wilgoci  w 

glebie.

✗ Walory turystyczne  

Gmina nie posiada znaczących dla rozwoju turystyki walorów naturalnych:

– niska  jest  lesistość  obszaru,  przy  czym  większość  lasów  (kompleks  w  rejonie  Perespy  – 

Tyszowce)  jest  nieprzydatna  dla  rekreacji  z  powodu  niekorzystnych  warunków 

mikroklimatycznych i utrudnionego dostępu

– brak jest zbiorników wodnych, a obszary przyległe do wód płynących (doliny Huczwy i Sieniochy) 

stanowią cenne zasoby biotyczne, wskazane do objęcia ochroną

– większość obszaru gminy (94 % gruntów ornych) chroniona jest przed zmianą użytkowania na 

nierolnicze,  z  uwagi  na  praktyczną  nieodnawialność  zasobów  stanowiących  największe 

bogactwo naturalne tego obszaru

3.2. Uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego
3.2.1. Obszary objęte ochroną prawną

Na obszarze gminy występują ograniczenia rozwoju przestrzennego na obszarach objętych 

ochroną prawną, do których należą:

– rezerwat  stepowy „Skarpa Dobrzańska"  o pow.  5,07 ha w m.  Mikulin  (utworzony w 1989 r.), 

którego  zadaniem  jest  ochrona  zbiorowisk  kserotermicznych  z  rzadkimi  gatunkami  roślin 

stepowych,

- obszary Natura 2000:
● obszar specjalnej ochrony Ostoja Tyszowiecka (PLB060011) o powierzchni 11029,41 ha, w tym na 

terenie  gminy  Tyszowce  4558,9ha.  Rozległy  obszar  obejmujący  całą  dolinę  rzeki  Sieniochy  i 
środkowy odcinek doliny Huczwy. Teren charakteryzuje się mozaiką siedlisk. Obniżenia w dolinie 
wypełnione  są  torfami  występującymi  na  utworach  kredowych  lub  piaszczystych.  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 stale lub okresowo podmokłych, jest nieużytkowana i 
porośnięta  turzycowiskami,  pozostała  zaś  to  ekstensywnie  użytkowane  łąki.  Część  torfowisk 
leżących w dolinie Sieniochy jest eksploatowana -prowadzi się ręczne wydobycie torfu. W granicach 
obszaru występują znaczne obszary zabudowy wiejskiej;

● specjalny  obszar  ochrony  Dolina  Sieniochy  (PLH060025)  o  powierzchni  2693,09  ha.  Obszar 
obejmuje  dolinę  rzeki  Sieniochy od wsi  Komarów (na zachodzie)  do  Czermno (na  wschodzie). 
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Znajdują się tu rozległe torfowiska przejściowe i nakredowe, w części użytkowane ekstensywnie 
(jako łąki  kośne,  eksploatacja  torfu),  w części  nieużytkowane.  Obszar  obejmuje  m.in.  kompleks 
torfowiska k. śniatycz;

● obszar  Dobużek  (PLH 060039)  o  powierzchni  199,3  ha.  Obszar  stanowi  fragment  doliny rzeki 
Huczwy  z  odcinkiem  stromego,  orograficznie  prawego  zbocza  doliny,  pokrytego  roślinnością 
kserotermiczną. Dno doliny zajęte jest przez ekstensywnie użytkowane łąki kośne i ziołorośla;

● specjalny obszar ochrony Pastwiska nad Huczwą (PLH 060014) o powierzchni 149,51 ha. 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.  Stanowisko położone jest  w górnym biegu doliny rzeki  Huczwy,  w 
terenie lekko pofałdowanym. Większą część obiektu zajmuje wyniesienie, którego grzbiet przebiega 
prawie równoleżnikowo. Jedna z 7 zwartych kolonii susła perełkowanego w Polsce.

● obszar  Adelina  (PLH  060084)  o  powierzchni  483,73  ha.  Ostoja  położona  jest  w  Kotlinie 
Hrubieszowskiej  (Wyżyna  Wołyńska),  w  sąsiedztwie  doliny  Huczwy,  bezpośredniego  dopływu 
Bugu. Ostoja obejmuje część 2 kompleksów leśnych oraz śródleśne i przyleśne łąki w dolinkach 
dopływu Huczwy. Obszar obejmuje płat grądu subkontynentalnego i łąki z licznym występowaniem 
staroduba łąkowego.

● obszar specjalnej ochrony Zlewnia Górnej Huczwy (PLB 060017) o powierzchni 6504.6ha. Obszar 
obejmuje zlewnię górnego biegu rzeki Huczwy oraz 2 kompleksy stawów rybnych : w Łaszczowie 
i Zimnie.  Łąki  w  dolinie  Huczwy  i  jej  dopływów  są  w  znacznym  stopniu  zmeliorowane 
i użytkowane jako łąki kośne, choć nie brak rozległych tutrzycowisk 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.

– lasy ochronne, w tym:

• glebochronne (Las Czartowczyk, Las Klątowicki – oddz. 116,117)

• wodochronne (kompleks leśny w rejonie Perespy – Tyszowiec oddz. 24, 27, 25, 26, 137b, 

138b, 139a, k, l, m, 141h, 142d, 143j, 144f, g, j, k, 145d, g, i, 146b, 147h, 148g, 149a, c, d, g, 

h, 150a, b, f, h, k, p, 151a, d)

– pozostałe obszary leśne oraz gleby wysokich klas bonitacyjnych (I – IV ~ 94 % gruntów ornych 

gminy) – na mocy ustawy z dnia 03. 02. 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Obszar  gminy,  ze  względu  na  średnie  walory  przyrodnicze,  nie  został  włączony  do 

projektowanego  systemu obszarów ekologicznych  rangi  europejskiej  (NATURA 2000, CORINE 

biotopes, ECONET – PL). Najbliższe obszary tej rangi występują w odległości od kilkunastu do 

ponad dwudziestu km od m. Tyszowce.  Gmina położona jest  natomiast  w strefie regionalnego 

korytarza  ekologicznego  leśno  –  torfowiskowego  o  kierunku  W  –  E,  łączącego  obszar  węzła 

ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym (33M – Roztoczański) z korytarzem ekologicznym o 

znaczeniu  międzynarodowym  (dolina  Bugu).  W  obszarze  gminy  korytarz  obejmuje  dolinę 

Sieniochy z przylegającymi od pd. lasami oraz dolinę Huczwy. W obrębie Tyszowiec korytarz ten 

przecina się z lokalnym korytarzem wodno – torfowiskowym N – S doliny Huczwy. Kompleks leśny 

na zachód od miasta, fragment doliny Sieniochy oraz dolina Huczwy na płn. od drogi do Lipowca 

pełnią  funkcję  lokalnego  węzła  ekologicznego.  Strefa  korytarzy  ekologicznych  i  węzła 
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ekologicznego stanowi podstawowe ogniwo struktury ekologicznej gminy i wymaga szczególnej 

ochrony planistycznej, docelowo objęcia formami ochrony przewidzianymi w ustawie o ochronie 

przyrody. Pozostały obszar położony jest w strefie polnej lub polno – leśnej, w której prowadzona 

działalność gospodarcza nie może stanowić zagrożenia dla strefy typowo ekologicznej.

Poza w/w obszarami szczególnej ochrony wymagają:

– obszar głównego zbiornika wód podziemnych GZWP – 407 Niecka Lubelska (Lublin – Chełm) wraz z 
ustanowioną  strefą  ochronną  (decyzja  Ministra  Środowiska  z  dnia  1  września  2016  r.,  znak:  DGK-
II-4731.128.2015.AK),  obejmujący  całą  gminę  i  stanowiący  główne   zaopatrzenie  ludności  w  wodę. 
Zasoby  kredowe  tego  zbiornika   zostały  uznane  za  strategiczne  zasoby  naturalne  Lubelszczyzny 
decydujące  o  możliwościach  jej  rozwoju  gospodarczego.  Wody tych  zbiorników zaliczane  są  do  wód 
najwyższej jakości. Część gminy leży w Obszarze Wysokiej Ochrony /OWO/, w którym okres przenikania 
zanieczyszczeń  antropogenicznych  do  warstwy  wodonośnej  jest  krótszy  niż  25  lat.  Wody  kredowe 
stanowią podstawowy poziom wodonośny i ujmowane są studniami wierconymi. 

–  pozostałość dawnych parków podworskich w m. Przewale o pow. 3,0 ha (brzozy,  klony,  lipy, 

graby, kasztanowce) oraz w m. Tyszowce o pow. 0,5 ha (lipy, jesiony) 

–  obszar występowania surowców mineralnych (ochrona przed zabudową).

3.2.2. Obszary objęte ochroną planistyczną

Na obszarze gminy ochroną planistyczną obejmuje się:
- korytarz  ekologiczny  GKP-dC-2B  Lasy  Roztocza  –  Dolina  Bugu.  Łączy  Roztocze  z Lasami 

Janowskimi,  Puszczą  Sandomierską  i Świętokrzyską,  Przedborskim  Parkiem  Krajobrazowym, 
Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym,  schodzi  do  Lasów Lublinieckich i Borów Stobrawskich, 
sięgając do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i Borów Dolnośląskich.  W obszarze gminy korytarz 
obejmuje dolinę Sieniochy z przylegającymi od pd. lasami oraz dolinę Huczwy. Jest to strefa ciągów 
leśnych w obrębie, której występują zadrzewienia i zakrzewienia umożliwiające migracje zwierząt 
poprzez  lokalne  korytarze  leśne. Strefa  korytarza  ekologicznego  i  węzła  ekologicznego stanowi 
podstawowe ogniwo struktury ekologicznej  gminy i  wymaga szczególnej  ochrony planistycznej, 
docelowo  objęcia  formami  ochrony przewidzianymi  w  ustawie  o  ochronie  przyrody.  Pozostały 
obszar  położony  jest  w  strefie  polnej  lub  polno  –  leśnej,  w  której  prowadzona  działalność 
gospodarcza nie może stanowić zagrożenia dla strefy typowo ekologicznej.

- system   przyrodniczy  gminy  obejmuje  doliny  rzek,  kompleksy  leśne,  które  pełnia  funkcje 
ekologiczne: miejsca bytowe, migracyjne, żerowiskowe dla ptaków będących przedmiotem ochrony 
w  obszarach  Natura  2000  oraz  zwierząt  chronionych.  Na  Przyrodniczy  System  Gminy  (PSG) 
składają się:

● Dolina  Huczwy  pełniąca  funkcję  regionalnego  korytarza  ekologicznego  (wg.  planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego) fragmenty doliny znajdują się w 
granicach  obszaru  specjalnej  ochrony  ptaków  Natura  2000 PLB060017  -  Zlewnia  Górnej 
Huczwy, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 PLH060039 - Dobużek (jednocześnie 
rezerwat  stepowy „Skarpa  Dobużańska’’), specjalnego  obszaru  ochrony siedlisk  Natura  2000 
PLH060014-  Pastwiska Nad  Huczwą  (projektowany  rezerwat  faunistyczny  „Pastwiska  Nad 
Huczwą'), obszaru specjalnej  ochrony ptaków Natura 2000 PLB060011 - Ostoja Tyszowiecka 
(projektowany Tyszowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu),

● Dolina  Sieniochy  -lokalny  korytarz  ekologiczny  w  granicach  SOO  siedlisk  Natura  2000 
PLH0600025 - Dolina Sieniochy (projektowany Tyszowiecki OCK) oraz OSO ptaków Natura 
2000  PLB060011-  Ostoja  Tyszowiecka  (projektowany  Tyszowiecki  Obszar  Chronionego 
Krajobrazu);

● Lasy w dolinie Huczwy - lokalny węzeł ekologiczny, obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 PLB060011- Ostoja Tyszowiecka (projektowany Tyszowiecki OCK);

● zbocze doliny Huczwy pomiędzy Dobużkiem i Mikulinem - ostoja kserotermiczna, ważny węzeł 
ekologiczny, rezerwat przyrody „Skarpa Dobużańska", SOO siedlisk Natura 2000 PLH060039 – 
Dobużek;
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● dolinki  małych  prawostronnych dopływów Huczwy,  pełniące  funkcje  sięgaczy ekologicznych 
powiązanych funkcjonalnie z regionalnym korytarzem ekologicznym -Dolina Huczwy

● enklawy  siedlisk  naturalnych  lub  pomaturalnych  w  obszarach  użytkowanych  rolniczo  i  w 
obszarach zabudowanych (niewielkie wyspowe laski, oczka wodne, miedze);

● skarpy lessowe, kępy zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych oraz większe skupiska zadrzewień 
przydrożnych,  przykościelnych,  cmentarnych,  parków  podworskich),  pełniące  funkcje 
mikrowęzłów ekologicznych.

3.3.  Uwarunkowania  wynikające  z  istniejących  przeobrażeń  i  procesów  degradacji 
środowiska

– Powierzchnia  ziemi   –  zagrożona  jest  na  obszarze  do  10  %  ogółu  gruntów  ornych  erozją 

powierzchniową wodną średnią, silną i bardzo silną (3 stopień pilności ochrony). W obszarach 

zagrożonych (urzeźbione tereny Grzędy Sokalskiej) istnieje konieczność zmian gospodarowania.

– Zanieczyszczenie gleb   – w większości ograniczają się do niewielkich obszarów; występują w 

pasach przydrożnych wzdłuż dróg publicznych (zanieczyszczenia komunikacyjne)  oraz wokół 

obiektów  zużywających  węgiel  w  celach  grzewczych  (mokry  i  suchy  opad  zanieczyszczeń 

powodujący  akumulację  w  glebach  związków  chemicznych  i  metali  ciężkich).  Chemizacja 

rolnictwa nie stanowi obecnie zagrożenia na skutek niskiego zużycia środków ochrony roślin. 

Potencjalne  zagrożenie  skażenia  gleb  na  skutek  przesiąkania  do  gleb  odcieków z  wysypisk 

nieczystości  istnieje  w  rejonie  gminnego  wysypiska  śmieci  zlokalizowanego  na  gruntach  wsi 

Klątwy. Wysypisko nie posiada właściwej izolacji od podłoża, zabezpieczającej przed migracją do 

gleb i wód wgłębnych substancji szkodliwych.

– Środowisko wodne   – w granicach gminy występują punktowe, rozproszone i obszarowe źródła 

zanieczyszczeń w postaci  ścieków z nie  skanalizowanych jednostek  osadniczych i  odpadów 

bytowych, gospodarczych oraz rolniczego użytkowania gruntów (nawozy mineralne i organiczne, 

środki ochrony roślin). Wywierają one niewątpliwy wpływ na jakość środowiska przyrodniczego 

gminy, choć oddziaływanie ich nie jest w szczegółach rozpoznane. Główny ciek wodny – rzeka 

Huczwa prowadzi wody według kryterium ogólnego nie odpowiadające normom, wg kryterium 

bakteriologicznego spełnia wymagania III kl. czystości. Wody jej deklasują nadmiernie wysokie 

stężenia  fosforu  ogólnego  i  azotu  azotynowego  –  zanieczyszczeń  pochodzących  głównie  z 

obszarów użytkowanych rolniczo, spływów z korpusu drogi, rozproszonych zrzutów ścieków z 

jednostek osadniczych.

Powstawanie procesu zanieczyszczeń wymaga podjęcia działań w kierunku:

• skanalizowania  jednostek  osadniczych,  z  wyposażeniem  w  wysokosprawne  oczyszczalnie 

ścieków

• ustanowienia stref ochronnych dla ujęć wody 
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• prowadzenia  gospodarki  rolnej  w  sposób  ograniczający  migrację  składników  nawozowych 

(szczególnie azotanów) do wód podziemnych i powierzchniowych

• utrzymania biologicznej obudowy ścieków wodnych oraz trwałych użytków zielonych w dolinach 

rzek, hamujących wpływ zanieczyszczeń obszarowych.

– Zanieczyszczenie powietrza   – na stan czystości  powietrza ma wpływ emisja gazów i pyłów z 

palenisk domowych, obiektów usługowych i produkcyjnych oraz transport drogowy. Przestrzenny 

zasięg oddziaływania ogranicza się do obszarów wokół obiektów używających węgla do celów 

grzewczych  i  gospodarczych  oraz  wzdłuż  dróg  publicznych  przechodzących  przez  gminę. 

Oddziaływanie zanieczyszczeń jest trwałe, z nasileniem w sezonie grzewczym. Brak aktualnych 

badań uniemożliwia ocenę stanu czystości powietrza, jak również wpływu zanieczyszczeń spoza 

gminy.  Poprawa  stanu  czystości  powietrza  związana  jest  z  ograniczeniem  emisji  niskiej  z 

istniejących źródeł, przez doprowadzenie na teren gminy gazu ziemnego i jego wykorzystanie w 

celach grzewczych i gospodarczych.

– Zagrożenia hałasem   – podstawowym źródłem hałasu na terenie gminy jest transport. Stopień 

obciążenia  jest  zróżnicowany  przestrzennie;  brak  aktualnych  badań  uniemożliwia  ocenę 

zagrożenia. W związku z prognozowanym wzrostem natężenia ruchu samochodowego (wzrost 

liczby samochodów) problem zanieczyszczenia środowiska hałasem drogowym będzie narastał.

– Zagrożenie powodzią   – na okresowe zalewy na skutek ulewnych i długotrwałych opadów oraz 

roztopów wiosennych narażone są w obszarze gminy powierzchnie terasów zalewowych,  na 

których wyklucza się sytuowanie obiektów kubaturowych.

– Zagrożenie szaty roślinnej   – największe zmiany szaty roślinnej nastąpiły na skutek wylesienia 

żyznych  gleb,  obecnie  użytkowanych  rolniczo.  Pod wpływem regulacji  rzek  i  melioracji  dolin 

rzecznych następuje zanikanie naturalnego charakteru siedlisk łąkowych. Istnieje konieczność 

podjęcia  renaturalizacji  cennych  przyrodniczo  obszarów  dolin  Huczwy  i  Sieniochy  poprzez 

powstrzymanie  odwadniania.  Należy  dążyć  do  wzrostu  lesistości  gminy  przez  właściwe 

ukształtowanie granicy rolno – leśnej (zalesianie nieużytków, gruntów marginalnych) obszarów 

zagrożonych silną erozją powierzchniową.
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3. UWARUNKOWANIA KULTUROWE 

IV.  STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I  ZABYTKÓW ORAZ DÓBR  KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ

4. Uwarunkowania wynikające z zasobów kulturowych i krajobrazowych
4.1. Zabytki archeologiczne

Obszar gminy został  objęty badaniami Archeologicznego Zdjęcia Polski.  Zarejestrowano 

łącznie  341 506 stanowisk archeologicznych, świadczących o atrakcyjności terenu od neolitu; w 

szczególności dla kultury pucharów lejkowatych. Znaleziska tej kultury poświadczone zostały w 

miejscowościach:  Czartowczyk,  Soból,  Niedźwiedzia Góra,  Marysin,  Perespa i  Przewale.  Duża 

ilość osad i śladów osadniczych pochodzi z wczesnej epoki brązu i wiąże się z kulturą trzciniecką 

(Czartowczyk, Marysin, Przewale, Tuczapy Kolonia i Tyszowce) oraz kulturą łużycką (Czartowczyk, 

Marysin, Niedźwiedzia Góra, Perespa, Soból, Tuczapy).

Znaleziska z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich nie są zbyt liczne, gdyż tereny 

te były zasiedlane „przejściowo".

Równie  duża  ilość  osad  pochodzi  z  okresu  wczesnego  średniowiecza  odnotowanych 

głównie w m. Czartowczyk, Czermno, Przewale i Soból.

Do najciekawszych zabytków należy grupa sześciu kurhanów położonych nad Huczwą w 

Tyszowcach oraz wczesnośredniowieczne grodzisko uważane za historyczny gród Czerwień w 

obrębie wsi Czermno.

W Tyszowcach kopce tworzą małe cmentarzysko kurhanowe, usypane jako mogiły przez 

ludność kultury trzcinieckiej  w epoce brązu (ok.  1600 – 1200 l.p.n.e.).  Największy kurhan jest 

wysoki na 2 m i ma średnicę ok. 30 m. Pozostałe są mniejsze. Ich wysokość waha się od 0,2 do 

0,5 m, a średnice sięgają od 6 do 8 m.

W Czermnie położony jest  kompleks osadniczo – obronny datowany na X – XIII  w.  Do 

chwili  obecnej  zachowały  się  bardzo  dobrze  widoczne  w  terenie  wały  ziemne  grodziska  i 

obwałowane obronne podgrodzie. Odkryto fragmenty drewnianych konstrukcji wałów obronnych na 

grodzisku i  podgrodziu  oraz  pomosty łączące grodzisko z  podgrodziem i  osadami  na prawym 

brzegu rzeki Huczwy.
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4.2. Układy przestrzenne
Układ obronny

Czerwień  był  najstarszym  i  największym  grodem,  a  jednocześnie  stolicą  terytorium 

nazywanego grodami Czerwieńskimi, później księstwem i ziemią czerwieńską. Zdobyty został w 

981  roku  przez  kijowskiego  księcia  Włodzimierza,  odebrany  w  1018  roku  przez  Bolesława 

Chrobrego;  ponownie  zagarnięty  przez  Jarosława  i  Mścisława  w  1031  roku  i  pozostawał  we 

władaniu książąt ruskich do czasu swego istnienia (1289 r.)

Niezwykle rozległe założenie składało się z właściwego grodu użytkowanego na wzgórzu 

wśród bagien w widłach rzeki Huczwy i Sieniochy, obwarowanego podgrodzia i kilku osad. Osady 

połączone były drewnianymi pomostami, od południa zabezpieczał je wał ziemny zachowany do 

dziś na długości około 3 km.

Gród wraz z podgrodziami tworzył miasto jak Kraków, Gniezno czy Poznań. Po zniszczeniu 

grodu jego funkcję rzemieślnicze – handlowe,  a  być może i  administracyjne przyjęły powstałe 

Tyszowce.

Na miejscu dawnego grodu powstała wieś Czermno, wymieniana w 1463r. jako własność 

Krystyna  Góździa.  Później  należała  kolejno  do  rodu  Łaszczów,  Cieciszewskich,  Borzęckich  i 

Ronikierów. Według spisu z 1827 r. wieś liczyła 51 domów i 367 mieszkańców, a z 1921 r. - 104 

domy i 392 mieszkania.
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Analiza rozwoju przestrzennego miasta Tyszowce

Po zniszczeniu Czerwienia, prawdopodobnie w 1289 r.,  funkcje gospodarcze i handlowe 

zostały przeniesione na południe, na wyspę otoczoną ramionami Huczwy i rozległym stawem.

Prawo  magdeburskie  nadał  Tyszowcom  Ziemowit  IV  książę  mazowiecki  i  bełski 

Władysław I  w  1453  roku.  Tyszowce  były  miastem  książęcym,  a  od  1462  roku  własnością 

królewską jako starostwo niegrodowe w województwie bełskim.

Podstawą układu przestrzennego był kwadratowy rynek, z ulicami wybiegającymi z jego 

naroży i przyległą od północy pirydyką Ostrów. Za południowo – wschodnim narożnikiem rynku 

istniał  niegdyś  zamek  na  wyspie  zwany  dziś  „Zamczysko"  nad  stawem.  Zamek  był  zapewne 

drewniany, a jego dzieje nie są znane.

Pierwszy  kościół  powstał  przed  1424  rokiem,  spalili  go  Tatarzy  w  1500  roku.  Kolejne 

kościoły drewniane ulegały częstym pożarom. Ostatni kościół drewniany spalił się w 1803 roku na 

pirydyce Ostrów. Tam też zaprzysiężono konfederację tyszowiecką w 1655 roku. Obecny kościół 

murowany został wzniesiony w latach 1865 – 1869 na przedmieściu Majdan.

Najstarsza wzmianka o 3 istniejących cerkwiach pochodzi z 1578 roku. Cerkwie paliły się często i 

były odbudowywane. Drewniana cerkiew miejska p.w.  św. Praksedy została rozebrana w 1891 
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roku po wzniesieniu murowanej, rozebranej po 1945 roku. Cerkiew drewnianą na przedmieściu 

Dębina rozebrano po 1920 r., a na przedmieściu Zamłynie w 1938 roku.

Żydzi  notowani  są  w  1528  roku.  Zajmowali  się  handlem  i  rzemiosłem.  Liczba  ich  nie 

przekroczyła nigdy połowy ogólnej liczby mieszkańców. Synagoga spłonęła w 1939 roku.

Zabudowa miasta była  wyłącznie drewniana.  Wyjątkowo częste  pożary niszczyły  miasto,  które 

ciągle odbudowywano.

Drewnianą  zabudowę  podcieniową  wokół  rynku  tworzyły  domy  parterowe  usytuowane 

szczytami  lub  kalenicami  wzdłużnymi  do  pierzei,  przykryto  dachami  dwuspadowymi  z 

mieszkalnymi  poddaszami.  Wiele  z  nich  miało  szerokie  facjaty  z  gankami  nakrytymi 

dwuspadowymi daszkami.  Kilka domów piętrowych i  parterowych miało bardzo szerokie fronty, 

sienie przejazdowe w środku i podcienia szczytowe wsparte na sześciu drewnianych kolumnach 

lub  słupach (domy zajezdne).  Przylegająca do rynku od północy pirydyka Ostrów miała  domy 

rzemieślnicze  sytuowane  na  wąskich  działkach  szczytem  do  ulicy.  Ulica  Kościelna  powstała 

dopiero w końcu XIX w. przy drodze do Łaszczowa. Była zabudowana domami odsuniętymi od 

ulicy,  typu  dworkowego,  z  reguły  z  gankami  czterosłupowymi  lub  kolumnowymi.  Przedmieścia 

Zamłynie, Dębina i Majdan miały zabudowę typowo wiejską.

Po zniesieniu stosunków dominalnych w miastach w 1866 roku Tyszowce przez krótki czas 

były miastem samoistnym. W 1869 roku pozbawione zostały praw miejskich i zamienione na osadę 

z siedzibą urzędu gminy.

W czasie  II  wojny  światowej  Tyszowce  zostały  zniszczone  w ponad  60  %.  Odbudowa 

spowodowała zatarcie dawnego układu urbanistycznego, przede wszystkim rynku. Nie zmieniony 

został jedynie dawny przebieg dróg głównych i pirydyka Ostrów. 

1 stycznia 2000 r. Tyszowce otrzymały prawa miejskie.
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Układy i zabudowa wsi

Na Lubelszczyźnie  występuje  jedenaście  typów (kształtów )  wsi.  Analizę  ich  opartą  na 

mapach  B.  Zaborskiego  i  St.  Lancewicza,  poszerzoną  przez  Elżbietę  Duszyńską  przedstawia 

mapa – Formy architektoniczne na tle kształtów wsi.

Według  przedstawionego  opracowania  na  terenie  gminy  występuje  ulicowy  typ  wsi,  w 

którym zabudowa skupiona została wzdłuż drogi.

Obecnie  historyczny  układ  wsi  ulega  stopniowemu  przekształceniu  poprzez  realizację 

nowego budownictwa stosownie do obowiązujących przepisów.

Gmina położona jest  w północno – wschodnim zasięgu występowania domów z wnęką 

centralną, usytuowana w połowie dłuższej ściany domu, będącą przedłużeniem sieni z otwartą 

zewnętrzną ścianą frontową. Geneza domu z wnęką centralną wiąże się z formą klasycystycznych 

dworów oraz murowanych miejskich budynków użyteczności publicznej.

Zabytki sakralne

Najcenniejszym zachowanym zespołem sakralnym na terenie miasta jest zespół kościoła 

parafialnego p.w. św. Leonarda, a w nim:

– kościół murowany w latach 1865 – 70 wg projektu Marconiego z 1850 r.; remontowany w latach 

1958 – 59 r.

– dzwonnica murowana, koniec XIX w.

– kaplica murowana, koniec XIX w.

– 3 kaplice drewniane, koniec XIX w.

– cmentarz przykościelny z drzewostanem z XIX w.

W Perespie wyróżnia się dawny zespół cerkwi grekokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła, 

użytkowany  obecnie  jako  kościół  rzymskokatolicki,  parafialny  p.w.  św.  Michała  Anioła.  Kościół 

murowano  w  latach  1807  –  1827;  remontowano  w  1878  r.  i  1944  r.  W 1827 r.  wymurowano 

dzwonnicę.  Zachował  się  także  przykościelny  cmentarz,  dawniej  przycerkiewny,  grzebalny, 

obecnie nieczynny.

Dawną cerkiew grekokatolicką p.w.  Matki  Boskiej Łaskawej usytuowano w miejscowości 

Czartowiec.  Cerkiew  murowano  w  latach  1844  -  1848.  W  1919  roku  cerkiew  przejęli 

rzymskokatolicy i przeznaczyli ją na kościół, (obecnie parafialny) p.w. Przemienienia Pańskiego. W 

1953 roku dobudowano wieżę. Zachował się także cmentarz przykościelny, dawniej przycerkiewny 

z drzewostanem.

W m. Gołaicha znajduje się murowana kaplica p.w. św. Jana Nepomucena z 1850 r., a w 

Perespie przy kościele – murowana z k. XIX w.

Spośród obiektów małej  architektury sakralnej (kapliczki,  krzyże, figury)  wyróżnić należy 

kapliczkę brogową z pocz. XX w. w m. Czermno oraz kamienną figurę z pocz. XX w. w Perespie.
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Dawne zespoły dworsko - parkowe

Pozostałości dawnych folwarków zachowały się w miejscowościach: Czartowiec, Perespa, 

Przewale, Tyszowce.

W Perespie pozostały ruiny dworu murowanego oraz drewniany dworek z XIX wieku. W 

Przewalu utrzymał się drewniany dworek oraz pozostałości parku o powierzchni ok. 3 ha z blisko 

sześćdziesięcioma drzewami różnych gatunków: głównie brzóz, klonów, grabów i fragmentem alei 

z 10 lipami.

W  Czartowcu  utrzymał  się  park  o  powierzchni  ok.  2.5  ha  z  pocz.  XX  wieku  i  ruina 

murowanego dworu z pocz. XX wieku.

W Tyszowcach z obiektów kubaturowych pozostała tylko drewniana oficyna dworska z k. 

XIX wieku. Dawny ogród dworski  został całkowicie zniszczony. Pozostały jedynie ślady ogrodu 

użytkowego i alei olszowej. Zachowało się tylko około 20 drzew, w tym 8 lip i 3 jesiony.

Obiekty użyteczności publicznej

Spośród obiektów użyteczności publicznej zachował się jedynie budynek dawnego Urzędu 

Gminy obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Tyszowcach.

Zabytki techniki

Na obszarze gminy zachowały się jedynie młyny.

W m. Klątwy jest to drewniany młyn elektryczny z 1935 roku.

W Tyszowcach utrzymały się dwa młyny przy ulicy Kościelnej. Jeden z nich jest drewniany 

z pocz. XX wieku o napędzie elektrycznym, drugi murowany z 2 połowy XIX wieku o napędzie 

parowym.

Cmentarze

Oprócz cmentarzy przykościelnych na obszarze gminy zlokalizowano miejsca pochówku 

różnych wyznań.

W m. Czartowiec znajduje się cmentarz rzymskokatolicki – czynny, dawniej prawosławny i 

grekokatolicki  o  powierzchni  1,5  ha,  w  tym  0,5  ha  to  cmentarz  rzymskokatolicki  i  0,3  ha  d. 

cmentarz  obrządku  wschodniego.  Założony  prawdopodobnie  w połowie  XIX  wieku  jako 

grekokatolicki. Utrzymało się kilkanaście nagrobków kamiennych sprzed 1945 roku.

W m. Klątwy usytuowano cmentarz grekokatolicki – nieczynny, o powierzchni ok. 0,05 ha. 

Zachowany  szczątkowo.  Utrzymała  się  dwustopniowa  podstawa  kamienna  w kształcie  walca 

pochodząca z przełomu XVIII/XIX wieku.

Drugi cmentarz w tej samej miejscowości o powierzchni 0,21 ha wyznania prawosławnego. 

Założony  po  1875  roku,  bez  podziału  na  kwatery.  Po  II  wojnie  światowej  opuszczony  uległ 
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zniszczeniu. Zachowały się fragmenty 6 kamiennych nagrobków z k. XIX wieku i pocz. XX w. oraz 

czytelne ślady rowu na obrzeżu.

W Mikulinie znajduje się cmentarz prawosławny, dawniej grekokatolicki, obecnie nieczynny. 

Założony na rzucie czworoboku o powierzchni 0,23 ha. Data założenia nie jest znana. Zachowało 

się 5 kamiennych nagrobków, 2 krzyże drewniane, mogiły ziemne z końca XIX wieku i pocz. XX 

wieku.

W m. Perespa zlokalizowano trzy cmentarze. Jeden z nich jest przykościelny dawniej przy 

cerkiewny, drugi to prawosławny (nieczynny). Założony został po 1875 roku, na rzucie czworoboku 

o powierzchni ok. 0,44 ha, bez podziału na kwatery. Zachowało się ok. 20 kamiennych i żeliwnych 

nagrobków sprzed 1945 roku. Cmentarz zniszczony i zaniedbany.

Kolejny cmentarz jest wyznania rzymskokatolickiego (czynny). Założony ok. 1919 roku na 

rzucie prostokąta o powierzchni 1,25 ha, podzielony na kwatery. Zachowało się osiem kamiennych 

nagrobków, kilka krzyży żeliwnych i drewnianych sprzed 1945 r.

W  Tyszowcach  usytuowano  cmentarz  rzymskokatolicki,  dawniej  prawosławny  i 

grekokatolicki (czynny). Założony został prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku, obecnie 

na rzucie wieloboku o powierzchni ok. 2,5 ha, podzielony na kwatery. Zachowało się na nim ok. 

120 kamiennych i żeliwnych nagrobków sprzed 1945 roku, w tym jeden z l połowy XIX wieku. W 

południowej części cmentarza rośnie ok. 42 jesionów, 15 lip, 5 brzóz, 2 klony i 2 kasztanowce.

Cmentarz żydowski  (nieczynny)  w Tyszowcach założono prawdopodobnie  na przełomie 

XIX  i  XX  wieku.  Użytkowano  go  do  1942  roku,  później  został  zniszczony  przez  hitlerowców. 

Odrestaurowany w 1988 roku, nie zachował się w pierwotnych granicach. Zachowany fragment w 

kształcie  prostokąta  ma powierzchnię  ok.  0,07  ha.  Na  cmentarzu  znajduje  się  9  kamiennych 

macew sprzed 1945 roku oraz 4 nowe poświęcone ofiarom holokaustu.

4.3. Analiza krajobrazowo – widokowa
4.3.1. Typologia i waloryzacja krajobrazu

Walory krajobrazowe miasta i gminy Tyszowce kształtują następujące komponenty:

• zróżnicowane ukształtowanie terenu

• różnorodna szata roślinna, stanowiąca naturalne pokrycie terenu

• układy przestrzenne jednostek osadniczych oraz zespoły zabytkowe

• osie kompozycyjne, dominanty przestrzenne, wnętrza krajobrazowe

• obiekty dysharmonijne w krajobrazie
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Obszar gminy charakteryzuje się dwoma typami krajobrazu :

• naturalno – kulturowym i kulturowym.

Do  kategorii  krajobrazu  naturalno  –  kulturowego  o  dominacji  naturalnych  właściwości 

krajobrazu  nad  formami  wprowadzonymi  przez  człowieka  zaliczono  zwarte  lasy  w  środkowej 

części gminy – las Soból i las Wojciechówka.

Krajobraz kulturowy ukształtowany przez człowieka wymagający stałych zabiegów w celu 

jego trwałego użytkowania to zwarta i rozproszona zabudowa miejska i wiejska, pola uprawne, łąki 

oraz pastwiska.

Na przeważającej części terenu gminy zachowały się zabytkowe jednostki architektoniczne.

Najwartościowszy  historyczny  krajobraz  kulturowy  utrzymał  się  w  Czermnie  i  obejmuje 

teren  średniowiecznego  grodziska  Czerwień  dawnej  stolicy  Grodów  Czerwieńskich  (I  stopień 

waloryzacji krajobrazu wg metody Janusza Bogdanowskiego ).

Krajobraz historycznie jednorodny lub nawarstwiony o czytelnym układzie i zróżnicowanym 

stanie  zachowania  substancji  (II  stopień  waloryzacji)  cechuje  Niedźwiedzią  Górę,  Tyszowce, 

Mikulin, Kazimierówkę, Przewale i Wakijów.

Miejscowości Perespa, Czartowiec, Kolonia Czartowiec, Soból, Marysin i Czartowczyk oraz 

pola uprawne charakteryzują się historycznym krajobrazem o nawarstwionym i czytelnym układzie 

kompozycji i zaniedbanym stanie zachowania substancji (III stopień waloryzacji).

Na  obszarze  położonym  na  wschód  i  północny  –  wschód  od  Tyszowiec  dominuje 

współczesny krajobraz  kulturowy,  harmonizujący z  dawnym o dobrym lub  dość  dobrym stanie 

zachowania zabudowy tradycyjnej (V stopień waloryzacji).

4.3.2. Analiza widokowa

W krajobrazie gminy dominantę stanowi:

• zespół kościoła parafialnego p.w.  Św. Leonarda w Tyszowcach wraz z drzewostanem

• kościół p. w. Ś w. Michała Anioła w Perespie

• kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Czartowcu

• drzewostan przy dawnym folwarku w Przewalu

• drzewostan przy d. folwarku w Czartowcu

Subdominanty to:

• średniowieczne grodzisko w Czermnie

• budynek szkoły w Tyszowcach przy drodze do Nabroża

• zieleń w obrębie d. rynku w Tyszowcach
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Akcenty to:

• kopce ziemne (6) w Tyszowcach

• pomnik – Konfederatom Tyszowieckim w rynku

• kaplica kamienna przy drodze do cmentarza rynku w Tyszowcach

Brakuje czytelnych wnętrz urbanistycznych.

Do kategorii obiektów dysharmonijnych zalicza się pawilon handlowy usytuowany w pierzei rynku 

w Tyszowcach.

4.4. Uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska kulturowego i krajobrazu

Działania w zakresie ochrony zabytków na obszarze miasta i gminy reguluje ustawa z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ochroną  objęte  są  obiekty  wpisane  do  rejestru  zabytków,  który  prowadzi  wojewódzki 

konserwator zabytków oraz obiekty umieszczone w gminnej ewidencji zabytków.

W wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 84/2010 poz.  

1552) z terenu miasta i gminy Tyszowce znajdują się:

• z m. Czartowiec zespół kościelny: kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (d. cerkiew grecko – 

katolicka, cmentarz kościelny z drzewostanem 

Nr rejestru ZA/425, ZA/495

• z m. Czermno grodzisko z wałami ziemnymi i podgrodzie (stanowisko nr 1 i 2) Nr rejestru C/84.

• z m. Perespa kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła (d. cerkiew grecko – katolicka), 

dzwonnica, cmentarz przykościelny

Nr rejestru ZA/391

• z m. Tyszowce

– zespół  kościelny:  kościół  p.w.  Św.  Leonarda,  murowana kaplica,  ceglana dzwonnica,  trzy 

kaplice drewniane, cmentarz kościelny z drzewostanem 

Nr rejestru ZA/492

– cmentarz grzebalny z drzewostanem i nagrobkami kamiennymi i żeliwnymi sprzed 1939 r. 

Nr rejestru ZA/464

– cmentarzysko kurhanowe (6 kopców) usypane przez ludność kultury trzcinieckiej d. 1600 - 

1200 l.p.n.e. 

Nr rejestru ZAa/38

Przed  realizacją  zamierzeń  inwestycyjnych  przy  obiektach  i  terenach  (w  tym  również 

podziale  terenu)  wpisanych  do  rejestru  zabytków  wymagane  jest  uzyskanie  warunków  i 
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wytycznych  konserwatorskich  oraz  zezwolenia  Lubelskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora 

Zabytków na prowadzenie prac.

W wojewódzkiej ewidencji zabytków figurują parki i zespoły dworskie:

–założenie dworsko-ogrodowe w Czartowcu,

–założenie dworsko-ogrodowe w Perespie,

–park podworski w Przewalu.

Postulowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków: 

• obiekty architektury i budownictwa, a wśród nich:

– ruina murowanego dworu i pozostałości parku dworskiego z pocz. XX w. w Czartowcu

– kapliczka brogowa z pocz. XX w. w Czermnie

– drewniany dom z ok. 1910 r. w Czermnie

– murowana kaplica św. Jana Nepomucena, 1850 w m. Gołaicha

– drewniany dom, 1935 r. w Kazimierówce

– młyn elektryczny, drewniany z 1935 r. w m. Klątwy

– murowana kaplica przy kościele (k. XIX w.) w m. Perespa

– kamienna figura z krzyżem z pocz. XX w. w m. Perespa

– drewniany dworek (k. XIX w.) w m. Perespa

– dwór drewniany i pozostałości parku (k. XIX w.) w m. Przewale

– dawna  plebania  (drewniana)  przy  ul.  Kościelnej  nr  36  z  1850  r.  ob.  dom  zakonny  w 

Tyszowcach

– siedziba Urzędu Miasta i Gminy, ul. 3 Maja 8 z 1932 r. (murowana) w Tyszowcach

– zajazd przy ul. 3 Maja nr 11, drewniany z XIX w. w Tyszowcach

– oficyna dworska drewniana przy ul. Kościelnej nr 29 z k. XIX w. Tyszowcach

– drewniany dom przy ul. Kościelnej nr 38 i 56 z pocz. XX w. w Tyszowcach

– murowany dom przy ul. Kościelnej nr 50 (k. XIX) i przy ul. 3 Maja nr 8 (lata 20 XX w.) i 9 (XIX/

XX) w Tyszowcach

– domy rzemieślnicze  („Na  Zamłyniu")  nr  16  i  42  przy ul.  Zamojskiego  z  2  poł.  XIX w.  w 

Tyszowcach

– młyn elektryczny, drewniany (pocz. XX) przy ul. Kościelnej w Tyszowcach

– murowany młyn parowy ob. magazyn przy ul. Kościelnej w Tyszowcach

- 57 -



– stanowiska archeologiczne

Lp. (odpowiada numerowi 

na mapie)

Miejscowość i nr st. w 

miejscowości

Nr obszaru AZP Nr st. na obszarze Uwagi

1. Rudka st. 5 89-91 163
2. Rudka st. 6 89-91 164
3. Rudka st. 7 89-91 165
4. Rudka st. 4 89-91 162
5. Rudka st. 8 89-91 166
6. Perespa st. 53 89-91 176
7. Perespa st. 51 89-91 174
8. Perespa st. 52 89-91 175
9. Perespa st. 50 89-91 173
10. Perespa st. 48 89-91 171
11. Perespa st. 49 89-91 172
12. Perespa st. 47 89-91 170
13. Perespa st. 45 89-91 168
14. Perespa st. 44 89-91 167
15. Kazimierówka st. 5 89-91 180
16. Kazimierówka st. 4 89-91 179
17. Kazimierówka st. 3 89-91 178
18. Perespa st. 46 89-91 169
19. Kazimierówka st. 2 89-91 177
20. Kazimierówka st. 8 89-92 169
21. Kazimierówka st. 10 89-92 171
22. Kazimierówka st. 9 89-92 170
23. Kazimierówka st. 7 89-92 103
24. Kazimierówka st. 11 89-92 172
25. Kazimierówka st. 6 89-92 97
26. Czermno st. 22 89-92 164
27. Czermno st. 19 89-92 160
28. Czermno st. 21 89-92 163
29. Czermno st. 20 89-92 162
30. Wakijów st. 29 89-92 161
31. Czermno st. 12 89-92 114
32. Czermno st. 18 89-92 122
33. Czermno st. 13 89-92 115
34. Czermno st. 14 89-92 116
35. Czermno st. 15 89-92 118
36. Czermno st. 16 89-92 119
37. Czermno st. 26 89-92 52
38. Czermno st. 17 89-92 120
39. Wakijów st. 28 89-92 121
40. Czermno st. 25 89-92 51
41. Czermno st. 8 89-92 98
42. Czermno st. 24 89-92 50
43. Wakijów st. 17 89-92 100
44. Wakijów st. 13 89-92 90
45. Wakijów st. 12 89-92 89
46. Czermno st. 11 89-92 113
47. Czermno st. 10 89-92 112
48. Wakijów st. 27 89-92 111
49. Wakijów st. 26 89-92 110
50. Wakijów st. 16 89-92 93
51. Wakijów st. 15 89-92 92
52. Wakijów st. 14 89-92 91
53. Wakijów st. 25 89-92 109
54. Wakijów st. 24 89-92 108
55. Wakijów st. 23 89-92 107
56. Wakijów st. 21 89-92 105
57. Wakijów st. 22 89-92 106
58. Wakijów st. 19 89-92 102
59. Wakijów st. 18 89-92 101
60. Wakijów st. 20 89-92 104
61. Wakijów st. 11 89-92 88
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62. Wakijów st. 10 89-92 87
63. Wakijów st. 9 89-92 86
64. Wakijów st. 8 89-92 85
65. Wakijów st. 6 89-92 83
66. Wakijów st. 7 89-92 84
67. Wakijów st. 4 89-92 81
68. Wakijów st. 5 89-92 82
69. Wakijów st. 3 89-92 80
70. Wakijów st. 2 89-92 79
71. Rudka st. 10 90-91 254
72. Rudka st. 1 90-91 112
73. Rudka st. 2 90-91 113
74. Perespa st. 81 90-91 246
75. Perespa st. 84 90-91 249
76. Perespa st. 28 90-91 43
77. Perespa st. 29 90-91 44
78. Perespa st. 90 90-91 260
79. Perespa st. 3 90-91 6
80. Perespa st. 89 90-91 259
81. Perespa st. 91 90-91 261
82. Perespa st. 88 90-91 258
83. Perespa st. 4 90-91 7
84. Perespa st. 2 90-91 5
85. Perespa st. 7 90-91 10
86. Perespa st. 92 90-91 262
87. Perespa st. 93 90-91 263
88. Perespa st. 6 90-91 9
89. Perespa st. 5 90-91 8
90. Perespa st. 16 90-91 19
91. Perespa st. 98 90-91 277
92. Perespa st. 15 90-91 18
93. Perespa st. 87 90-91 252
94. Perespa st. 19 90-91 22
95. Perespa st. 97 90-91 276
96. Perespa st. 14 90-91 17
97. Perespa st. 18 90-91 21
98. Perespa st. 17 90-91 20
99. Perespa st. 20 90-91 23
100. Perespa st. 13 90-91 16
101. Perespa st. 11 90-91 14
102. Perespa st. 12 90-91 15
103. Perespa st. 96 90-91 275
104. Perespa st. 86 90-91 251
105. Perespa st. 95 90-91 274
106. Perespa st. 21 90-91 24
107. Perespa st. 94 90-91 273
108. Perespa st. 85 90-91 250
109. Perespa st. 22 90-91 25
110. Perespa st. 10 90-91 13
111. Perespa st. 9 90-91 12
112. Perespa st. 8 90-91 11
113. Perespa st. 27 90-91 30
114. Perespa st. 23 90-91 26
115. Perespa st. 24 90-91 27
116. Perespa st. 25 90-91 28
117. Perespa st. 26 90-91 29
118. Perespa st. 31 90-91 46
119. Perespa st. 30 90-91 45
120. Perespa st. 32 90-91 47
121. Perespa st. 33 90-91 48
122. Perespa st. 34 90-91 49
123. Perespa st. 43 90-91 58
124. Perespa st. 42 90-91 57
125. Perespa st. 41 90-91 56
126. Perespa st. 39 90-91 54
127. Perespa st. 35 90-91 50
128. Perespa st. 40 90-91 55
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129. Perespa st. 77 90-91 209
130. Perespa st. 78 90-91 211
131. Perespa st. 38 90-91 53
132. Perespa st. 37 90-91 52
133. Perespa st. 36 90-91 51
134. Marysin st. 21 90-91 79
135. Marysin st. 10 90-91 39
136. Marysin st. 9 90-91 38
137. Marysin st. 11 90-91 40
138. Marysin st. 8 90-91 37
139. Marysin st. 7 90-91 36
140. Marysin st. 6 90-91 35
141. Marysin st. 5 90-91 34
142. Marysin st. 4 90-91 33
143. Marysin st. 3 90-91 32
144. Marysin st. 22 90-91 80
145. Marysin st. 43 90-91 223
146. Marysin st. 12 90-91 41
147. Marysin st. 21 90-91 79
148. Marysin st. 2 90-91 31
149. Marysin st. 20 90-91 65
150. Marysin st. 45 90-91 225
151. Marysin st. 16 90-91 61
152. Marysin st. 15 90-91 60
153. Marysin st. 19 90-91 64
154. Marysin st. 18 90-91 63
155. Marysin st. 14 90-91 59
156. Marysin st. 47 90-91 272
157. Marysin st. 17 90-91 62
158. Marysin st. 23 90-91 81
159. Marysin st. 31 90-91 91
160. Marysin st. 28 90-91 88
161. Marysin st. 30 90-91 90
162. Marysin st. 25 90-91 85
163. Marysin st. 39 90-91 195
164. Marysin st. 29 90-91 89
165. Marysin st. 32 90-91 92
166. Marysin st. 38 90-91 194
167. Marysin st. 27 90-91 87
168. Marysin st. 40 90-91 196
169. Marysin st. 26 90-91 86
170. Przewale st. 19 90-91 93
171. Przewale st. 23 90-91 191
172. Marysin st. 24 90-91 84
173. Przewale st. 20 90-91 94
174. Przewale st. 25 90-91 193
175. Przewale st. 18 90-91 83
176. Przewale st. 24 90-91 192
177. Przewale st. 17 90-91 82
178. Przewale st. 29 90-91 268
179. Przewale st. 21 90-91 95
180. Przewale st. 26 90-91 265
181. Przewale st. 27 90-91 266
182. Przewale st. 31 90-91 270
183. Przewale st. 30 90-91 269
184. Przewale st. 28 90-91 267
185. Przewale st. 22 90-91 96
186. Perespa st. 63 90-91 65
187. Perespa st. 1 90-92 30
188. Perespa st. 66 90-92 138
189. Perespa st. 54 90-92 53
190. Perespa st. 68 90-92 140
191. Perespa st. 67 90-92 139
192. Perespa st. 69 90-92 160
193. Perespa st. 72 90-92 163
194. Perespa st. 70 90-92 161
195. Perespa st. 71 90-92 162
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196. Perespa st. 62 90-92 64
197. Perespa st. 64 90-92 66
198. Kazimierówka st. 1 90-92 32
199. Kazimierówka st. 13 90-92 67
200. Kazimierówka st. 12 90-92 61
201. Perespa st. 74 90-92 31
202. Perespa st. 61 90-92 63
203. Perespa st. 60 90-92 62
204. Perespa st. 65 90-92 68
205. Perespa st. 56 90-92 57
206. Perespa st. 59 90-92 60
207. Perespa st. 57 90-92 58
208. Perespa st. 58 90-92 59
209. Czermno st. 54 90-92 168
210. Czermno st. 55 90-92 169
211. Czermno st. 61 90-92 175
212. Czermno st. 60 90-92 174
213. Czermno st. 59 90-92 173
214. Czermno st. 52 90-92 164
215. Czermno st. 58 90-92 172
216. Czermno st. 57 90-92 171
217. Czermno st. 56 90-92 170
218. Czermno st. 53 90-92 165
219. Czermno st. 33 90-92 73
220. Czermno st. 30 90-92 70
221. Czermno st. 31 90-92 71
222. Czermno st. 29 90-92 69
223. Czermno st. 9 90-92 99
224. Czermno st. 32 90-92 72
225. Czermno st. 6 90-92 6
226. Czermno st. 34 90-92 74
227. Czermno st. 27 90-92 55
228. Czermno st. 67 90-92 183
229. Czermno st. 28 90-92 56
230. Czermno st. 35 90-92 108
231. Czermno st. 5 90-92 5
232. Czermno st. 4 90-92 4
233. Czermno st. 3 90-92 3
234. Czermno st. 2 90-92 2 rej. zab. nr: C/84
235. Czermno st. 1 90-92 1 rej. zab. nr: C/84
236. Czermno st. 69 90-92 185
237. Czermno st. 48 90-92 123
238. Czermno st. 62 90-92 8
239. Czermno st. 47 90-92 122
240. Czermno st. 46 90-92 121
241. Czermno st. 49 90-92 124
242. Czermno st. 50 90-92 125
243. Czermno st. 51 90-92 126
244. Czermno st. 43 90-92 118
245. Czermno st. 63 90-92 9
246. Czermno st. 44 90-92 119
247. Czermno st. 66 90-92 176
248. Czermno st. 64 90-92 10
249. Czermno st. 37 90-92 110
250. Czermno st. 39 90-92 112
251. Czermno st. 38 90-92 111
252. Czermno st. 36 90-92 109
253. Czermno st. 42 90-92 117
254. Czermno st. 45 90-92 120
255. Czermno st. 40 90-92 115
256. Czermno st. 41 90-92 116
257. Czermno st. 28 90-92 113
258. Czermno st. 46 90-92 11
259. Czermno st. 29 90-92 114
260. Tyszowce st. 42 90-92 166
261. Marysin st. 36 90-92 106
262. Marysin st. 35 90-92 105
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263. Marysin st. 37 90-92 107
264. Marysin st. 34 90-92 104
265. Perespa st. 73 90-92 178
266. Perespa st. 55 90-92 54
267. Podbór st. 4 90-92 91
268. Tyszowce st. 3 90-92 20 rej. zab. nr: ZAa/38
269. Tyszowce st. 34 90-92 145
270. Tyszowce st. 35 90-92 146
271. Tyszowce st. 2 90-92 19
272. Tyszowce st. 44 90-92 180
273. Tyszowce st. 4 90-92 21
274. Tyszowce st. 1 90-92 18
275. Wojciechówka st. 13 90-92 85
276. Wojciechówka st. 5 90-92 75
277. Wojciechówka st. 25 90-92 47
278. Zamłynie st. 9 90-92 46
279. Zamłynie st. 8 90-92 45
280. Zamłynie st. 7 90-92 44
281. Zamłynie st. 6 90-92 43
282. Wojciechówka st. 4 90-92 49
283. Wojciechówka st. 19 90-92 92
284. Wojciechówka st. 3 90-92 48
285. Wojciechówka st. 22 90-92 95
286. Wojciechówka st. 21 90-92 94
287. Wojciechówka st. 20 90-92 93
288. Wojciechówka st. 18 90-92 90
289. Wojciechówka st. 7 90-92 77
290. Wojciechówka st. 17 90-92 89
291. Wojciechówka st. 15 90-92 87
292. Wojciechówka st. 16 90-92 88
293. Wojciechówka st. 13 90-92 85
294. Wojciechówka st. 7 90-92 77
295. Wojciechówka st. 2 90-92 37
296. Zamłynie st. 10 90-92 78
297. Zamłynie st. 5 90-92 42
298. Zamłynie st. 4 90-92 41
299. Zamłynie st. 3 90-92 40
300. Zamłynie st. 2 90-92 39
301. Zamłynie st. 1 90-92 38
302. Zamłynie st. 11 90-92 79
303. Wojciechówka st. 12 90-92 84
304. Wojciechówka st. 1 90-92 36
305. Wojciechówka st. 11 90-92 83
306. Wojciechówka st. 23 90-92 96
307. Wojciechówka st. 10 90-92 82
308. Wojciechówka st. 9 90-92 81
309. Wojciechówka st. 8 90-92 80
310. Podbór st. 2 90-92 98
311. Podbór st. 9 90-92 102
312. Wojciechówka st. 24 90-92 97
313. Podbór st. 2 90-92 34
314. Podbór st. 3 90-92 35
315. Podbór st. 10 90-92 103
316. Podbór st. 8 90-92 101
317. Podbór st. 7 90-92 100
318. Podbór st. 6 90-92 99
319. Podbór st. 11 90-92 167
320. Podbór st. 1 90-92 33
321. Tyszowce st. 45 90-92 181
322. Tyszowce st. 30 90-92 141
323. Tyszowce st. 31 90-92 142
324. Tyszowce st. 32 90-92 143
325. Tyszowce st. 25B 90-92 52
326. Tyszowce st. 25A 90-92 51
327. Tyszowce st. 43 90-92 179
328. Tyszowce st. 9 90-92 27
329. Tyszowce st. 5 90-92 22
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330. Tyszowce st. 41 90-92 152
331. Tyszowce st. 40 90-92 151
332. Tyszowce st. 39 90-92 150
333. Tyszowce st. 38 90-92 149
334. Tyszowce st. 37 90-92 148
335. Tyszowce st. 36 90-92 147
336. Lipowiec st. 4 90-93 25
337. Lipowiec st. 6 90-93 27
338. Lipowiec st. 7 90-93 28
339. Lipowiec st. 9 90-93 30
340. Lipowiec st. 8 90-93 29
341. Tuczapy st. 37 90-93 43 grunty wsi Lipowiec
342. Tuczapy st. 36 90-93 42 grunty wsi Lipowiec
343. Lipowiec st. 10 90-93 31
344. Lipowiec st. 11 90-93 32
345. Tuczapy st. 27 90-93 33 grunty wsi Lipowiec
346. Przewale st. 16 91-91 125
347. Przewale st. 15 91-91 124
348. Przewale st. 14 91-91 123
349. Przewale st. 13 91-91 122
350. Przewale st. 12 91-91 121
351. Przewale st. 11 91-91 120
352. Przewale st. 10 91-91 119
353. Przewale st. 9 91-91 118
354. Przewale st. 8 91-91 117
355. Przewale st. 7 91-91 116
356. Niedźwiedzia Góra st. 1 91-91 126
357. Niedźwiedzia Góra st. 2 91-91 127
358. Niedźwiedzia Góra st. 3 91-91 128
359. Niedźwiedzia Góra st. 4 91-91 129
360. Niedźwiedzia Góra st. 6 91-91 131
361. Niedźwiedzia Góra st. 5 91-91 130
362. Czartowczyk st. 40 91-91 40
363. Czartowczyk st. 38 91-91 38
364. Czartowczyk st. 35 91-91 35
365. Czartowczyk st. 36 91-91 36
366. Czartowczyk st. 37 91-91 37
367. Czartowczyk st. 43 91-91 43
368. Czartowczyk st. 44 91-91 44
369. Czartowczyk st. 45 91-91 45
370. Czartowczyk st. 47 91-91 47
371. Czartowczyk st. 48 91-91 48
372. Czartowczyk st. 50 91-91 50
373. Czartowczyk st. 46 91-91 46
374. Czartowczyk st. 42 91-91 42
375. Czartowczyk st. 39 91-91 39
376. Czartowczyk st. 41 91-91 41
377. Czartowczyk st. 49 91-91 49
378. Czartowczyk st. 51 91-91 51
379. Czartowczyk st. 52 91-91 52
380. Czartowczyk st. 34 91-91 34
381. Czartowczyk st. 33 91-91 33
382. Soból st. 4 91-91 110
383. Soból st. 5 91-91 111
384. Soból st. 6 91-91 112
385. Soból st. 7 91-91 113
386. Soból st. 8 91-91 114
387. Soból st. 9 91-91 115
388. Czartowczyk st. 53 91-91 53
389. Czartowczyk st. 54 91-91 54
390. Czartowczyk st. 55 91-91 55
391. Czartowczyk st. 56 91-91 56
392. Czartowczyk st. 8 91-91 8
393. Czartowczyk st. 9 91-91 9
394. Czartowczyk st. 10 91-91 10
395. Czartowczyk st. 11 91-91 11
396. Czartowczyk st. 12 91-91 12
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397. Czartowczyk st. 13 91-91 13
398. Czartowczyk st. 14 91-91 14
399. Czartowczyk st. 15 91-91 15
400. Czartowczyk st. 31 91-91 31
401. Czartowczyk st. 32 91-91 32
402. Czartowczyk st. 30 91-91 30
403. Czartowczyk st. 29 91-91 29
404. Czartowczyk st. 28 91-91 28
405. Czartowczyk st. 27 91-91 27
406. Czartowczyk st. 26 91-91 26
407. Czartowczyk st. 25 91-91 25
408. Czartowczyk st. 24 91-91 24
409. Czartowczyk st. 23 91-91 23
410. Czartowczyk st. 16 91-91 16
411. Czartowczyk st. 17 91-91 17
412. Czartowczyk st. 18 91-91 18
413. Czartowczyk st. 19 91-91 19
414. Czartowczyk st. 20 91-91 20
415. Czartowczyk st. 22 91-91 22
416. Czartowczyk st. 21 91-91 21
417. Czartowiec st. 9 91-91 109
418. Czartowiec st. 10 92-91 120
419. Czartowiec st. 6 92-92 12
420. Czartowiec st. 5 92-92 11
421. Przewale Kolonia st. 4 91-92 89
422. Przewale Kolonia st. 3 91-92 88
423. Przewale Kolonia st. 2 91-92 47
424. Przewale Kolonia st. 1 91-92 46
425. Klątwy Kolonia st. 5 91-92 52
426. Klątwy Kolonia st. 13 91-92 90
427. Klątwy Kolonia st. 14 91-92 91
428. Soból st. 2 91-92 93
429. Klątwy Kolonia st. 9 91-92 57
430. Klątwy Kolonia st. 11 91-92 59
431. Klątwy Kolonia st. 10 91-92 58
432. Klątwy Kolonia st. 12 91-92 60
433. Klątwy Kolonia st. 1 91-92 56
434. Soból st. 1 91-92 92
435. Soból st. 3 91-92 94
436. Czartowiec Kolonia st. 4 91-92 95
437. Klątwy st. 2 91-92 61
438. Klątwy st. 3 91-92 62
439. Klątwy st. 4 91-92 63
440. Klątwy st. 5 91-92 64
441. Klątwy st. 6 91-92 65
442. Czartowiec st. 3 91-92 78
443. Czartowiec st. 4 91-92 79
444. Czartowiec st. 5 91-92 80
445. Czartowiec st. 2 91-92 71
446. Czartowiec Kolonia st. 3 91-92 70
447. Czartowiec Kolonia st. 2 91-92 69
448. Czartowiec Kolonia st. 1 91-92 68
449. Tyszowce st. 23 91-92 44
450. Tyszowce st. 24 91-92 45
451. Klątwy Kolonia st. 3 91-92 50
452. Klątwy Kolonia st. 2 91-92 49
453. Klątwy Kolonia st. 1 91-92 48
454. Mikulin st. 12 91-92 35
455. Klątwy Kolonia st. 7 91-92 54
456. Klątwy Kolonia st. 4 91-92 51
457. Klątwy Kolonia st. 6 91-92 53
458. Tyszowce st. 15 91-92 7
459. Tyszowce st. 16 91-92 8
460. Tyszowce st. 17 91-92 9
461. Tyszowce st. 19 91-92 11
462. Tyszowce st. 22 91-92 14
463. Tyszowce st. 20 91-92 12
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464. Tyszowce st. 21 91-92 13
465. Gliniska st. 1 91-92 15
466. Gliniska st. 2 91-92 16
467. Gliniska st. 3 91-92 17
468. Gliniska st. 4 91-92 18
469. Gliniska st. 5 91-92 19
470. Gliniska st. 6 91-92 20
471. Klątwy st. 7 91-92 72
472. Klątwy st. 9 91-92 74
473. Klątwy st. 8 91-92 73
474. Klątwy st. 12 91-92 77
475. Klątwy st. 10 91-92 75
476. Klątwy st. 11 91-92 76
477. Mikulin st. 14 91-92 67
478. Mikulin st. 13 91-92 66
479. Gliniska st. 7 91-92 21
480. Mikulin st. 1 91-92 22
481. Mikulin st. 2 91-92 23
482. Mikulin st. 3 91-92 24
483. Mikulin st. 4 91-92 25
484. Mikulin st. 5 91-92 26
485. Mikulin st. 6 91-92 27
486. Mikulin st. 7 91-92 28
487. Mikulin st. 12 91-92 35
488. Mikulin st. 11 91-92 34
489. Mikulin st. 10 91-92 32
490. Mikulin st. 10A 91-92 33
491. Mikulin st. 8 91-92 29
492. Mikulin st. 8A 91-92 30
493. Mikulin st. 9 91-92 31
494. Dobużek Kolonia st. 3 91-92 38
495. Dobużek Kolonia st. 2 91-92 37
496. Dobużek Kolonia st. 1 91-92 36
497. Mikulin st. 15 91-92 96
498. Tyszowce st. 10 91-92 2
499. Tyszowce st. 12 91-92 4
500. Tyszowce st. 13 91-92 5
501. Tyszowce st. 14 91-92 6
502. Tyszowce st. 11 91-92 3
503. Tyszowce st. 18 91-92 10
504. Tyszowce st. 27 91-93 104
505. Lipowiec st. 2 91-93 103
506. Nabróż st. 3 91-93 102

Przy podejmowaniu działań inwestycyjnych przy obiektach i terenach objętych ewidencją 

służb ochrony zabytków obowiązuje uzyskanie warunków i  wytycznych konserwatorskich,  które 

określą zasady działania.

W przypadku koniecznej rozbiórki obiektu znajdującego się w ewidencji konserwatorskiej 

należy przedstawić dokumentację fotograficzną i skróconą inwentaryzację architektoniczną w celu 

uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Realizacja nowej zabudowy winna uwzględnić zasady kształtowania formy nawiązującej do 

historycznego układu wsi i tradycyjnego budownictwa.

Na  terenach  występowania  ewidencjonowanych  stanowisk  archeologicznych  przed 

realizacją  zamierzeń  inwestycyjnych  wymagane  jest  podjęcie  badań  wyprzedzających, 

sondażowych lub ustanowienie w trakcie prac nadzoru archeologicznego.
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Na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. 

U. 2000 Nr 23 póz. 295) ochronie pośredniej podlegają:

• cmentarz rzymskokatolicki, d. prawosławny i grekokatolicki (XIX w.), czynny w m. Czartowiec

• cmentarz grekokatolicki, nieczynny (XIX w.) w m. Klątwy

• cmentarz prawosławny, nieczynny (XIX w.) w m. Klątwy

• cmentarz prawosławny, d. grekokatolicki, nieczynny (XIX w.) w m. Mikulin

• cmentarz prawosławny, nieczynny (XIX w.) w m. Perespa

• cmentarz rzymskokatolicki, czynny (ok. 1919r.) w m. Perespa

• cmentarz żydowski, nieczynny (XIX/XX w.) w m. Tyszowce

• cmentarz prawosławny, w m. Wakijów.

Zgodnie z art. 6 wyżej wymienionej ustawy, użycie terenu cmentarnego na inny cel wymaga 

zgody  Kościoła  Katolickiego,  innego  kościoła  albo  związku  wyznaniowego,  a  w  przypadkach 

uzasadnionych zgody ministra właściwego do spraw wyznań religijnych.
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4. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE I RYNKU PRACY 
V.  WARUNKI  I  JAKOŚC  ŻYCIA MIESZKAŃCÓW,  W  TYM  OCHRONY ZDROWIA, 
ORAZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, 
O  KTÓRYCH  MOWA  W  USTAWIE  Z  DNIA  19  LIPCA  2019  R.  O  ZAPEWNENIU 
DOSTEPNOŚCI  OSOBOM  ZE  SZCZEGOLNYMI  POTRZEBAMI,  ZGODNIE  Z 
UNIWERSALNYM PROJEKTOWANIEM

5. Stosunki ludnościowe
5.1. Stan, dynamika rozwoju ludności, struktura ludności wg wybranych kryteriów.

Gmina  Tyszowce  należy  do  grupy  gmin  średnich  do  7  tyś.  obok  takich  jak:  Łaszczów 

(6801), Radecznica (6075).

W 1999 r. w gminie zamieszkiwało 6631 osób, w tym 3229 mężczyzn i 3402 kobiet, co 

stanowiło 7,2 % ludności powiatu tomaszowskiego.

Długookresowa analiza liczby ludności sięgająca roku 1985 wykazuje niewielki jej spadek . 

W ogólnym bilansie liczba ludności w latach 1985 – 99 zmniejszyła się o 3,2%.

Stan oraz dynamika ludności w latach 1985 – 1999

Lata Ludność Roczny przyrost ludności 

w %

Gęstość zaludnienia

1985 6850 -0,3 54

1986 6810 -0,6 54
1987 6769 -0,6 54

1988 6803 0,5 54
1989 6733 -1,1 53

1990 6685 -0,7 52
1991 6614 -1,1 51

1992 6601 -0,2 51
1993 6499 -1,6 50

1994 6502 0,0 50
1995 6700 3,0 52

1996 6681 -0,3 52
1997 6649 -0,5 51

1998 6667 * 51
1999 6631 * 51

• Gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 51 os/km2 i jest zbliżona do gęstości zaludnienia w 

gminach Tarnawatka (50 os/km2), Krynice i Łaszczów (53 os/km2) natomiast niższe niż w powiecie 

tomaszowskim, gdzie średnio na km2 przypada 62 osoby.
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Przestrzenne  zróżnicowanie  rozmieszczenia  ludności  oraz  miejsce  charakteryzowanego 

obszaru na tle powiatu tomaszowskiego przedstawia mapka.

• Ruch naturalny i migracyjny

Podstawowy  wpływ  na  ocenę  dynamiki  rozwoju  ludnościowego  ma  ocena  przyrostu 

naturalnego i ruchu migracyjnego jako składników wzrostu lub ubytku ludności.
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Ruch naturalny i migracyjny ludności

Lata Przyrost naturalny Saldo migracji Współczynnik dynamiki 

demograficznejna 1000 mieszkańców

1985 6,8 -5,2 1,545
1986 3,8 -9,5 1,310

1987 5,0 -10,8 1,412
1988 4,6 -4,0 1,400

1989 0,7 -11,2 1,047
1990 -0,7 -16,5 0,951

1991 2,9 -13,3 1,213
1992 -0,4 -5,6 0,969

1993 -1,8 -13,4 0,822
1994 2,6 1,7 1,215

1995 -5,3 23,4 0,690
1996 -5,3 3,4 0,681

1997 -6,2 -1,8 0,661
1998 -6,3 3,5

1999 -3,6 0,765
Obszary wiejskie -0,5 0,5 0,965

Powiat tomaszowski 0,4 -3,9 -
województwo lubelskie 0,08 -1,01 1,007

Analiza  przyrostu  naturalnego  oraz  ruchów  migracyjnych  w  ciągu  minionych  15  lat 

wskazuje na tendencję spadku liczby ludności. Mimo, że w badanym okresie tendencja spadku 

urodzeń była powszechna, tempo jego w gminie Tyszowce było wyższe niż w regionie.

Saldo migracji  świadczy pośrednio o stopniu atrakcyjności obszaru lub jego braku. Lata 

1985 – 93 to okres najwyższego natężenia migracyjnego. Kolejne lata charakteryzują się dodatnim 

saldem.

Najwyższą ruchliwością migracyjną charakteryzowała się ludność w wieku 15-29 lat oraz 

30-45 lat,  najmniejszą ludność w wieku ponad .50 lat.  Najwyższe udziały  w ujemnym saldzie 

migracji  przypadały  ludności  z  wykształceniem  średnim,  nieco  wyższe  z  zawodowym  i 

podstawowym .

Osłabienie  dynamiki  rozwoju  obrazuje  również  współczynnik  dynamiki  demograficznej 

wyrażający relację liczby urodzeń do liczby zgonów.

W analizowanym okresie  nastąpiło  zmniejszenie  tego  współczynnika  z  1,545  do  0,765 

(-0,680) i jest nieco niższy niż w obszarach wiejskich regionu.
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Struktura ludności wg płci i wieku

Lata Ogółem M % K % Na 100 M 

przypada K

1985 6850 3411 49,7 3439 50,3 100,8
1990 6685 3249 48,6 3436 51,4 105,8

1991 6614 3258 49,2 3356 50,8 103,0
1992 6601 3264 49,4 3337 50,6 102,2

1993 6499 3209 49,3 3290 50,7 102,5
1994 6502 3200 49,2 3302 50,8 103,2

1995 6700 3267 48,7 3433 51,3 105,1
1996 6681 3263 48,8 3418 51,2 104,8

1997 6649 3249 48,8 3400 51,2 104,6
1998 6667 3257 48,8 3410 51,2 104,7

1999 6631 3258 49,1 3373 50,9 103,5
Powiat 

tomaszowski

- - 49,7 - 50,3 100,9

Struktura ludności wg płci i wieku jest istotnym czynnikiem warunkującym natężenie zjawisk 

demograficznych takich jak: małżeństwa, urodzenia, zgony, a w konsekwencji zmiany w rozwoju 

ludności.

W analizowanym  okresie  struktura  ludności  wg  płci  utrzymuje  się  zgodnie  z  tendencją 

wojewódzką i wyraża się przewagą kobiet. Strukturę ludności płci cechuje:

• stopień feminizacji (gmina 103,5; powiat tomaszowski 100,9)

• dysproporcja  w  poszczególnych  grupach  wiekowych  –  w  średnich  rocznikach  przewaga 

mężczyzn

• współczynnik  feminizacji  rośnie  wraz  z  wiekiem  ludności,  odsetek  kobiet  osiąga  najwyższy 

poziom w wieku późnej starości (związane jest to z większą umieralnością mężczyzn)
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Rozpatrując  liczbę  ludności  w  kategoriach  wieku  zanotowano  zmiany w podstawowych 

grupach wiekowych. W porównaniu do 1985 r. odnotowuje się spadek (o 2,8 %) udziału ludności w 

wieku przedprodukcyjnym oraz w wieku produkcyjnym (o 0,6 % ), natomiast wzrost (o 3,4 %) w 

wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie (z 17,9 % w 1985 r. do 21,3 % w 1999 r.), co jest wyrazem 

utrwalania się niekorzystnej sytuacji demograficznej i procesu starzenia się ludności wiejskiej.

Zmiany w strukturze wieku oraz obciążeniu ekonomicznym ludności przedstawia poniższa 

tabela:
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Zmiany w strukturze wieku ludności

Lata Ludność w wieku Nieprodukcyjnym
Przedproduk. Produkcyjnym Poproduk. razem Przedproduk. Poproduk.

% na 100 osób w wieku produkcyjnym
1985 29,2 52,9 17,9 89,1 55,2 33,9

1986 29,3 52,5 18,2 90,3 55,7 34,6
1987 29,3 52,1 18,6 91,8 56,1 35,7

1988 30,3 50,3 19,4 98,8 60,1 38,7
1989 30,7 49,8 19,5 100,7 61,7 39,0

1990 31,0 49,1 19,9 103,9 63,3 40,6
1991 30,9 49,1 20,0 103,8 63,1 40,7

1992 29,9 49,9 20,2 100,4 59,9 40,5
1993 29,5 50,1 20,4 99,5 58,9 40,6

1994 29,0 50,4 20,6 98,6 57,6 41,0
1995 28,0 49,8 22,2 100,9 56,3 44,6

1996 27,3 50,7 22,0 97,2 53,8 43,4
1997 27,1 51,3 21,6 94,9 52,8 42,1

1998 27,1 51,5 21,4 94,0 52,5 41,5
1999 26,4 52,3 21,3 91,0 50,4 40,6

Powiat 

tomaszowski

27,5 55,7 16,8 79,5 49,3 30,2

1999

Liczba ludności 6631
Przedprodukcyjna 1752

Produkcyjna 3471
Poprodukcyjna 1408

Wzrastający wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym wpływa niekorzystnie na wzrost 

wielkości  współczynnika  obciążenia  demograficznego  obrazującego  ile  osób  w  wieku 

nieprodukcyjnym  przypada  na  100  osób  w  wieku  produkcyjnym.  Relacja  ludności  w  wieku 

przedprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym wynosi w gminie Tyszowce 50,4 (powiat 

49,3)  a  zatem  zbliżona  jest  do  współczynnika  w  powiecie  tomaszowskim  i  jest  w  zasadzie 

korzystna.

Natomiast relacja ludności w wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym 

wynosi 40,6 (powiat 30,2) świadczy o procesie demograficznego starzenia się ludności.
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Ludność gminy w poszczególnych sołectwach

Lp. Sołectwa 1988 r. 1999 r.
1 m. Tyszowce 1066 1236

2 Dębina 884 1191
3 Czartowiec 249 208

4 Czartowczyk Kolonia 15 151
5 Czartowczyk 640 520

6 Czermno 429 369
7 Kazimierówka 292 246

8 Klątwy 484 439
9 Lipowiec 135 60

10 Marysin 304 240
11 Mikulin 255 223

12 Niedźwiedzia Góra 121 93
13 Perespa + Kol. Perespa 504 416

14 Podbór 233 244
15 Przewale 528 480

16 Rudka 68 49
17 Soból 128 116

18 Wakijów 277 227
19 Wojciechówka 210 193

20 Zamłynie 364 310
RAZEM 7186 7011

Źródło: Dane z Urzędu Miasta i Gminy Tyszowce.

Silna koncentracja ludności występuje:

Miasto Tyszowce 1236 osób

Dębina 1191 osób

Czartowczyk 520 osób

Liczba sołectw o ilości powyżej 500 mieszkańców 2

od 351 do 500 mieszkańców 4
od 251 do 350 mieszkańców 1

od 151 do 250 mieszkańców 8
od 81 do 150 mieszkańców 2

mniej niż 80 mieszkańców 2
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• Struktura ludności wg poziomu wykształcenia.

Ludność gminy charakteryzuje się niskim poziomem wykształcenia, a tym samym brakiem 

kadr przygotowanych do działania w warunkach gospodarki rynkowej.

Struktura ludności wg poziomu wykształcenia na tle województwa

Obszary wiejskie województwa Miasto i gmina Tyszowce

liczba % liczba %
wyższe 2648 3,0 131 2,3

średnie i policealne 16828 19,5 2022 35,4
zasadnicze zawodowe 25315 29,4 700 12,3

podstawowe 36781 42,5 2828 49,5
niepełne podstawowe 4895 5,6 30 0,5

Ogółem 86467 100,0 100,0

5.2. Rynek prac
Struktura zatrudnienia wg sekcji EKD

Sekcje  EKD  (jednostki  zatrudniające 

powyżej 5 osób

1998 1999 %

Ogółem 474 457 100,0
Przemysł i budownictwo 56 61 13,3

Usługi rynkowe 80 54 11,8
Usługi nierynkowe 338 342 74,9

Rolnictwo indywidualne * 2414 *

W  następstwie  procesu  transformacji  w  gospodarce  rynkowej  w  latach  90  nastąpiła 

ekonomicznie zdeterminowana racjonalizacja zatrudnienia.

Restrukturyzacja  gospodarki  spowodowała  pewne  zmiany  w  strukturze  pracujących.  W 

gminie  Tyszowce  utrzymuje  się  wysoki  wskaźnik  zatrudnionych  w sektorze publicznym (usługi 

nierynkowe). Są to jednostki budżetowe obciążające budżet samorządowy gminy.

Niski  jest  udział  zatrudnionych  w  sektorach  najbardziej  kreatywnych  (przemysł, 

budownictwo, usługi rynkowe).

• Poziom i dynamika bezrobocia

Zmiany  zaistniałe  na  rynku  pracy  od  początku  lat  90  przejawiły  się  spadkiem  liczby 

pracujących, zmniejszoną aktywnością zawodową ludności,  a w szczególności  pojawieniem się 

zjawiska bezrobocia.

Według stanu na 31.12.1999 r.  na terenie gminy Tyszowce zarejestrowano ogółem 410 

bezrobotnych.
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Liczbę bezrobotnych i dynamikę (przyrost lub spadek) w latach 1993 – 1999 przedstawia 

poniższe zestawienie:

Lata Liczba bezrobotnych Dynamika
1993 279 107,3

1994 307 110,0
1995 335 109,1

1996 391 116,1
1997 316 80,8

1998 336 106,3
1999 410 122,0

Źródło: „Analiza i ocena sytuacji na woj. rynku pracy” - WUP 1998 Zamość

„Ocena sytuacji na rynku pracy w woj. lubelskim” - WUP Lublin 2000 r.

Przez cały okres transformacji przeciętna stopa bezrobocia na obszarze gminy kształtowała 

się na poziomie niższym niż średnio w powiecie tomaszowskim.

Wysoki  udział  bezrobocia  w powiecie  tomaszowskim warunkowany był  faktem istnienia 

gospodarki monokulturowej - PGR, przemysł metalowy i brakiem możliwości dostosowawczych do 

nowych warunków gospodarki rynkowej.

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

na  występowanie  dwóch  rodzajów  bezrobocia:  rejestrowego  i  agrarnego  (utajonego)  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

– duży udział wśród bezrobotnych ludzi młodych

– wysoki  poziom  obciążenia  ekonomicznego  osób  pracujących  osobami  korzystającymi  z 

niezarobkowych źródeł (renty, emerytury, zasiłki społeczne)

W związku :

–  z wysoką stopą bezrobocia na obszarach wiejskich

– brakiem  pozarolniczych  miejsc  pracy  na  obszarach  wiejskich  ograniczenia  procesów 

migracyjnych ze wsi

– niskim  poziomem wykształcenia  i  świadomości  podnoszenia  aktywności  zawodowej  ludności 

wiejskiej
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wymagane  jest  podjęcie  działań  restrukturyzujących  wieś  w  calu  wykształcenia  modelu  wsi 

wielofunkcyjnej.

• Struktura bezrobocia wg wybranych kryteriów

Bezrobocie  w  poszczególnych  kategoriach  społeczno  -  demograficznych  kształtuje  się 

nierównomiernie. Z punktu widzenia polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu istotna jest 

analiza  wewnętrznej  struktury populacji  bezrobotnych,  która  jest  znacząca przy podejmowaniu 

decyzji na rynku pracy. Jedną z cech różnicujących sytuację na rynku pracy jest płeć.

Bezrobotni wg płci

Lata Ogółem Kobiety % Powiat %

1995 335 166 49,5 49,6
1996 391 175 44,7 52,0

1997 316 161 50,9 53,7
1998 336 173 51,4 51,9

1999 410 197 48,0 48,8
2000 437 204 46,6 *

Procentowy  udział  bezrobotnych  kobiet  w  ogólnej  liczbie  bezrobotnych  na  przestrzeni 

badanego  okresu  uległ  zmniejszeniu.  Przewaga  liczebna  mężczyzn  nad  kobietami  w  ogólnej 

liczbie bezrobotnych wystąpiła również w powiecie tomaszowskim.

• Struktura bezrobotnych wg grup wieku, poziomu wykształcenia

Spośród wielu cech, które różnicują poziom bezrobocia zdecydowanie najsilniejszy wpływ 

ma wiek.
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Bezrobotni wg wieku /1997 r./

Przedział wiekowy Bezrobotni RUP Tomaszów 

Lub. 

%

Powiat 2000 r.

%Liczba %

Ogółem 316 100,0 100,0 100,0

15-17 - - 0,06 0,03
18-24 126 39,8 31,3 32,7

25-34 116 36,8 34,3 31,0
35-44 52 16,5 22,6 23,0

45-54 22 6,9 11,2 12,2
55 i więcej - - 0,5 0,8

Największy odsetek bezrobotnych jest w wieku mobilności zawodowej tzn. w wieku 18 - 44 

lat. Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych.

Najliczniejszą  grupę  stanowiły  osoby  w  przedziale  wiekowym  18-24  lat,  co  wynikało  z 

trudności uzyskania pierwszej pracy przez absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Bezrobotni wg poziomu wy kształcenia /1997 r./

Wykształcenie Bezrobotni RUP 

Tomaszów Lub. 

%

Powiat 2000 r.

%Liczba %

Ogółem 316 100,0 100,0 100,0

wyższe 1 0,3 2,3 1,3
policealne średnie zawodowe 52 16,5 23,8 21,5

ogólnokształcące 17 5,4 6,2 6,1
zasadnicze zawodowe 132 41,8 35,8 41,3

podstawowe i niepełne 114 36,0 31,8 29,8

Szanse na rynku pracy zależą od poziomu i rodzaju kwalifikacji. Zdecydowaną większość 

bezrobotnych  stanowią  osoby  z  wykształceniem  zawodowym,  podstawowym  i  niepełnym 

podstawowym.
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• Czas pozostawania bez pracy

Istotnym  elementem  charakteryzującym  bezrobotnych  jest  informacja  o  okresie  jaki 

pozostają bez pracy.

Wyszczególnienie Czas pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1 % 1-3 % 3-6 % 6-12 % 12-2

4

% powy

żej 

24

%

1999 410 23 5,6 45 10,9 41 10,0 101 24,6 82 20,0 118 28,7

2000 437 26 8,2 54 12,3 45 10,2 79 18,0 97 22,2 126 28,8

Udział długotrwale bezrobotnych w ostatnich dwóch latach jest bliski połowie wszystkich 

zarejestrowanych  bezrobotnych.  Sytuacja  taka  jest  niekorzystna,  gdyż  szansę  zatrudnienia  są 

znacznie mniejsze w przypadku osób o długiej przerwie w pracy, zwłaszcza mieszkających na wsi.

Wybitnie rolniczy charakter gminy i niewielkie znaczenie na rynku pracy  innych sfer życia 

gospodarczego decydując znikomej podaży miejsc pracy.

• Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Zaprzestanie pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy stanowi ważną informację o 

znaczeniu gospodarczym obszaru.

1998 1999 2000
Gmina 7,1 7,3 2,5
Powiat 6,7 6,7

W ostatnim okresie obserwuje się malejącą tendencję zwolnień grupowych. Generalnie w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby dotychczas niepracujące jak również z 

niewielkim doświadczeniem zawodowym.

Czynnikiem strukturalnym bezrobocia absolwentów decydującym w zasadzie o ich pozycji 

na rynku pracy, jest niedostosowanie poziomu i struktury kształcenia kadr do potrzeb gospodarki, 

tj. trwająca od lat dysproporcja między edukacją i pracą.

Uwarunkowania demograficzne i rynku pracy

• Długookresowa sięgająca 1985 r. analiza zmiany liczby ludności wykazuje pewną stabilizację. 

Wahania liczby ludności były niewielkie, w ogólnym bilansie w latach 1985 - 1999 liczba ludności 

zmniejszyła się ca 3 %.
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• Spadek  liczby  ludności  spowodowany  był  ujemnym  przyrostem  naturalnym  oraz  ruchami 

migracyjnymi, których natężenie przypadło na lata 1985 – 1993.

• Nastąpiło zwiększenie liczby ludności w miejscowości Tyszowce w stosunku do roku 1988.

• Największe skupisko ludności: miasto Tyszowce (1236), sołectwa: Dębina (1191), Czartowczyk 

(520). W obszarze Tyszowce – Dębina skupionych jest ca 37 % mieszkańców gminy.

• Wskaźnik gęstości zaludnienia (51 os/m2) jest niższy od wskaźnika dla powiatu tomaszowskiego 

(62 os/km2).

• Struktura ludności wg płci charakteryzuje się:

– wysokim stopniem feminizacji (gmina – 103.5, powiat – 100.9)

– w średnich rocznikach – nieznaczna przewaga mężczyzn

– wśród  roczników  starszych  –  duża  przewaga  ilościowa  kobiet  związana  z  wyższą 

umieralnością mężczyzn

• Zaznaczający  się  od  kilku  lat  ujemny  przyrost  naturalny  spowodował  zmniejszenie  liczby 

ludności  w  wieku  przedprodukcyjnym,  a  wieloletnia  migracja  przyrost  ludności  w  wieku 

poprodukcyjnym.

• Poziom  wykształcenia  ludności  jest  niski  –  50%  dorosłej  ludności  posiada  wykształcenie 

podstawowe i niepełne podstawowe, w odróżnieniu od obszarów wiejskich województwa gminę 

cechuje wysoki odsetek ludności z wykształceniem średnim i policealnym (35,4 %).

• Sytuacja  dotycząca  bezrobocia  nie  odbiega  od  stanu  istniejącego  w  województwie  i 

charakteryzuje się:

– wysokim bezrobociem zarówno zarejestrowanym jak  i  utajonym wynikającym z  niepełnego 

wykorzystania ludzi w rolnictwie,

– wysokim udziałem wśród bezrobotnych ludzi w wieku 18-34 lata,

– zmniejszającym się udziałem kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych,

– zmniejszającą się wśród bezrobotnych liczbą ludzi zwalnianych z przyczyn zakładu pracy,

– niskimi kwalifikacjami bezrobotnych (ca 42% z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 36% 

- osoby z wykształceniem podstawowym),

– długotrwałym bezrobociem (50 % bezrobotnych pozostaje bez pracy ponad rok).

• Wzrostowa  tendencja  bezrobocia  stanowić  może  zagrożenie  dla  dalszego  rozwoju 

ekonomicznego miasta i gminy, sprzyjając powstawaniu niedostatku społecznego

• Obszar miasta gminy cechuje wysoki udział ludności rolniczej w strukturze zatrudnienia – 73%, 

przy zbyt małym udziale zatrudnionych w działach pozarolniczych

• Znaczne zasoby wolnej siły roboczej mogą stanowić czynnik sprzyjający rozwoju miasta i gminy, 

pod warunkiem podjęcia działań edukacyjnych, nastawionych na potrzeby rozwojowych branż 

gospodarczych
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• Powolny  wzrost  liczby  nowych  miejsc  pracy  wpływa  niekorzystnie  na  stopień  zamożności 

społeczeństwa oraz powoduje spadek popytu na dobra konstrukcyjne

5.3. Uwarunkowania społeczne 
5.3.1. Mieszkalnictwo

Zasoby mieszkaniowe – standardy powierzchniowe, typy zabudowy

Zasoby mieszkaniowe miasta i gminy Tyszowce obejmują łącznie 1942 mieszkania (stan 

1999  r.).  Zmiany  w  ilości  zasobów  mieszkaniowych,  ich  standardach  oraz  podstawowych 

wskaźnikach w latach 1990 – 1999 przedstawia poniższe zestawienie:

Rok Mieszkania Izby Powierzchni

a użytkowa 

mieszkań w 

m2

Liczba izb w 

mieszkaniac

h

Przeciętna 

powierzchni

a użytkowa 

mieszkań

Przeciętna liczba 

osób

Powierzchnia 

użytkowa na 1 

osobęW 

mieszkani

u

Na izbę

1990 1878 6361 136512 3,39 72,69 3,50 1,03 20,8

1991 1882 6381 136900 3,39 72,74 3,45 1,02 21,1
1992 1887 6403 137434 3,39 72,83 3,44 1,01 21,2

1993 1888 6414 137632 3,40 72,90 3,38 1,00 21,5
1994 1896 6454 138515 3,40 73,10 3,37 0,99 21,7

1995 1902 6490 139361 3,41 73,30 3,46 1,01 21,2
1996 1906 6514 139784 3,42 73,30 3,45 1,01 21,3

1997 1936 6657 142314 3,43 73,40 3,37 0,98 21,8
1998 1943 3,36 0,98 21,9

1999 1942 73,50
1999 Średnia dla gmin woj. lubelskiego 53,5 18,9

1999 Średnia dla gmin powiatu tomaszowskiego 70,3 20,8

Dane:

– Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin za 1990 r.

– Rocznik statystyczny województwa zamojskiego 1992, 1998 r.

– Gospodarka komunalna i mieszkaniowa województwa zamojskiego w 1993r.

– Infrastruktura  komunalna  i  gospodarka  mieszkaniowa  w  województwie  zamojskim  w  1994r., 

1995r.,1996r.

– Województwo lubelskie w 1998 r.

– Statystyka powiatów i gospodarki samorządowej województwa lubelskiego w 1998r.
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Z  porównania  średnich  wskaźników  wynika,  że  standardy  powierzchniowe  dotyczące 

mieszkań  i  izb  oraz  wielkości  mieszkań  (przeciętna  powierzchnia  użytkowa  mieszkania)  są 

korzystniejsze od średnich ich odpowiedników dla obszarów wiejskich regionu.

Powiększa się  przeciętna powierzchnia  użytkowa mieszkań,  co wpływa na zwiększenie 

powierzchni użytkowej przypadającej na 1 osobę. Jest ona nieco wyższa niż średnia dla powiatu 

tomaszowskiego. Zmniejsza się średnia liczba osób przypadających na 1 mieszkanie oraz na 1 

izbę.

Notuje się postępujący wzrost wielkości podstawowych wskaźników przy dość niewielkim 

wzroście mieszkań. Zasoby mieszkaniowe gminy tworzą trzy typy zabudowy:

– budownictwo wielorodzinne w Tyszowcach. Są to:

• budynek 16 rodzinny, własność Domu Pomocy Społecznej

• budynek 32 rodzinny, własność Wspólnoty Mieszkaniowej

• budynek 6 rodzinny, własności komunalnej

• budynek dawnej agronomówki, 2 mieszkania

• budynek dawnej agronomówki, 2 mieszkania w Perespie

– budownictwo jednorodzinne

• skoncentrowane w Tyszowcach, przy rynku (szeregowce) oraz przy drodze do Hrubieszowa 

(nowe osiedle)

• rozproszone, przemieszane z budownictwem zagrodowym

– budownictwo zagrodowe stanowiące gros zabudowy wszystkich jednostek osadniczych

W  zasobach  budownictwa  komunalnego  znajdują  się  oprócz  wymienionych  wyżej  3 

mieszkania w budynku starego przedszkola w Tyszowcach.

5.3.2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

Od  lat  istniejące  zaniedbania  w  wyposażeniu  jednostek  osadniczych  w  urządzeniach 

infrastruktury  technicznej  stopniowo  są  uzupełniane.  Sieć  wodociągową  w  gminie  posiadają: 

Tyszowce,  Dębina,  Czartowiec,  Czartowiec  Kolonia,  Czartowczyk,  Kaliwy,  Klątwy,  Mikulin, 

Niedźwiedzia  Góra,  Podbór,  Przewale,  Soból  i  Zamłynie.  Mieszkańcy  wsi  Czermno,  Marysin, 

Kazimierówka, Lipowiec, Marysin, Perespa, Kolonia Perespa, Rudka, Wakijów i Wojciechówka nie 

mają  dostępu  do  sieci  wodociągowej.  Jedynie  część  miasta  przy  Domu  Pomocy  Społecznej 

wyposażona jest w zbiorczą sieć kanalizacyjną z odprowadzeniem do oczyszczalni. W pozostałych 

jednostkach  osadniczych  brakuje  zbiorczych  systemów  odprowadzania  ścieków  bytowych, 

zaopatrzenia  w ciepło,  ciepłą  wodę  oraz  gaz  przewodowy.  Wszystkie  wsie  zaopatrzone  są  w 

energię elektryczną oraz posiadają sieć telefoniczną.
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5.3.3. Charakterystyka zmian w zakresie zasobów mieszkaniowych.

Zmiany w ilości przyrostów zasobów mieszkaniowych w latach 1990 – 1999 i standardy 

powierzchniowe przedstawia poniższe zestawienie.

Rok Mieszkania 

przekazane do 

użytku w roku

Izby Powierzchnia 

użytkowa w m2

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa w m2

1990 18 85 1588 88,2
1991 6 28 572 95,3

1992 5 22 511 102,2
1993 3 16 313 104,3

1994 12 51 1086 90,5
1995 10 50 1066 106,6

1996 5 27 493 98,6
1997 39 160 2859 73,3

1998
1999

1997 średnia dla gmin województwa zamojskiego 114,7

Dane:

• Rocznik statystyczny województwa zamojskiego 1992, 1998 r.

• Gospodarka komunalna i mieszkaniowa województwa zamojskiego w 1993 r.

• Infrastruktura komunalna i gospodarka mieszkaniowa w województwie zamojskim w 1994, 1995, 

1996 r.

• Województwo lubelskie w 1998 r.

• Podstawowe dane statystyczne według miast i gmin za 1990 r.

• Statystyka powiatów i gospodarki samorządowej województwa lubelskiego w 1999 r.

W badanym okresie czasu tylko w 1994 roku nowo oddane do użytku mieszkania (4) były 

zrealizowane  przez  zakład  pracy.  Pozostałe  lokale  mieszkalne  oddane  do  użytku  zostały 

wybudowane  przez  indywidualnych  inwestorów.  W  1997  roku  notuje  się  wyraźny  wzrost 

przekazywanych  do  użytku  mieszkań.  Brak  danych  z  lat  późniejszych  nie  pozwala  na 

sformułowanie wniosków.
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5.4. Obiekty obsługi mieszkańców

– Jednym z elementów charakteryzujących sferę społeczną są urządzenia obsługi  mieszkańców. 

W celu zaspokojenia elementarnych potrzeb oraz szeregu innych zależnych od upodobań i stylu 

życia, mieszkańcy gminy korzystają z urządzeń infrastruktury społecznej sektora publicznego i 

komercyjnego

5.4.1. Usługi publiczne

• Administracja samorządowa

Miejscowość Tyszowce jest siedzibą władz samorządowych. W budynku Urzędu Miasta i 

Gminy – obok władz samorządowych:  Rady i  Zarządu Miasta i  Gminy funkcjonuje  Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego.

• Edukacja

– Wychowanie przedszkolne

Obecnie  na  terenie  gminy  zlokalizowane  jest  jedno  przedszkole  samorządowe  w 

Tyszowcach przy ul.  Kościelnej.  Ponadto na terenie gminy działają oddziały przedszkolne przy 

szkołach podstawowych.

Struktura placówek wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie 1997 1998 1999
Ilość dzieci 143 131 135

Ilość placówek 8 6 6
Ilość nauczycieli 10 11 9

Struktura placówek wychowania przedszkolnego na tle województwa i powiatu

Rok 1999 Województwo Powiat Gmina
dzieci na 1 nauczyciela 15 16 15

dzieci na 1 placówkę 34 23 22
Źródło: Województwo Lubelskie w 1998 r. - ważniejsze dane o województwach, powiatach i gminach – WUS Lublin 1999 

r. Analizy statystyczne – WUS Lublin 2000 r.

Powyższe  dane  ilustrują  że  dzieci  objęte  wychowaniem przedszkolnym w gminie  mają 

warunki zbliżone do średniej powiatowej.
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– Szkolnictwo podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych w następujących miejscowościach (rok 

szkolny 1999/2000).

Szkoły podstawowe

Liczba oddziałów Liczba dzieci Liczba nauczycieli Liczba pomieszczeń
1. Tyszowce 12 342 30 10

2. Czartowczyk 5 50 7 8
3. Perespa 3 52 6 6

4. Przewale 3 43 9 8
5. Kazimierówka 4 56 8 7

6. Czartowiec 2 17 3 5

W roku szkolnym 1999/2000 uczęszczało 560 dzieci i zatrudnionych było 63 nauczycieli.

Struktura placówek szkolnictwa podstawowego

Lata Szkoły Uczniowie Nauczyciele Pomieszcze

nia dla 

nauczania

Oddziały
Ogółem w tym z 

klasami I-

VIII

Pełnozatrud

nieni

Niepełnozat

rudnieni

1992/93 7 6 970 72 - 55 49
1993/94 7 6 935 73 12 54 48

1994/95 7 6 906 75 8 55 46
1995/96 7 6 901 73 8 53 43

1996/97 8 6 871 72 10 54 44
1997/98 8 6 839 73 9 54 44

1998/99 8 6 824 74 9 54 44

Po  wprowadzeniu  reformy  o  światy  w  roku  szkolnym  1999/2000  utworzone  zostało 

gimnazjum samorządowe przy szkole podstawowej w Tyszowcach.

Do gimnazjum uczęszcza 183 uczniów i  zatrudnionych jest  18 nauczycieli.  Obecnie do 

użytku oddany został nowy budynek gimnazjum w Tyszowcach.

W ciągu ostatnich lat nastąpił spadek liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Tendencje malejącej liczby urodzeń w kraju występują również w obszarze miasta i gminy 

Tyszowce. Zjawisko spadku urodzeń będzie miało wpływ na reorganizację szkolnictwa – likwidację 

placówek o niewielkiej liczbie uczniów z tytułu wysokich kosztów ich utrzymania.

Obiekty po zlikwidowanych szkołach podstawowych adaptować dla potrzeb wynikających z 

możliwości  rozwojowych  gminy  –  usługi,  drobna  działalność  produkcyjna,  rezerwy  usługowe 

związane z potrzebami społeczności lokalnej.
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Stan techniczny aktualnie funkcjonujących obiektów szkolnych na terenie miasta i gminy 

jest  niezadowalający.  Szkoły  podstawowe  w  Tyszowcach,  Czartowczyku,  Kazimierówce  oraz 

przedszkole w Tyszowcach wymagają remontów, natomiast w Perespie i Czartowcu budynki są 

zdekapitalizowane. Ponadto szkoły wymagają doposażenia w pomoce dydaktyczne.

– Szkolnictwo średnie

Szkolnictwo średnie ma niewątpliwy wpływ na rozwój gminy oraz powiązania z obszarami 

sąsiednimi.  Do Liceum Ogólnokształcącego zlokalizowanego przy ul. Kościelnej  uczęszcza 371 

uczniów i zatrudnionych jest 22 nauczycieli.

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat liczba uczniów wzrosła ca 40%.

Licea ogólnokształcące dla młodzieży

Lata Szkoły Uczniowie Nauczyciele Pomieszczenia 

do nauczania

Oddziały

1992/93 1 218 15 9 8
1993/94 1 236 20 9 8
1994/95 1 244 18 9 8
1995/96 1 251 17 9 8
1996/97 1 283 17 10 9
1997/98 1 332 21 11 11

1999/2000 1 371 22 11 11

● Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ochrona zdrowia w gminie organizacyjnie związana jest z Zespołem Opieki Zdrowotnej w 

Tomaszowie Lub.

W lecznictwie publicznym otwartym usługi świadczy Miejsko – gminny Ośrodek Zdrowia w 

Tyszowcach i Ośrodek Zdrowia w Perespie.

W  zakresie  lecznictwa  specjalistycznego  i  szpitalnego  obszar  obsługiwany  jest  przez 

przychodnie  specjalistyczne  i  szpital  w  Tomaszowie  Lub.,  w  zakresie  pomocy doraźnej  przez 

karetki sanitarne z oddziału w Tomaszowie Lub.

Wskaźniki obsługi mieszkańców przez pracowników służby zdrowia:

Ilość M/1 lekarza Ilość M/1 okulistę Ilość M/1 pielęgniarkę
Miasto  i  gmina 

Tyszowce

1657 3315 603

Powiat tomaszowski 642 2584 167
województwo lubelskie 475 2294 175
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Ponadto  w  Tyszowcach  funkcjonują  2  apteki  obsługujące  cały  obszar  gminy.  System 

organizacyjny służby zdrowia zmieniać się będzie w związku z reformą systemu ubezpieczeń i 

administracji, w wyniku czego powstawać będą prywatne gabinety lekarskie i analityczne.

Pomoc społeczna odgrywa obecnie ważną rolę w systemie ubezpieczenia społecznego z 

uwagi  na  niski  poziom dochodów społeczeństwa.  Istotnymi  czynnikami  niskich  dochodów jest 

rosnący  odsetek  ludności  w  wieku  poprodukcyjnym,  bezrobocie  oraz  silne  rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych, powodującymi, że duży odsetek mieszkańców gminy osiąga niskie dochody.

W  zakresie  udzielania  materialnej  pomocy  najbardziej  potrzebującym  działa  Miejsko  – 

gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tyszowcach.  W  roku  1999  z  różnych  form  pomocy 

społecznej skorzystało 308 rodzin (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, ulgi opiekuńcze).

Ponadto w Tyszowcach działa Dom Opieki Społecznej przyjmujący pensjonariuszy nie tylko 

z obszaru gminy.

• Kultura

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, posiadającą księgozbiór o wielkości 29634 

wolumenów. Liczba osób przypadających na jedną placówkę biblioteczną wynosi 3315; osób, dla 

gmin wiejskich 1702 osoby.

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące gminę na tle powiatu

liczba ludności na jedną placówkę biblioteczną 3315
powiat tomaszowski 3431

księgozbiór w wolumenach na 1000 ludności 4318
powiat tomaszowski 6790

woj. lubelskie 3455
wypożyczenia w wolumenach na 1 czytelnika 22,2

powiat tomaszowski 21,9

Działalność kulturotwórczą prowadzą organizacje kulturalne kultywujące tradycje obrzędu 

śpiewu i sztuki ludowej. Są to:

– Zespół KGW „TYSZOWIANKI”

– Zespół KGW „CZARTOWCZYK”

– Zespół Taneczny „TYSZOWIACY” przy Liceum Ogólnokształcącym 

– Zespół Wokalno – Fletowy Gimnazjum w Tyszowcach
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Ponadto ważną rolę uzupełniającą bazę placówek kultury pełnią świetlice przy remizach 

OSP (13) wykorzystywane do organizowania zabaw, wesel, spotkań okolicznościowych.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta i gminy w tym zakresie jest niewystarczające. 

Brak Ośrodka Kultury obniża jakość życia ludności.

• Sport

W Tyszowcach zlokalizowany jest Miejski Stadion Sportowy, boisko sportowe  przy Szkole 

Podstawowej  i  Liceum Ogólnokształcącym, ponadto na terenie gminy znajdują się  przyszkolne 

boiska sportowe. Działające organizacje sportowe to:

– Tyszowiecki Klub Sportowy „Huczwa”

– Ludowy Klub sportowy „Gród Czermno”

Zespoły  te  uczestniczą w rozgrywkach ligowych oraz zawodach sportowych lokalnych i 

ponadlokalnych.

• Uslugi pocztowo - telekomunikacyjne

Usługi pocztowo – telekomunikacyjne świadczy Poczrta Polska oraz Telekomunikacja. Na 

terenie gminy działają 2 placówki pocztowe i telekomunikacyjne: w mieście Tyszowce i Perespie.

Na 1 placówkę pocztową przypada 3315 osób i jest to wskaźnik wyższy niż w powiecie 

tomaszowskim – 2724 osób, nie mniej stopień obsługi w tym zakresie jest wystarczający.

Dzięki inwestycjom telekomunikacyjnym w latach dziewięćdziesiątych w regionie zamojskim 

odnotowano duży rozwój łączności telefonicznej. Rozwój telefonii był szczególnie dynamiczny na 

obszarach wiejskich w tym również na terenie miasta i gminy Tyszowce.

Zarejestrowanych jest 1059 abonentów telefonii przewodowej. Na 1000 ludności przypada 

abonentów telefonicznych :

– W mieście i gminie Tyszowce 148, gdy w 1988 r. przypadało 28

– Średni wskaźnik w powiecie 119

– woj. lubelskie 116

Stopień obsługi ludności w zakresie usług telekomunikacyjnych uzupełniony jest przez sieć 

telefonii komórkowej.

5.4.2. Usługi o charakterze komercyjnym

Ważne znaczenie dla gospodarczego funkcjonowania gminy i podniesienia poziomu życia 

ludności  ma  rozwój  usług  o  charakterze  komercyjnym:  handlowych,  gastronomicznych  oraz 

rzemiosła.
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Najbardziej  dynamiczną  sferą  usług  komercyjnych  jest  handel,  charakteryzujący  się 

szybkim tempem przyrostu podmiotów prywatnych, przekształceniem się obiektów przemysłowo – 

składowych na rozwój funkcji handlowo – detalicznych.

Powstające prywatne obiekty handlowe zdecydowanie poprawiły sytuację w tej dziedzinie.

Placówki  handlowe o bardziej  wyspecjalizowanym profilu  skupione są w mieście,  gdzie 

oprócz  branż  spożywczych  występują  spożywczo  przemysłowe,  tekstylne,  art.  gospodarstwa 

domowego, art. do produkcji rolnej.

W pozostałych miejscowościach występują głównie małe sklepy spożywczo-przemysłowe.

W bilansie usług bytowych oraz rzemieślniczych związanych z obsługą ludności nastąpiła 

stagnacja.

Stopień  zaspokojenia  potrzeb  w  zakresie  usług:  budowlanych,  instalacji  elektrycznych, 

punktów obsługujących motoryzację, stację paliw jest wystarczający.

Brak jest jednostek komercyjnych świadczących usługi gastronomiczne.

Uwarunkowania  wynikające z  istniejącego zagospodarowania  –  zasoby mieszkaniowe i 

obiekty obsługi mieszkańców

• Zdecydowanie  na  terenie  gminy  przeważa  budownictwo  zagrodowe.  Budownictwo 

jednorodzinne występuje w Tyszowcach, w innych miejscowościach rozproszone przemieszane 

z zabudową zagrodową. Zabudowa wielorodzinna skoncentrowana jest w mieście Tyszowce.

• Następuje  stopniowy  wzrost  powierzchni  mieszkań.  Przeciętna  powierzchnia  użytkowa 

mieszkania jest nieco wyższa od średniej dla gmin powiatu tomaszowskiego i zdecydowanie 

wyższa od średniej dla gmin województwa lubelskiego.

• Wyposażenie  jednostek  osadniczych  w  urządzenia  infrastruktury  technicznej  wskazuje  na 

zaniedbania – nie wszystkie posiadają dostęp do zbiorowej sieci wodociągowej.

Poza częścią miasta Tyszowce,  która wyposażona jest  w zbiorczą sieć kanalizacyjną z 

odprowadzeniem  do  oczyszczalni,  pozostały  obszar  nie  posiada  zbiorczych  systemów 

odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w ciepło, gaz.

• Urządzenia obsługi  mieszkańców zlokalizowane na terenie miasta i  gminy w odniesieniu do 

administracji, ochrony zdrowia, łączności, handlu mają zasięg lokalny

• Zasięg ponadlokalny usług związany jest ze szkolnictwem średnim

• Sieć szkół  publicznych jest  wystarczająca jednakże stan techniczny niektórych obiektów jest 

niezadowalający,  wymagający  remontów.  Standard  wyposażenia  w  pomoce  dydaktyczne,  a 

zwłaszcza w sprzęt komputerowy nie dorównuje poziomowi wyposażenia szkół miejskich
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• Miasto i gmina w zakresie ochrony zdrowia obsługiwana jest na poziomie podstawowej opieki 

zdrowotnej. Dostępność do istniejących ośrodków zdrowia jest korzystna. Brak jest gabinetów 

prywatnych, analityczno – diagnostycznych.

• Środki  przeznaczone na rozwój  kultury są  niewystarczające.  Brak  jest  Miejsko – Gminnego 

Ośrodka  Kultury.  Działalność  kulturalna  prowadzona  jest  przez  Koła  Gospodyń  Wiejskich, 

zespoły taneczny i wokalno-fletowy, kultywujące tradycje regionalne. W organizowaniu imprez 

kulturalnych  wykazują  również  udział  placówki  oświatowe  i  biblioteki.  Sieć  bibliotek  jest 

dostatecznie rozwinięta.

• Wyposażenie w usługi o charakterze komercyjnym regulowane jest przez gospodarkę rynkową. 

Obecnie działające obiekty handlowe zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców. Brak jest 

jednostek  świadczących  usługi  gastronomiczne.  Występują  również  braki  w  zakresie  usług 

rzemieślniczych.  W  sferze  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców  miasta  i  gminy  w  usługi 

podstawowymi zadaniami są:

– zachować i zmodernizować obiekty istniejące

– rozwijać  sieć  handlową  i  usługową  zgodnie  z  europejskimi  tendencjami  z  pozyskiwaniem 

kapitału zagranicznego

5.5. Uwarunkowania gospodarcze
5.5.1. Mikrostruktura gospodarcza

W okresie transformacji  ustrojowej  procesy prywatyzacyjne spowodowały przeobrażenia 

własnościowe, tj.:

– upadek lub zmniejszenie się sektora publicznego

– rozwój prywatnych form gospodarowania, drobnych form przedsiębiorczości

Jednym  z  elementów  charakteryzujących  działalność  gospodarczą,  miasta  i  gminy  są 

realizowane  w  formie  podmiotów  gospodarczych  osób  fizycznych  małe  zakłady  usługowo  – 

rzemieślnicze. Jako ważny element aktywności gospodarczej mogą stanowić alternatywę rozwoju 

dla części gospodarstw rolnych. Powstanie podmiotów gospodarczych jest jednym ze znaczących 

symptomów rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości lokalnej.

Miarą aktywności obszaru jest  stopień nasycenia przedsiębiorczością (liczba podmiotów 

gospodarczych przypadających na 1000 M).

Analiza  przestrzenna  (na  tle  powiatu)  podmiotów  zarejestrowanych  w  systemie 

REGON/1000M wykazuje, że gmina Tyszowce należy do obszarów o dość wysokiej aktywności 

gospodarczej (wskaźnik przedsiębiorczości prywatnej zbliżony do średniego wskaźnika nasycenia 

dla powiatu).
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Jednostki zarejestrowane w systemie REGON wg sekcji EKD

Wyszczególnienie 1996 1997 1998 1999 %
Ogółem 191 209 213 208 100,0

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 5 4 4 3 -
Działalność produkcyjna 18 18 18 16 8,0

Budownictwo 13 16 17 22 11,0
Handel, naprawy 100 110 107 105 50,0

Hotele i restauracje 3 4 6 2 -
Transport, składowanie, łączność 9 10 12 11 -

Obsługa nieruchomości 7 8 12 12 -
Pośrednictwo finansowe 1 2 2 2 -

Administracja publiczna i obrona narodowa 1 1 2 1 -
Edukacja 9 9 9 10 -

Ochrona zdrowia i opieka socjalna 12 10 9 8 -
Pozostała działalność usługowa 13 17 15 16 -

Jednostki zarejestrowane w systemie REGON wg standardów własności

Sektor własności Ilość jednostek %
Ogółem 213 100,0
Publiczny 13 6,1
Prywatny 200 93,9
w tym zakłady osób fizycznych 177 -

Źródło: „Wojewódzki Biuletyn Statystyczny”; US grudzień 1998.

Struktura  ze  względu  na  dziedziny  działalności  wskazuje  na  zdecydowaną  przewagę 

podmiotów gospodarczych zaliczanych przez EKD (do handlu i napraw – 50%,  budownictwo – 

11%, działalność produkcyjna – 8,0%).

Analiza  rozwoju  prywatnych  podmiotów  gospodarczych  wskazuje,  że  w  największym 

stopniu  wzrosła  liczba  obiektów  handlowych.  Jest  to  wynik  przede  wszystkim  procesów 

prywatyzacji,  które  w  handlu  przebiegają  najbardziej  dynamicznie  i  efektywnie.  Struktura 

podmiotów  gospodarczych  wg  form  własności  wskazuje  na  wyraźną  dominację  sektora 

prywatnego.
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Przestrzenne  rozmieszczenie  obiektów  przemysłowych,  rzemieślniczych,  usługowych, 
handlowych – mikrostruktura gospodarcza

Obiekt Miejscowość

Piekarnia Tyszowce
Masarnia Tyszowce

Młyn gospodarczy Tyszowce
Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe BETAMAX Zamłynie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Renoma Tyszowce
Centrum handlowo-usługowe ARPIS Tyszowce

Firma handlowo-usługowa Jur-Tex Tyszowce
Cegielnia Tyszowce

Autoserwis „Stawex” - usługi motoryzacyjne Tyszowce
Skup zboża Tyszowce

Bacutil Tyszowce
Przedsiębiostwo Usług Komunalnych Tyszowce

Zakład betoniarski Tyszowce
Zakład produkcji materiałów budowlanych Przewale

Stacja paliw Przewale
Zakład produkcji materiałów budowlanych Podbór

Zakład betoniarski Wojciechówka
Młyn gospodarczy Klątwy

• Potencjał gospodarczy miasta i gminy

Potencjał gospodarczy obszaru stanowią małe zakłady zatrudniające niewielką liczbę osób 

związane z przetwórstwem rolno – spożywczym i branżą budowlaną.

W sektorze pozarolniczym zatrudnionych jest ok. 15,5%.

Część baz oraz majątku obsługi rolnictwa jest niewykorzystane:

– baza po byłym SKR w Tyszowcach

– baza po GS „SCh” w Tyszowcach

– obiekt po „Herbapol” w Tyszowcach

– obiekt skupu tytoniu w Tyszowcach

– baza byłych ZUM zlokalizowana na terenie gminy

Niepełne wykorzystanie powierzchni oraz obiektów świadczy o możliwości wykorzystania 

rezerw przez inne branże np.: handel hurtowy, składy.

Również łatwo dostępne zasoby siły roboczej stanowią element uaktywnienia obszaru pod 

warunkiem  podniesienia  kwalifikacji  ludności.  Wysoka  jakość  gleb,  a  zwłaszcza  położenie  na 

obszarze  Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych  stanowią  ograniczenia  lokalizacji  obiektów 
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przemysłowych  mogących  stanowić  zagrożenie  dla  wód  podziemnych.  Istnieją  preferencje  dla 

rozwoju przemysłów nieuciążliwych, o nowoczesnych czystych technologiach, energooszczędnych 

oraz eliminujących powstawanie odpadów przemysłowych.

5.5.2. Rolnictwo i jego obsługa

Na obszarze miasta i  gminy rolnictwo jest  podstawowym działem gospodarki  i  źródłem 

utrzymania  dla  84%  ogółu  zatrudnionych  (kraj  29%).  Monofunkcyjna  struktura  gospodarcza 

zdominowana przez rolnictwo świadczy o braku innych źródeł rozwoju.

Podstawą działalności rolniczej są korzystne warunki naturalne (wg oceny JUNG - Puławy 

wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi dla gminy 88,3 pkt, dla województwa lubelskiego 

73,5  pkt,  dla  kraju  66,6  pkt).  Pod  względem wartości  gleb  gmina  zajmuje  wysoką  pozycję  w 

regionie,  występują dobre  jakościowo gleby.  Są to czarnoziemy wytworzone z lessów,  rędziny 

kredowe,  gleby  bielicowe  wytworzone  z  piasków.  Wzdłuż  cieków  wodnych  i  w  obniżeniach 

terenowych występują gleby mułowo – bagienne, a miejscowo gleby torfowe. Gleby klas I – III b 

stanowią  55,3  użytków  rolnych  odznaczających  się  korzystnymi  właściwościami  fizycznymi, 

chemicznymi i biologicznymi i stanowią atut do rozwoju wysokiej jakości produkcji rolnej.

• Struktura użytkowania gruntów.

Struktura użytkowania gruntów wskazuje na rolniczy charakter obszaru.

Użytki  rolne  zajmują  81,5  % powierzchni  ogólnej  gminy.  W strukturze  użytków rolnych 

dominują grunty orne – 72,7%, znaczny jest udział użytków zielonych – 26,3% położonych głównie 

po obu stronach Huczwy i wzdłuż innych drobnych cieków, sklasyfikowanych głównie w III i IV 

klasie bonitacyjnej. W ogólnej powierzchni użytków rolnych znikomy jest udział sadów wynoszący 

0,9%.
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Struktura użytkowania gruntów

Powierzchnia 

ogólna w ha

Użytki rolne Lasy i grunty 

leśne

Pozostałe 

grunty i inneRazem Grunty orne Sady Łąki i 

pastwiska
12948

100%

10553

81,5%

100%

7680

59,3%

72,7%

95

0,7%

0,9%

2778

21,5%

26,4%

1397

10,8%

998

7,7%

• Struktura własności i wielkość gospodarstw

Rolnictwo gminy charakteryzuje zdecydowana przewaga własności prywatnej.

We  władaniu  rolników  indywidualnych  znajduje  się  97,5%  użytków  rolnych.  Sektor 

państwowy reprezentowany jest przez lasy państwowe, grunty komunalne i PFZ.

Własność  prywatną  charakteryzuje  mała  powierzchnia  gospodarstw  i  znaczne 

rozdrobnienie gruntów.

W  gminie  znajduje  się  2039  gospodarstw,  z  czego  61,6%  stanowią  gospodarstwa  o 

powierzchni 1 – 5 ha, których ilość w stosunku do 1988 wzrosła o ponad 10%, co jest wynikiem 

postępującego rozdrobnienia gospodarstw.

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych

Ogółem 1-5 ha 5 -10 ha 10 -15 ha 15 -20 ha 20 - 50 ha
2039 1258 511 165 61 44

100,00% 61,6 25,2 8,1 3 2,1

Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 4,7 ha i jest niższa od średniej wojewódzkiej – 

6,1 ha oraz krajowej 7,0 ha i na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia uległa zmniejszeniu.

• Produkcja rolnicza

W produkcji rolniczej wiodącym kierunkiem jest produkcja mieszana, którą prowadzi 62% 

gospodarstw.

W produkcji  roślinnej  specjalizuje  się  21% ogółu  gospodarstw.  W strukturze  zasiewów 

dominują  zboża  –  63%  ogółu  zasiewów,  następnie  rośliny  przemysłowe  ca  15%  i  rośliny 

strączkowe jadalne ca 7%. Niski udział w strukturze zasiewów odnotowuje się ziemniaków.

W produkcji zwierzęcej specjalizuje się 17% ogółu gospodarstw. W obszarze gminy hoduje 

się głównie bydło i trzodę chlewną.
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Zwierzęta gospodarskie i ich obsada w sztukach przeliczeniowych

Wyszczególnienie 1988 1995 1999
Bydło ogółem

w tym krowy

Trzoda chlewna

Owce

Konie

5850

2523

5295

1102

1050

3916 

1673

4979

155

437

2806

1366

2558

115

119

W analizowanym okresie w stosunku do 1988 r. nastąpił znaczny spadek ilości zwierząt 

gospodarskich: bydła o 52%, trzody chlewnej 44%.

Obsada zwierząt gospodarskich na 100 UR

Zwierzęta 

gospodarskie

Gmina Tyszowce Woj. lubelskie Kraj
1988 1999 1995 1999

Bydło 56,8 26,6 36,1 37,7
Trzoda chlewna 47,9 24,2 89,0 103,0

Owce 10,7 1,1 1,7 2,5
Konie 10,2 1,1 - -

Produkcja rolna ma charakter surowcowy. Wyprodukowane surowce rolne, za  wyjątkiem 

niewielkiej  ilości  zbóż  wywożone są i  przetwarzane poza gminą.  W obszarze gminy brak jest 

dostatecznej bazy przetwórczej.

• Wyposażenie gospodarstw rolnych

Wyposażenie w środki produkcji, głównie trwałe, np. ciągniki jest zadowalające. Wskaźnik 

umaszynowienia przeliczany ciągnikami rolniczymi w gminie wynosi 9,2 szt/100ha i jest wyższy od 

średniej krajowej wynoszącej 7,3 szt/100ha, jak również wojewódzkiej 8,8 szt/100ha.
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Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w maszyny rolnicze

Maszyny rolnicze % gospodarstw posiadających sprzęt
Kombajny zbożowe 2,1

Kombajny buraczane 4,2
Rozsiewacze nawozów 23,2

Rozrzutnik obornika 9,2
Kosiarki ciągnikowe 10,8

Ładowacze chwytakowe 5,6
Koparki do ziemniaków 5,7

Sadzarki do ziemniaków 2,0
Przyczepy zbierające 2,9

Opryskiwacze polowe 20,9
Olejarki bańkowe 5,1

Dojarki rurociągowe 0,6
Schładzarki do mleka 6,6

Agregaty uprawowe 8,6

• Obsługa rolnictwa

Wyposażenie  obszarów  w  obiekty  obsługi  rolnictwa  jest  niewystarczające.  Na  terenie 

miasta i gminy znajdują się:

– Lecznica Weterynaryjna w Tyszowcach

– Punkty skupu mleka (Tyszowce, Czartowiec, Czartowczyk, Przewale, Klątwy, Perespa, Czermno, 

Kazimierówka)

– Punkty skupu zwierząt (Perespa)

– Punkty skupu buraków (Tyszowce, Przewale)

– Punkty skupu zboża (Tyszowce, Czermno)
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• Aspekty społeczno – ekonomiczne

Struktura posiadania

W śród gospodarstw rolnych ocenianych wg grup społeczno – ekonomicznych występują 

gospodarstwa:

Rolnicze 59,0% ogółu gospodarstw

Rolniczo - pracownicze 1,6% ogółu gospodarstw
Pracownicze i pracowniczo - rolnicze 15,4% ogółu gospodarstw

Emerytów i rencistów 14,9% ogółu gospodarstw
Z pozarolniczą działalnością 2,2% ogółu gospodarstw

Pozostałe 6,9% ogółu gospodarstw

Wśród gospodarstw indywidualnych 29% prowadzi działalność wyłącznie lub głównie na 

potrzeby  własne,  64%  prowadzi  działalność  głównie  na  rynek.  Wg  samooceny  użytkowników 

gospodarstw rolnych (badano 66% ogółu gospodarstw) – 18% posiada perspektywy rozwojowe, do 

22,5% brak jednoznacznej opinii, a 25,5% stanowią gospodarstwa nierozwojowe.

Zatrudnienie

Zatrudnienie w rolnictwie na 100ha UR wynosi 23 osoby, co daje łącznie zatrudnienie w 

rolnictwie ca 244 osób. Wskaźnik zatrudnienia ludności rolniczej dla gminy jest niższy od średniej 

wojewódzkiej (25 os/100ha) i wyższy od średniej krajowej wynoszącej 20 os/100ha UR.

Wykształcenie

Wykształcenie rolników jak w większości gmin w regionie jest niskie – 50% ogółu posiada 

wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe.

Struktura wiekowa rolników

Występuje niekorzystne zjawisko starzenia się  ludności  rolniczej  podobnie jak w kraju i 

regionie. 21% ogółu ludności zajmującej się rolnictwem weszło w wiek poprodukcyjny.

Gospodarstwa rolne wg cech demograficznych domowników przedstawia się następująco :

Składające się wyłącznie z ludzi młodych 5,8% ogółu gospodarstw
Wyłącznie z osób w wieku średnim 11,5% ogółu gospodarstw

Wyłącznie z osób starszych 8,0% ogółu gospodarstw
Prowadzonych wyłącznie przez emerytów i rencistów 10,0% ogółu gospodarstw

Bez dzieci i osób do 25 roku życia 37,0% ogółu gospodarstw
Prowadzone wyłącznie przez kobiety do 59 lat 2,8% ogółu gospodarstw
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5.5.3. Sfera finansowa

• Dochody w strukturze budżetu

Układ gospodarki wywiera wpływ na zagadnienie kształtowania gospodarki finansowej w 

skali lokalnej, możliwości zaspokojenia potrzeb ludności, działalność inwestycyjną itp. Dużą rolę w 

tym zakresie odgrywa poziom dochodów budżetu.

Znaczny udział w dochodach gminy stanowiły subwencje ca 47% w 1999 r.

Wskaźnikiem stopnia  rozwoju  gospodarczego obszaru  są  dochody w przeliczeniu  na 1 

mieszkańca, które wynosiły w 1999 r. - 998 zł i kształtowały się na nieco wyższym poziomie niż w 

gminach wiejskich - 966 zt i w powiecie -971zł.

Zróżnicowanie przestrzenne dochodów budżetów w powiecie tomaszowskim oraz miejsce 

miasta i gminy Tyszowce na tle pozostałych obrazuje mapka.

• Wydatki budżetu gminy

Wielkość dochodów decyduje o rozmiarach wydatków, które wykazują tendencję właściwą 

ogółowi gmin.

Największe  obciążenie  dla  budżetu  stanowiły  wydatki  na  zadania  zlecone  zwłaszcza 

oświatę i wynikały z obligatoryjnego obowiązku prowadzenia przez samorządy publicznych szkół 

podstawowych, a od 1999 r. - gimnazjów samorządowych.

Łącznie wszystkie wydatki budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca  kształtowały się 

na poziomie 989 zł i były wyższe od wskaźnika dla gmin wiejskich - 875zł i powiatu - 890 zł.

Przestrzenne  zróżnicowanie  wydatków  inwestycyjnych  w  %  ogółu  wydatków  gmin 

/wskaźnik przedsiębiorczości publicznej/ ilustruje załączona mapka.
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BUDŻETY GMIN

Rok Dochody Wydatki
Ogółem 

(w tys. zł)

w tym: 

własne

(tys. zł)

na 1 

mieszkańca 

(zł)

Ogółem 

(w tys. zł)

w tym 

wydatki 

inwestycyjn

e

(tys. zł)

na 1 

mieszkańca 

(zł)

1991 583,6 264,8 87,77 523,8 179,5 78,7
1992 764,3 330,2 116,10 807,5 214,5 122,6

1993 835,6 401,1 127,49 825,6 50,7 125,9
1994 1337,9 412,2 205,95 1313,9 327,5 202,2

1995 2173,7 604,4 329,45 2366,2 915,6 358,6
1996 4064,0 831,6 607,02 4043,0 782,0 603,8

1997 4788,4 1315,7 718,60 4702,6 955,6 705,7
1998 5625,0 1293,0 848,00 5722,0 1327,0 862,0

1999 6577,0 16500,0 988,00 6587,0 1673,0 989,0
GMINY WIEJSKIE 1999 r. 68702 24284 966,0 68771 9153 875,0

POWIAT 1999 r. 90651 36290 971,0 91360 12546 890,0

VI.  UWARUNKOWANIA  WYNIKAJĄCE  Z  POTRZEB  I  MOŻLIWOSCI  ROZWOJU 
GMINY

Przyszłe  rozwiązania  przestrzenne  w zasadniczy sposób uzależnione  są  od  istniejącego zainwestowania. 
Pewne elementy zainwestowania terenu są nienaruszalne,  muszą bezwzględnie zostać zachowane.  O ich 
trwałości  decydują  przede  wszystkim  wartość  poniesionych  nakładów,  stan  techniczny,  ich  ranga  oraz 
ewentualnie prawna ochrona ze względu na wartości kulturowe.

6.1. Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

Władze każdej gminy powinny dokonać analizy potencjalnych możliwości rozwojowych poszczególnych 
obszarów  gminy  i  dążyć  do  ich  osiągnięcia,  przy  jednoczesnym  zachowaniu  zasad  zrównoważonego 
rozwoju. Dla umożliwienia realizacji farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100kW w Studium ustala się 
obszary,  na  których  urządzenia  służące  produkcji  energii  z  odnawialnych  źródeł  czyli  głównie  farmy 
fotowoltaiczne mogą zostać zrealizowane, wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w 
zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Budowa na terenie gminy takich urządzeń  nie jest 
zadaniem własnym gminy.  W związku z powyższym na etapie zmiany studium dotyczącej  wyznaczenia 
obszarów  elektrowni  fotowoltaicznych  nie  ma  potrzeby  przeprowadzania  analiz  ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych. 

6.2. Prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach 
miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego

Problematyka zmiany studium wprowadzona jest  pod kątem wskazania  obszarów  na których mogą być 
lokalizowane urządzenia służące produkcji energii z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100kW 
czyli  farmy fotowoltaiczne, wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie 
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oraz  zagospodarowaniu  i  użytkowaniu  terenu  i  nie  ma  odniesienia  do  uwarunkowań demograficznych, 
zatem nie zachodzi konieczność sporządzania prognozy demograficznej.

6.3. Możliwości finansowania przez gminę sieci komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej

Zmiana studium obejmuje wyznaczenia wyłącznie obszarów, na których mogą być lokalizowane urządzenia 
służące produkcji energii z odnawialnych źródeł czyli głównie farmy fotowoltaiczne, wraz z ich strefami 
ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Nie 
zachodzi zatem  konieczność określania możliwości finansowania przez gminę przedmiotowego zadania, 
przede wszystkim z uwagi na fakt iż planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zadań własnych gminy 
i nie będzie obciążało budżetu gminy. 

6.4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę

Problematyka zmiany studium  wprowadzona jest  pod kątem wskazania  obszarów  na których mogą być 
lokalizowane urządzenia służące produkcji energii z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100kW 
czyli  farmy fotowoltaiczne, wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie 
oraz zagospodarowaniu i  użytkowaniu terenu. nie dotyczy wyznaczania nowych terenów pod  zabudowa 
kubaturową  (mieszkaniową,  usługową,  produkcyjną  itp.,  co  oznacza,  że  ich  powierzchnia  nie  ulegnie 
zmianie. Zatem nie  zachodzi  konieczność  sporządzania  bilansu  terenów  jako  niemającego  wpływu  na 
planowane zamierzenie inwestycyjne.

6. KOMUNIKACJA
VII. STAN SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM 
STOPNIA  UPRZĄDKOWANIA  GOSPODARKI  WODNO-.SCIEKOWEJ  ORAZ 
GOSPODARKI ODPADAMI

7.1. Sieć drogowa gminy

• Drogi publiczne (wojewódzkie, powiatowe i gminne ) ogółem – 138,2 km (6 miejsce w powiecie 

tomaszowskim i 83 w woj. lubelskim);

• Drogi publiczne utwardzone (wojewódzkie, powiatowe i gminne) – wg długości: - 120,4 km (2 

miejsce w powiecie i 27 w województwie);

• Drogi publiczne ogółem – gęstość: 106,7 km/100km2 (powiat – 113,0; województwo – 112,7; kraj 

– 119,00),

• Drogi publiczne utwardzone – gęstość w km/100km2 – 120,4 (powiat – 71,0; województwo – 

71,5; kraj – 79,5),

• Drogi wojewódzkie - 13,5 km – gęstość 10,4 km/100km2 (powiat – 6,5; województwo – 8,8; 

kraj-9,1),

• Drogi  powiatowe  utwardzone  –  długość  48,6  km,(nieutwardzone  –  1,6  km);  -  gęstość  37,6 

km/100 km2 (powiat – 40,1; województwo – 35,8; kraj – 35,6);

• Drogi  gminne utwardzone – długość  58,3 km,  (nieutwardzone –  16,2 km,  w tym ulepszone 

żużlem – 0,6 km – gęstość 45,0 km/100km (powiat -22,0; województwo - 22,7; kraj -29,1),

• Stopień realizacji (długość odcinków utwardzonych do całkowitej długości  dróg):
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– drogi powiatowe – 96,7% (powiat – 85,1; województwo – 83,3; kraj – 87,1),

– drogi gminne – 78,3% (powiat – 38,7; województwo – 37.3; kraj – 46,1).

7.1.2. Układ podstawowy – drogi wojewódzkie

Do  dróg  wojewódzkich  (do  31.12.1998r.  krajowych  regionalnych)  zalicza  się  drogi 

stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu 

obronnym nie zaliczone do dróg krajowych.

Przez teren gminy Tyszowce przebiega odcinek drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lub. 

- Józefówka - Alojzów o długości w obszarze gminy 13,47 km (długość odcinka na terenie pow. 

tomaszowskiego – 32,88 km; całkowita – 48,54 km). Jest to droga o niepełnych parametrach klasy 

technicznej G. Niepełne parametry dotyczą (lokalnie) szerokości korony drogi, tj. 8-9 m zamiast 10 

m oraz prędkości projektowej.

Droga  ma  znaczenie  dla  regionu,  łącząc  drogi:  krajowe  –  nr  17  i  74  –  praktycznie 

Tomaszów  Lub.  z  Hrubieszowem;  łączy  się  też  z  drogą  wojewódzką  nr  852  Józefówka  – 

Nowosiółki – Witków. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie określił docelową klasę dla drogi nr 

850 – G, tj. główna.

Średniodobowy ruch (SDR)  na drodze 850 w relacji  Tyszowce-Józefowka  wynosi  1209 

pojazdów/dobę (2000 r. - ostatnie pomiary).
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Drogi publiczne w gminie Tyszowce

Zestawienie

Lp. Kategoria 
drogi

Długość łączna [km]
gęstość [km/100km2]

Twarde Pozostałe % utwardzenia 
(stopień realizacji)

1 wojewódzkie 13,466

10,40

13,466

10,40

0

0

100,00

2 powiatowe 50,524

38,81

48,6

37,53

1,62

1,25

96,71

3 gminne 74,5

57,54

58,28

45,01

16,21

12,52

78,23

razem długość
razem gęstość

138,22
106,75

120,35
92,95

17,83
13,77

87,07

Zestawienie stanu dróg publicznych w gminie Tyszowce

Lp. parametr kategoria drogi

wojewódzkie powiatowe gminne publiczne

ogółem twarde ogółem twarde ogółem twarde ogółem twarde

1 długość [km]:
gmina 13,466 13,466 50,2 48,6 74,5 58,3 138,2 120,4

powiat tomaszowski 99 99 711 605 844 327 1680 1056

woj. lubelskie 2215 2215 10801 8995 15295 5709 28311 17954

Polska 28465 28465 127793 111357 197351 90927 371729 248712

miejsce w powiecie 3 3 8 8 6 1 6 2

miejsce w województwie 67 67 96 63 70 15 83 27

2 gęstość [km/km2]:
gmina 10,40 10,40 38,80 37,60 57,54 45,03 106,73 92,99

powiat tomaszowski 6,66 6,66 47,81 40,68 56,75 21,99 112,97 71,01

woj. lubelskie 8,82 8,82 43,01 35,82 60,90 22,73 112,73 71,49

Polska 9,10 9,10 40,87 35,61 63,12 29,08 118,88 79,54

miejsce w powiecie 5 5 10 8 7 2 8 3

miejsce w województwie 71 71 145 34 111 35 124 45

3 % utwardzenia:
gmina 100,00 96,70 78,26 87,12

powiat tomaszowski 96,97 85,09 38,74 62,86

woj. lubelskie 99,86 83,28 37,33 63,42

Polska 99,47 87,14 46,07 66,91

miejsce w powiecie 2 2 1

miejsce w województwie 29 30 18
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Drogi w gminie na tle powiatu tomaszowskiego

1. Drogi publiczne ogółem
Lp. Gmina Długość 

[km]
Lp. Gmina Gęstość 

[km/100km2]
1 Tomaszów Lub. 172 1 m. Tomaszów Lub. 630,2
2 Łaszczów 167 2 Bełżec 401,2
3 Lubycza Król. 163 3 Telatyn 147,7
4 Telatyn 162 4 Krynice 133,7
5 Ulhówek 161 5 Łaszczów 130,1
6 Tyszowce 138 6 Tarnawatka 113,7
7 Susiec 133 7 Ulhówek 109,9
8 Bełżec 115 8 Tyszowce 106,6
9 Jarczów 103 9 Tomaszów Lub. 100,9
10 Krynice 98 10 Jarczów 96,2
11 Tarnawatka 94 11 Rachanie 95,1
12 Rachanie 89 12 Lubycza Król. 76,6
13 m. Tomaszów Lub. 85 13 Susiec 69,9

powiat razem: 1680 średnia w powiecie: 112,97

2. Drogi publiczne twarde
Lp. Gmina Długość 

[km]
Lp. Gmina Gęstość 

[km/100km2]
1 Ulhówek 123 1 m. Tomaszów Lub. 478,9
2 Tyszowce 120 2 Telatyn 100,8
3 Telatyn 111 3 Tyszowce 92,7
4 Tomaszów Lub. 97 4 Krynice 77,7
5 Łaszczów 93 5 Ulhówek 76,0
6 Susiec 91 6 Rachanie 75,4
7 Lubycza Król. 84 7 Łaszczów 72,5
8 Jarczów 74 8 Jarczów 68,8
9 Rachanie 70 9 Bełżec 66,2
10 m. Tomaszów Lub. 66 10 Tarnawatka 60,0
11 Krynice 57 11 Tomaszów Lub. 56,3
12 Tarnawatka 51 12 Susiec 48,0
13 Bełżec 19 13 Lubycza Król. 40,4

powiat razem: 1055,5 średnia w powiecie: 70,98

3. Drogi wojewódzkie
Lp. Gmina Długość 

[km]
Lp. Gmina Gęstość 

[km/100km2]
1 Rachanie 18 1 Rachanie 19,6
2 Telatyn 18 2 m. Tomaszów Lub. 19,2
3 Tyszowce 13 3 Bełżec 16,4
4 Łaszczów 11 4 Telatyn 16,2
5 Tomaszów Lub. 11 5 Tyszowce 10,4
6 Susiec 8 6 Łaszczów 8,3
7 Lubycza Król. 6 7 Tomaszów Lub. 6,5
8 Bełżec 5 8 Susiec 4,2
9 m. Tomaszów Lub. 3 9 Tarnawatka 4,1
10 Tarnawatka 3 10 Lubycza Król. 2,9
11 Jarczów 0 11 Jarczów 0
12 Krynice 0 12 Krynice 0
13 Ulhówek 0 13 Ulhówek 0

powiat razem: 96 średnia w powiecie: 6,46
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4. Drogi powiatowe ogółem
Lp. Gmina Długość 

[km]
Lp. Gmina Gęstość 

[km/100km2]
1 Ulhówek 90 1 m. Tomaszów Lub. 254,4
2 Lubycza Król. 81 2 Ulhówek 61,3
3 Susiec 81 3 Krynice 60,4
4 Łaszczów 67 4 Jarczów 56,2
5 Tomaszów Lub. 65 5 Łaszczów 52,5
6 Jarczów 60 6 Telatyn 50,5
7 Telatyn 55 7 Tarnawatka 44,4
8 Tyszowce 50 8 Susiec 42,6
9 Krynice 44 9 Rachanie 39,3
10 Rachanie 37 10 Tyszowce 38,8
11 Tarnawatka 37 11 Tomaszów Lub. 38,3
12 m. Tomaszów Lub. 34 12 Lubycza Król. 38,3
13 Bełżec 10 13 Bełżec 33,5

powiat razem: 711 średnia w powiecie: 47,81

5. Drogi powiatowe twarde
Lp. Gmina Długość 

[km]
Lp. Gmina Gęstość 

[km/100km2]
1 Susiec 73 1 m. Tomaszów Lub. 170,6
2 Ulhówek 71 2 Krynice 54,7
3 Lubycza Król. 59 3 Ulhówek 48,7
4 Łaszczów 59 4 Jarczów 48,3
5 Tomaszów Lub. 59 5 Telatyn 48,1
6 Telatyn 53 6 Łaszczów 46,3
7 Jarczów 52 7 Susiec 38,5
8 Tyszowce 49 8 Tyszowce 37,6
9 Krynice 40 9 Tarnawatka 34,7
10 Rachanie 29 10 Tomaszów Lub. 34,7
11 Tarnawatka 29 11 Bełżec 32,6
12 m. Tomaszów Lub. 23 12 Rachanie 31,3
13 Bełżec 9 13 Lubycza Król. 27,6

powiat razem: 605 średnia w powiecie: 40,68

6. Drogi gminne ogółem
Lp. Gmina Długość 

[km]
Lp. Gmina Gęstość 

[km/100km2]
1 Bełżec 98 1 Bełżec 341,9
2 Łaszczów 89 2 m. Tomaszów Lub. 322,6
3 Telatyn 89 3 Telatyn 81,2
4 Tomaszów Lub. 87 4 Łaszczów 69,4
5 Lubycza Król. 76 5 Krynice 65,2
6 Tyszowce 74 6 Tarnawatka 58,1
7 Ulhówek 71 7 Tyszowce 57,5
8 Krynice 48 8 Tomaszów Lub. 50,9
9 Tarnawatka 48 9 Ulhówek 40,3
10 Susiec 44 10 Jarczów 40,0
11 Jarczów 43 11 Rachanie 36,2
12 m. Tomaszów Lub. 43 12 Lubycza Król. 28,2
13 Rachanie 34 13 Susiec 23,1

powiat razem: 844 średnia w powiecie: 56,75
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7. Drogi gminne twarde
Lp. Gmina Długość 

[km]
Lp. Gmina Gęstość 

[km/100km2]
1 Tyszowce 58 1 m. Tomaszów Lub. 255,1
2 Ulhówek 52 2 Tyszowce 45,0
3 Telatyn 40 3 Telatyn 36,5
4 m. Tomaszów Lub. 35 4 Ulhówek 27,3
5 Łaszczów 23 5 Rachanie 24,5
6 Rachanie 23 6 Jarczów 20,5
7 Jarczów 22 7 Łaszczów 17,9
8 Lubycza Król. 19 8 Krynice 14,9
9 Tomaszów Lub. 18 9 Tarnawatka 13,3
10 Tarnawatka 13 10 Bełżec 10,5
11 Krynice 11 11 Tomaszów Lub. 10,0
12 Susiec 10 12 Susiec 5,2
13 Bełżec 3 13 Lubycza Król. 2,8

powiat razem: 327 średnia w powiecie: 22,0

8. Drogi publiczne - % utwardzenia          9. Drogi powiatowe - % utwardzenia
Lp. Gmina Długość 

[km]
Lp. Gmina Gęstość 

[km/100km2]
1 Tyszowce 87 1 Bełżec 97
2 Rachanie 79 2 Tyszowce 97
3 m. Tomaszów Lub. 77 3 Telatyn 95
4 Ulhówek 77 4 Krynice 91
5 Jarczów 72 5 Tomaszów Lub. 91
6 Susiec 69 6 Susiec 90
7 Telatyn 68 7 Łaszczów 88
8 Krynice 58 8 Jarczów 86
9 Łaszczów 56 9 Rachanie 80
10 Tomaszów Lub. 56 10 Ulhówek 79
11 Lubycza Król. 55 11 Tarnawatka 78
12 Tarnawatka 55 12 Lubycza Król. 72
13 Bełżec 17 13 m. Tomaszów Lub. 67

średnia w powiecie: 63 średnia w powiecie: 85

10. Drogi gminne - % utwardzenia
Lp. Gmina Długość 

[km]
1 m. Tomaszów Lub. 81
2 Tyszowce 78
3 Ulhówek 73
4 Rachanie 68
5 Jarczów 51
6 Telatyn 45
7 Tarnawatka 27
8 Łaszczów 26
9 Lubycza Król. 25
10 Krynice 23
11 Susiec 23
12 Tomaszów Lub. 21
13 Bełżec 3

powiat razem: 38
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GMINA TYSZOWCE

DROGI PUBLICZNE – UKŁAD PODSTAWOWY

1. Drogi wojewódzkie

Lp. Nr 

ewid. 

drogi

Lokalizacja Długość 

całkowita 

drogi 

[km]

Długość drogi na 

terenie powiatu 

tomaszowskiego 

[km]

Długość 

drogi w 

obszarze 

gminy 

[km]

Udział % 

długości odc. na 

terenie gminy 

do długości 

całkowitej trasy

Udział % długości 

odc. na terenie 

gminy do długości 

trasy w powiecie 

tomaszowskim

Klasa techniczna 

drogi istniejąca 

planowana

1 850 Tomaszów Lub 

– Józefówka – 

Alojzów

48,54 32,878 13,466 27,7 41,0 Z – na odc. 

Tomaszów Lub. - 

Czartowczyk

G – na odc. 

Czartowczyk – 

Alojzów

G

razem: 48,54 32,878 13,466

2. Drogi powiatowe
Lp. Nr 

ewid. 

drogi

Lokalizacja Dług. 

całk. 

drogi

Długość 

drogi w 

grani-

cahc 

gminy

Rodzaj nawierzchni Udział % 

długości 

odc. na ter. 

gminy do 

dług. całk. 

trasy

Klasa 

techn. dro-

gi (odcinki 

utwardzo-

ne)

utwardzone nieutwardzone 

(gruntowe)

bitu-

miczne

kostka, 

klinkier

bruk ulepszo-

ne

nieulep-

szone

[km]

1 48 212 Wólka Łabuńska – Przewale 20,4 4,1 4,1 100,00 Z

2 48 346 Zubowice – Czartowczyk 6,6 2,392 0,8 1,62 11,81 Z

3 48 347 Horyszów – Przewale 16,38 7,408 7,408 45,24 Z

4 48 349 Werbkowice – Tyszowce 18,05 7,55 7,55 41,84 Z

5 48 350 Kotlice – Wakijów 4,802 1,7 1,677 34,92 Z

6 48 353 od dr. 48 347 – Czermno 7,388 7,388 7,388 100,00 Z

7 48 369 Lipowiec – Wereszyn 14,92 0,401 0,401 2,69 Z

8 48 375 Tyszowce – Dobużek – Łaszczów 9,982 4,92 4,92 49,29

9 48 376 Tyszowce – Muratyn – Łaszczów 14,95 7,41 7,41 49,57

10 48 377 Czartowczyk – Czartowiec 4,216 4,216 4,216 100,00

11 48 379 od dr. 48 375 – Dutrów 9,134 2,792 2,792 30,57

126,8 50,254 48,6 0 0 0 1,62 38,36

126,8 50,254 48,6
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3. Drogi gminne
Lp. Nr drogi

zastępczy

ewidenc.

Lokalizacja Dług. 

całk. 

drogi

Długość odcinków utwardzonych Długość odcinków 

nieutwardzonych

Klasa 

techn. 

drogi 

istni. i 

proj.

ulepszonych nieulep-

szonych 

(kamień)

ulepszo-

nych 

(żużlem)

nieulep-

szonychbitumicz-

na

stabil. 

cem.

klinkier płyty bet.

[km]
1 Gp 001

48 47 001

od drogi wojewódzkiej 850 – Tyszowce 

– do granicy gminy 3,62 1,50 1,50 0,60 L Z

2 Gp 002

48 47 002

od drogi powiatowej 48375 – Tyszowce 

– Mikulin – do końca zabudowy 3,25 0,60 2,20 0,50 L

3 Gp 003

48 47 003

od drogi powiatowej 48375 – do drogi 

gminnej 4847002 w miejsc. Mikulin 1,50 1,50 L

4 Gp 004

48 47 004

od drogi powiatowej 48376 – Klątwy – 

do drogi powiatowej 48376 2,60 1,80 0,80 L

5 Gp 005

48 47 005

Tyszowce – od drogi gminnej 4847006 

– do Placu 0,12 0,12 D

6 Gp 006

48 47 006

Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 

– do Placu 0,20 0,20 D

7 Gp 007

48 47 007

od drogi wojewódzkiej 850 – Soból – do 

drogi powiatowej 48376 3,87 0,70 2,30 0,87 L

8 Gp 008

48 47 008

od drogi powiatowej 48377 – Gołaicha 

– do drogi gminnej 4847007 2,00 1,40 0,60 L

9 Gp 009

48 47 009

od drogi wojewódzkiej 850 – do końca 

Kol. Czartowczyk 1,50 1,50 L

10 Gp 010

48 47 010

od drogi powiatowej 48212 – Kol. 

Przewale – Niedźwiedzia Góra – 

granica gminy
4,50 3,70 0,80 L

11 Gp 011

48 47 011

Niedźwiedzia Góra – od drogi gminnej 

4847010 – do drogi powiatowej 48212 1,37 1,37 L

12 Gp 012

48 47 012

Niedźwiedzia Góra – od drogi 4847010 

– do drogi gminnej 4847011 1,00 0,80 0,20 L

13 Gu 013

48 47 013

od drogi powiatowej 48212 – do granicy 

gminy 1,62 0,60 1,02 L

14 Gu 014

48 47 014

Przewale – od drogi powiatowej 48212 

– do końca zabudowy miejsc. Przewale 0,62 0,30 0,32 L

15 Gu 015

48 47 015

Tyszowce – do drogi gminnej 4847023 

– do końca drogi 0,15 0,15 D

16 Gu 016

48 47 016

od drogi wojewódzkiej 850 – do drogi 

4847007 1,75 1,75 L

17 Gu 017

48 47 017

od drogi powiatowej 48347 – do końca 

wsi Marysin 1,12 1,12 L

18 Gu 018

48 47 018

od drogi wojewódzkiej 850 – 

Wojciechówka – Marysin – do drogi 

powiatowej 48347
5,12 0,50 4,62 L

19 Gu 019

48 47 019

Podbór – od drogi powiatowej 48349 – 

do drogi gminnej 4847018 0,75 0,75 L

20 Gu 020

48 47 020

od drogi powiatowej 48347 – Rudka – 

do granicy gminy 2,00 1,60 0,40 L

21 Gu 021

48 47 021

Perespa – od drogi powiatowej 48347 – 

do końca wsi 2,50 1,95 0,55 L

22 Gu 022

48 47 022

od drogi powiatowej 48347 – do drogi 

powiatowej 48349 5,75 1,90 3,35 0,30 0,20 L

23 Gu 023

48 47 023

Tyszowce – od Placu – do drogi 

powiatowej 48349 0,65 0,35 0,30 D

24 Gu 024

48 47 024

Wakijów – od drogi powiatowej 48352 – 

Honiatycze – granica gminy 1,87 1,87 Z

25 Gu 025

48 47 025

Perespa – od drogi powiatowej 48353 – 

do końca wsi 1,37 1,37 L

26 Gu 026 Wakijów – od drogi powiatowej 48352 – 2,87 0,17 0,30 2,40 L
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48 47 026 granica gminy
27 Gu 027

48 47 027

Kazimierówka – od drogi powiatowej 

48353 – do drogi gminnej 4847024 1,62 1,62 L

28 Gu 028

48 47 028

Kazimierówka – od drogi gminnej 

4847027 – do końca wsi 2,62 2,62 L

29 Gu 029

48 47 029

Czermno – od drogi powiatowej 48353 

– do końca wsi 1,37 1,37 L

30 Gu 030

48 47 030

Czermno – od drogi powiatowej 48353 

– do drogi powiatowej 48352 1,50 1,50 L

31 Gu 031

48 47 031

Tyszowce – od drogi gminnej 4847001 

– do drogi gminnej 4847032 0,42 0,42 D

32 Gu 032

48 47 032

Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 

– do drogi gminnej 4847001 0,70 0,70 D

33 Gu 033

48 47 033

Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 

– do drogi gminnej 4847034 0,80 0,25 0,20 0,35 D

34 Gu 034

48 47 034

Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 

– do drogi gminnej 4847033 0,60 0,50 0,10 D

35 Gu 035

48 47 035

Tyszowce – od drogi powiatowej 48375 

– do drogi gminnej 4847001 0,30 0,30 D

36 Gu 036

48 47 036

Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 

– do drogi wojewódzkiej 850 0,12 0,12 D

37 Gu 037

48 47 037

Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 

– do drogi powiatowej 48376 0,22 0,22 D

38 Gu 038

48 47 038

Tyszowce – od drogi powiatowej 48349 

– do drogi wojewódzkiej 850 0,50 0,50 D

39 Gu 039

48 47 039

Tyszowce – od drogi wojewódzkiej 850 

– do drogi gminnej 4847023 0,50 0,50 D

40 Gu 040

48 47 040

Klątwy – od drogi powiatowej 48376 – 

do drogi powiatowej 48376 0,75 0,40 0,35 L

41 Gu 041

48 47 041

Kol. Czartowiec – od drogi powiatowej 

48376 – do drogi gminnej 4847007 1,12 0,87 0,25 L

42 Gu 042

48 47 042

Marysin – droga powiatowa 48347 – do 

drogi gminnej 4847013 0,87 0,87 L

43 Gu 043

48 47 043

od drogi gminnej 4847021 – Perespa – 

do drogi gminnej 4847022 0,62 0,62 D

44 Gu 044

48 47 044

Tyszowce – od Placu – do końca drogi
0,17 0,17 D

45 Gu 045

48 47 045

Kazimierówka – od drogi powiatowej 

48353 – do drogi gminnej 4847028 0,37 0,37 D

46 Gu 046

48 47 046

Kazimierówka – od drogi gminnej 

4847022 – do drogi powiatowej 48357 1,25 1,25 L

47 Gu 047

48 47 047

Perespa – od drogi powiatowej 48347 – 

granica gminy 1,37 0,47 0,90 L

48 Gu 048

48 47 048

Mikulin – od drogi powiatowej 48375 – 

do końca Kolonii 1,50 0,80 0,70 L

49 Gu 049

48 47 049

Niedźwiedzia Góra – od drogi 

powiatowej 48212 – do drogi gminnej 

4847011
1,50 1,50 L

74,5 9,2 42,05 1,6 0,5 4,94 0,6 15,6
58,28 16,21

gęstość - ogółem:   57,5 km/100km2

odc. utwardz.: 45,0 km/100km2

stopień realizacji:   78,2%
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W stosunku do roku 1995 na tym kierunku nastąpił wzrost ruchu o 25%. W relacji Tyszowce 

– Adelina SDR to 993 poj./dobę, co oznacza spadek o 21%. Struktura ruchu pojazdów:

• 74% samochody osobowe,

• 17% samochody ciężarowe,

• 2% autobusy.

Natężenie  krytyczne,  przy  poziomie  swobody  ruchu  „D"  wykorzystane  w  7-46%. 

Przeważający charakter ruchu – gospodarczy.

Droga  wojewódzka  w  gminie  liczy  łącznie  13,47  km,  co  daje  wskaźnik  gęstości  dróg 

wojewódzkich w obszarze gminy 10,4 km/100 km (powiat – 6,5; woj. lubelskie – 8,8; kraj – 9,1 km/

km2).

Pod  względem  gęstości  dróg  wojewódzkich  na  100  km2 gmina  zajmuje  5  miejsce  w 

powiecie i 71 w województwie.

Pod względem długości dróg wojewódzkich miasto i gmina Tyszowce zajmuje 3 miejsce w 

pow. tomaszowskim, 67 w woj. lubelskim (wśród 213 gmin).

7.1.3 Układ podstawowy – drogi powiatowe

Do kategorii  dróg powiatowych zaliczone zostały  m.in.  drogi:  łączące miasta  (drogi  nie 

zaliczone  do  dróg  krajowych)  będące  siedzibami  powiatów z  siedzibami  gmin  i  siedzib  gmin 

między sobą.

Drogi powiatowe powinny odpowiadać standardom dróg klasy „Z” - zbiorcze (poprzednio V 

klasy technicznej).

Droga klasy Z jest  ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla  wszystkich użytkowników i 

charakteryzuje się tym, że:

– ma jedną dwupasmową jezdnię dwukierunkową,

– ma zapewnione połączenia z drogami na skrzyżowaniach,

– przecięcia z innymi rodzajami tras komunikacyjnych mogą być w jednym poziomie,

– dostępność do drogi nie jest ograniczona, lecz w miejscach uciążliwych i niebezpiecznych dla 

ruchu zakres obsługi przyległego zagospodarowania może być ograniczony.

W śród 11 odcinków dróg powiatowych w obszarze gminy najważniejszymi szlakami są 

drogi:

• nr 48 212 Wólka Łabuńska-Przewale, dług. w obszarze gminy 4,1 km; łączy ośrodek miejsko-

gminny w Tyszowcach z drogą krajową nr 17, tj. z Zamościem, Lublinem, Warszawą,

• nr 48 375 Tyszowce-Dobużek-Łaszczów, długość odcinka w granicach gminy - 4,9 km,

• nr 48 349 Werbkowice-Tyszowce, dług. w obszarze gminy 7,6 km,

• nr  48 347 Horyszów-Przewale, dług. w gminie 7,4 km.
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Pozostałe drogi powiatowe:

• nr 48 346 Zubowice-Czartowczyk, dług. w obszarze gminy 2,4 km (1,6 km – odcinek o naw. 

gruntowej);

• nr 48 350 Kotlice-Wakijów, dług. w gminie 1,7 km;

• nr 48 353 od drogi 48 347-Czermno, dług. 7,4 km;

• nr 48 369 Lipowiec-Wereszyn, dług. 0,4 km w obszarze gminy,

• nr 48 376 Tyszowce-Muratyn-Łaszczów, dług. w gminie 7,4 k m,

• nr 48 377 Czartowczyk-Czartowiec, dług. 4,2 km,

• nr 48 379 od drogi 48 375-Dutrów, dług. w gminie 2,8 km.

Długość łączna dróg powiatowych w gminie Tyszowce wynosi 50,25 km. 48,6 km to drogi o 

nawierzchni bitumicznej; (odc. dł. 1,6 km to gruntowy odcinek drogi nr 48 346), co daje gminie 8 

miejsce w powiecie tomaszowskim i 63 w woj. lubelskim (drogi twarde).

Wskaźnik gęstości twardych dróg powiatowych w gminie Tyszowce wynosi 37,6km/100 km2 

(powiat – 40,7; województwo – 35,8;  kraj  35,6 km/100 km2.  Sytuuje to gminę na 8 miejscu w 

powiecie tomaszowskim i 34 w województwie lubelskim.

7.1.4. Układ uzupełniający - drogi gminne

Do dróg gminnych zalicza się pozostałe (tj.  poza wojewódzkimi i  powiatowymi) drogi na 

terenie  miast  i  gmin,  stanowiące  sieć  uzupełniającą,  służącą  miejscowym  potrzebom,  z 

wyłączeniem dróg zakładowych.

Drogi gminne powinny posiadać parametry charakteryzujące drogi klasy L i D (poprzednio 

VI i VII klasy technicznej). W większości drogi klasy L to drogi gminne podstawowe a drogi klasy D 

to drogi gminne uzupełniające.

Droga klasy technicznej L jest przeznaczona do obsługi lokalnej o małym natężeniu ruchu i 

zapewnia połączenia:

a) wsi z:

• siedzibami gmin,

• miastami,

• innymi wsiami,

• punktami obsługi rolnictwa,

• zakładami pracy,

• innymi drogami.

b) wewnątrz wsi i osiedli wiejskich.

- 118 -



Droga  klasy  technicznej  L  jest  ogólnodostępną  drogą  przeznaczoną  dla  wszystkich 

użytkowników i charakteryzuje się tym, że:

– ma dwupasmową jezdnię dwukierunkową,

– ma zapewnione połączenia z drogami publicznymi na skrzyżowaniach,

– nie wymaga bezkolizyjnych przecięć z innymi rodzajami tras komunikacyjnych, jeśli nie wynika to 

z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa lub swobody ruchu,

– obsługuje przyległe zagospodarowanie terenu bez ograniczeń.

Droga klasy technicznej D jest przeznaczona do obsługi lokalnej o bardzo małym ruchu i:

– zapewnia połączenia zewnętrzne i wewnętrzne wsi,

– jest  odpowiednia  dla  zbiorczych  dojazdów do  pól,  innych  dróg,  obsługi  rolnictwa  oraz  dróg 

zbiorczych przy drogach o ograniczonej dostępności.

Droga  klasy  technicznej  D  jest  ogólnodostępną  drogą  przeznaczoną  dla  wszystkich 

użytkowników i charakteryzuje się tym, że:

– ma jednopasmową jezdnię dwukierunkową z mijankami lub bez mijanek,

– ma zapewnione połączenia z drogami publicznymi na skrzyżowaniach,

– nie wymaga bezkolizyjnych przecięć z innymi rodzajami tras komunikacyjnych, jeśli nie wynika to 

z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa lub swobody ruchu,

– obsługuje przyległe zagospodarowanie terenu bez ograniczeń.

Spośród dróg gminnych 12 odcinków zaliczono do dróg o znaczeniu podstawowym (Gp), 

pozostałe – (37) do dróg uzupełniających (Gu).

Ponieważ sieć dróg powiatowych jest dość dobrze wykształcona, drogi gminne mają nieco 

mniejsze  znaczenie  niż  w  innych  gminach.  Pełnią  rolę  szlaków  obsługi  ruchu  związanego  z 

produkcją rolniczą oraz skrótowych połączeń z zabudową kolonijną wsi.

Sieć dróg gminnych liczy 74,5 km, w tym 58,3 km to odcinki utwardzone; spośród odcinków 

dróg nieutwardzonych 0,6 km to drogi o nawierzchni ulepszonej żużlem.

Pod  względem długości  ogółem  dróg  gminnych  gmina  Tyszowce  zajmuje  1  miejsce  w 

powiecie tomaszowskim i 15 w województwie.

Gęstość  twardych  dróg  gminnych  –  57,5  km/100km2 (powiat  tomaszowski  –  22,0; 

województwo – 22,7; kraj – 29,1).

Stawia to gminę na 2 miejscu w powiecie tomaszowskim i na 35 w województwie lubelskim.

Najpóźniej  w  II  półroczu  roku  2001  drogi  gminne  powinny  otrzymać  nową  numerację, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 28.02.2000r. (Dz. U. 

Nr 32, póz. 393).
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7.1.5. Komunikacja pasażerska publiczna

Publiczną  komunikację  pasażerską  zapewniają  przede  wszystkim  Przedsiębiorstwa 

Państwowej  Komunikacji  Samochodowej  w  Tomaszowie  Lub.  i  Hrubieszowie.  Nieliczne  kursy 

obsługują także inne oddziały PPKS w woj. lubelskim.

Pokrycie obszaru gminy liniami komunikacji  pasażerskiej jest w zasadzie wystarczające. 

Zapewnione są połączenia  większości  miejscowości  w gminie  z  Lublinem,  Tomaszowem Lub., 

Zamościem,  Hrubieszowem  oraz  z  siedzibą  gminy  w  Tyszowcach.  Uzupełnieniem  regularnej 

publicznej komunikacji pasażerskiej w coraz większym stopniu są przewoźnicy prywatni.

7.1.6 Techniczne zaplecze komunikacji

a) stacje paliw

Ogólnodostępna stacja paliw znajduje się w miejscowości Tyszowce.

b) parkingi

Na terenie gminy wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych znajdują 

się w ośrodku gminnym w Tyszowcach.

c) warsztaty naprawcze

Aktualnie  naprawy  pojazdów  mechanicznych  (w  tym  rolniczych)  prowadzone  są  w 

prywatnych warsztatach mechaniki pojazdowej na terenie gminy.

7.1.7. Diagnoza stanu sieci drogowej

1. Drogi wojewódzkie

Stan  techniczny  drogi  wojewódzkiej  nr  850  jest  dość  dobry,  z  lokalnymi  ubytkami, 

odkształceniami  nawierzchni,  uszkodzonymi  poboczami,  brakami  w  oznakowaniu  poziomym  i 

pionowym, nie najlepiej funkcjonującym lokalnie odwodnieniem korpusu drogi.  Niektóre mosty i 

przepusty nie odpowiadają pod względem technicznym natężeniu ruchu i gabarytom pojazdów. 

Przekrój uliczny w Tyszowcach ma szerokość 6,0 – 7,0 m.

Istniejący ruch mieszany (dalekobieżny, lokalny, samochody, ciągniki, wozy konne, rowery a 

także  często  ruch  pieszy)  w  znaczącym  stopniu  ogranicza  przepustowość  drogi  i  zagraża 

bezpieczeństwu uczestników tego ruchu. Droga miejscami nie jest przystosowana do prędkości 

projektowej  70  km/h.  Modernizacja  drogi  polegać  będzie  na  dostosowaniu  jej  do  prędkości 

projektowej 70 km/h oraz poszerzeniu korony do 10,0 m.
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Znaczenie  drogi  związane  jest  przejściem  granicznym  w  Zosinie  –  jest  to  najkrótsze 

połączenie z kierunku Tomaszowa Lubelskiego, tj. od skrajnego południowego odcinka drogi nr 17.

2. Drogi powiatowe

Sieć dróg powiatowych jest dość dobrze rozwinięta i spełnia swoje zadanie, łącząc większe 

miejscowości ze sobą i z ośrodkiem gminnym oraz z drogą  wojewódzką nr 850. Nie najlepszy jest 

natomiast stan techniczny istniejących dróg – ubytki w nawierzchni, koleiny, zniszczone pobocza, 

niedrożne rowy odwadniające i przepusty, nieczytelne oznakowanie pionowe i poziome.

Procent utwardzenia dróg powiatowych jest bardzo dobry – 96,7%; daje to gminie 2 miejsce w 

powiecie i 29 w województwie.

3. Drogi gminne

Ponieważ  sieć  dróg  powiatowych  jest  dość  gęsta,  drogi  gminne  mają  nieco  mniejsze 

znaczenie niż w innych gminach. Łączą w zasadzie zabudowę kolonijną z drogami powiatowymi. 

Ich  główną  funkcją  jest  wysoki  –  78,3%,  co  stawia  gminę  na  2  miejscu  w  powiecie  i  30  w 

województwie.

Niezbędne  działanie  w  zakresie  komunikacji  i  transportu  polepszające  uwarunkowania 

rozwoju:

• realizacja  pomocnej  obwodnicy  miasta  Tyszowce  długości  1,5  km  (klasa  techniczna  G)  – 

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Tyszowce,

• poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg sieci podstawowej, tj. drogi wojewódzkiej i dróg 

powiatowych,

– wzmocnienie nawierzchni – poprawiające nośność,

– wyrównanie – poprawiające równość podłużną oraz likwidujące koleiny,

– zabiegi powierzchniowe – poprawiające stan powierzchni oraz szorstkość,

– poszerzenie nawierzchni do odpowiedniej dla klasy technicznej szerokości,

– stosowanie  recyklingu,  tj.  ponownego  przerobienia  materiałów  nawierzchni  z  dodatkami 

nowych  materiałów  wiążących  (asfaltu,  cementu  mączki  wapiennej  itp.)  i  kruszywa. 

Technologia  ta  zapobiega  odkładom  materiałów  usuwanych  z  drogi,  zmniejsza  zużycie 

nowych materiałów,

• urządzenie dróg w przekroju ulicznym bądź półulicznym w terenach o zwartej zabudowie,

• urządzenie dróg zbiorczych przy drodze wojewódzkiej nr 850 (tam, gdzie jest to możliwe) celem 

poprawy  bezpieczeństwa  ruchu,  zwiększenia  przepustowości  drogi,  zwiększenia  poziomu 

swobody ruchu,

• utwardzenie gruntowych odcinków dróg gminnych.
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W pierwszym etapie utwardzenie dróg gminnych polegać może na ulepszaniu nawierzchni 

gruntowych  np.  żużlem,  cementem  z  ewentualnym  późniejszym  wykorzystaniem  takich 

ulepszonych nawierzchni gruntowych jako podbudowy pod docelowe nawierzchnie utwardzone.

Są  to  zadania  (w  zakresie  finansowanie  budowy,  modernizacji,  utrzymania,  ochrony, 

zarządzania):

• w odniesieniu do drogi wojewódzkiej nr 850 – samorządu województwa,

• w odniesieniu do dróg powiatowych – samorządu powiatu,

• w odniesieniu do dróg gminnych – samorządu gminy.

7.1.8. Układ kolejowy

We wschodniej części obszaru gminy zlokalizowany jest odcinek linii kolejowej Werbkowice 

– Tyszowce, która zbudowana została w celu obsługi planowanej cukrowni „Tyszowce”.

           Realizacja  tej  linii  została  zawieszona  na  czas  nieokreślony  i  obecnie  następuje  jej 

stopniowa dewastacja.

Przez teren gminy nie przebiegają obecnie  linie kolejowe. We wschodniej  części  obszaru gminy 
zlokalizowany był ok. 20 km odcinek linii kolejowej Werbkowice – Tyszowce, która zbudowana została w 
celu obsługi planowanej cukrowni „Tyszowce”, a także dawna dawna wąskotorowa wraz ze stacją kolejową 
we wsi  Lipowiec. O budowie bocznicy Werbkowice – Tyszowce zadecydowano w pierwszej połowie lat 80 
XX wieku. Jej powstanie zostało zdeterminowane planami ulokowania najnowocześniejszej i największej 
jak  na  tamte  czasy  polskiej  cukrowni  na  równinie  po  wschodniej  stronie  miasta  Tyszowce.  Skala 
planowanych operacji produkcyjnych dyskwalifikowała zaprzęgnięcie do pracy na rzecz cukrowni istniejącej 
wąskotorówki.  Na  początku  lat  2000,  z  powodu  porzucenia  koncepcji  budowy  cukrowni  Tyszowce 
przeprowadzono rozbiórkę tej linii.  

7.2. System infrastruktury technicznej
7.2.1. Zaopatrzenie w wodę

Na obszarze gminy funkcjonują trzy rodzaje zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz dla 

celów gospodarczych tj. wodociągi grupowe, indywidualne studnie wiercone oraz studnie kopane.

           Ze  zbiorowych  systemów zaopatrzenia  w  wodę  korzysta  miasto  Tyszowce  oraz  osiem 

sołectw.  Pozostałych  10 sołectw zaopatruje  się  z  ujęć  indywidualnych.  W zasięgu  zbiorowych 

systemów zaopatrzenia w wodę pitną zamieszkuje 4850 osób czyli 69% ludności gminy.

           Wodociąg  grupowy  „Tyszowce”  projektowany  w  latach  1965  –  67  przez  Wodrol  Lublin 

pracuje w oparciu o dwie studnie wiercone o głębokości 60,0 m każda o zatwierdzonych zasobach 

Qmax/h = 43,0 m3/h.

           Sieć wodociągowa realizowana etapami obejmuje swym zasięgiem miasto Tyszowce oraz 

sołectwo Zamłynie i częściowo Klątwy o łącznej długości 14 900 m oraz 665 przyłączami, zasila 

obszar zamieszkany przez 2737 osób z czego 95% korzysta z wody sieciowej.
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           Wodociąg  grupowy  „Niedźwiedzia  Góra”  realizowany  etapami  od  roku  1974  w  którym 

zrealizowano  stację  wodociągową  oraz  1712  m  sieci  w  Niedźwiedziej  Górze,  następnie  Kol. 

Przewale i Przewale – pracuje w oparciu o jedną studnię wierconą z pokładu kredy. Zatwierdzone 

zasoby Q = 47,0 m3/h przy depresji S = 0,65 m.

           Pozwolenie  wodnoprawne  ważne  do  31.12.2005  r.  ustala  Qmax/h  =  18  m3/h.  Łączna 

długość  realizowanej  etapami  sieci  wynosi  14  600  m  oraz  126  przyłączy.  Zasila  obszar 

zamieszkały przez 573 osoby. Z wody z sieci korzysta niemal 100% mieszkańców.

           Wodociąg „Mikulin" zrealizowany dla jednego sołectwa w oparciu o wykonaną w 1990 roku 

studnię głębinową o głębokości 61,5 m wydajności ustalonej w 1991 r. Q = 32,0 m3/h przy depresji 

S = 1,0 m i R = 37,50 m. Pozwolenie wodnoprawne ważne do 01.07.2006 r. ustala Qmax /h = 3,0 

m3/h. Sieć wodociągowa o długości 6000 m oraz 44 przyłącza zasila 56 gospodarstw domowych 

zamieszkałych przez 220 osób.

           Ujęcie wody posiada zatwierdzoną decyzją Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. z 

dnia 01.07.2000 r. strefę ochronny bezpośredniej zawierającą się w obrębie ogrodzenia ujęcia 39,0 

x 29,2 m. Nie ustanawia się strefy pośredniej.

           Wodociąg  grupowy  „Czartowczyk”  zrealizowany  w  oparciu  o  projekt  Biura  Projektów 

Wiejskich Wodociągów i  Kanalizacji  ROLNIK s.c.  w Lublinie  w roku 1997 pracuje w oparciu o 

studnię wierconą o głębokości 70,0 m zlokalizowaną na rzędnej 234,0 m przy drodze Tyszowce - 

Tomaszów, o zasobach zatwierdzonych w wysokości Qe = 68,0 m3/h przy depresji 1,50 m.

           Stację wodociągową zlokalizowano w odległości  260,0  m od studni  na rzędnej  253,50. 

Pozwolenie wodnoprawne ważne do 03.12.2005 r. ustala Qmax/h = 40,50 m3/h.

           Sieć wodociągową zrealizowano o długości 25 000 m, pierwotnie w sołectwie Czartowczyk, 

Czartowiec  i  Kol.  Czartowiec,  a  obecnie  rozbudowując  o  sołectwo  Klątwy.  Zasila  ok.  250 

gospodarstw domowych. Sieć wodociągowa zasila obszar zamieszkały przez 1318 osób. Z wody 

sieciowej korzysta ~ 80% mieszkańców.

           Zrealizowana sieć wodociągowa pozwala na współpracę w zasilaniu wodociągu „Tyszowce” 

oraz „Czartowczyk”. Pozostałe sieci pracują rozdzielnie.

           Poza ujęciem „Tyszowce” nie zrealizowano studni awaryjnych wobec czego awaria ujęcia 

pozbawia wody duży obszar gminy. Brak zbiorników wyrównawczych nie pozwala na zapewnienie 

ciągłości dostawy wody pitnej oraz przeciwpożarowej.

Gmina Tyszowce  posiada zorganizowane systemy wodociągowe, które zapewniają dostawę wody 
do  jednostek osadniczych zlokalizowanych na jej obszarze.  Według danych BDL na koniec 2019 roku na 
terenie  gminy Tyszowce  funkcjonowała  czynna  sieć  rozdzielcza  długości  około  108,4  km.  Zbiorowym 
zaopatrzeniem w wodę objętych było około 79,2 % budynków na terenie gminy. Siec wodociągowa podlega 
dalszej rozbudowie.

System zaopatrzenia w wodę gminy Tyszowce oparty jest na czterech podstawowych komunalnych 
ujęciach wód podziemnych wraz ze stacjami uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanych w miejscowościach: 
Tyszowce, Czartowczyk, Niedźwiedzia Góra i Mikulin:
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● Ujęcie powstałe w 1968 roku. Awaria studni w początkach lat 80 wymusiła budowę nowych. W roku 
1981 powstały dwie nowe studnie S2 i S3, każda o głębokości 60 m. Woda ujmowana ze studni 
tłoczona jest do dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 150 m3 każdy. Ze zbiorników woda 
grawitacyjnie  zasila  mieszkańców  Tyszowiec,  Zamłynia,  częściowo  Klątw.  Woda  nie  wymaga 
uzdatniania. Łączna długość sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w Tyszowcach wynosi 15,06 km. 
Ujęcie wody „stare” w Tyszowcach posiada dwie studnie S2 oraz S3 o głębokości  60 m każda. 
Wydobycie średnioroczne wody w Tyszowcach z lat 2008-2013 wynosi 86.827 m3 /rok. Średnie 
dobowe wydobycie w tym okresie wyniosło 238 m3/dobę co daje średnie wydobycie godzinowe w 
tym okresie na poziomie 9,92 m3/h. Pozwolenie wodno prawne pozwala na wydobywanie wody w 
ilościach Qmax/ d = 692,0 m 3/24 h, Q śr. d = 532,0 m3/24 h, Q max./h. = 43 m3/h. Takie wielkości 
pozwalają na wydobycie 194.180 m3 wody na rok czyli 2,24 razy więcej niż średnie wydobycie z 
ostatnich sześciu lat. 
Ujęcie ma ustanowione strefy ochronne obejmujące wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej.

● Ujęcie  Czartowczyk  wraz  z  wodociągiem  wybudowano  w  roku  1995.  Zasila  następujące 
miejscowości:  Czartowczyk,  Czartowiec,  Kolonia  Czartowiec  oraz  część  miejscowości  Klątwy. 
Ujęcie w miejscowości  Czartowczyk zbudowane jest  z jednej  studni,  w której  na wspólnej  rurze 
tłocznej zawieszono dwie pompy głębinowe pracujące w układzie równoległym. Studnia na ujęciu 
ma  głębokość  70,0  m.  Wydobycie  średnioroczne  wody z  lat  2008-2013 wynosi  21.059 m3/rok. 
Średnie  dobowe wydobycie  w tym okresie  wyniosło 57,70 m3/dobę  co daje  średnie  wydobycie 
godzinowe na poziomie 2,41 m3. Pozwolenie wodno prawne pozwala na wydobywanie wody w 
ilościach Q max/dobę = 448,0 m3/24h, Q śr/dobowe = 354,0 m 3/ 24 h, Q max. h = 40,5 m3/h. To 
pozwala na wydobycie rocznie 129.210 m3 czyli ponad sześciokrotnie (6,14 x) więcej niż średnio 
w ostatnich  6 latach.  Studnia  posiada  zatwierdzone  zasoby  w wysokości  Qe  =  68,0  m3/h  przy 
depresji Se = 1,5 m. Łączna długość sieci zasilanej z ujęcia w Czartowczyku wynosi 25.332 m 

● Ujęcie Niedźwiedzia Góra wraz z wodociągiem wybudowany został w roku 1971 i funkcjonujących 
do  dnia  dzisiejszego.  W latach  90–ch  XX wieku  z  ujęcia  w Niedźwiedziej  Górze  wybudowano 
wodociąg do  miejscowości Przewale oraz Kolonia Przewale. Ujęcie Niedźwiedzia Góra składa się z 
jednej studni, w której zamontowana jest jedna pompa głębinowa. Głębokość studni wynosi 90 m. 
Wydobycie średnioroczne wody z lat 2008-2013 wynosi 15.582 m3/rok. Średnie dobowe wydobycie 
wody w tym okresie wynosi 42,70 m3/dobę. To daje średnie wydobycie godzinowe na poziomie 
1,78 m3. Pozwolenie wodno prawne pozwala na wydobywanie wody w ilościach Q max d = 171 
m 3/d,  Q  śr.  d  =  142,0  m3/24  h,  Q max.  h  =  18  m3/h.  Ujęcie  posiada  zatwierdzone  zasoby 
eksploatacyjne w kategorii „B” Q 47 m3/ h przy depresji S 1,0 m decyzją z dnia 17 czerwca 1970 
roku znak GL-II423-12/70 PWRN Wydział Geologii  w Lublinie.  Zgodnie z pozwoleniem wodno 
prawnym,  na  ujęciu  można  ujmować  rocznie  51.830  m3  wody.  To  pozwala  bez  większych 
problemów wydobywać 3,33 razy więcej wody niż w ostatnich 6 latach wynosiło średnie wydobycie 
na rok. Woda ujmowana jest z formacji kredowej. Łączna długość wodociągu zasilanego z ujęcia 
w Niedźwiedziej Górze wynosi 14,45 km. Długość przyłączy wodociągowych wynosi 4,6 km. 

● Ujęcie Mikulin wraz z wodociągiem wybudowano w roku 1997 dla potrzeb tej miejscowości. Na 
ujęciu znajduje się jedna studnia głębinowa. Pozwolenie wodnoprawne pozwala na wydobywanie 
wody w ilościach: Q śr. dobowe = 28,0 m 3/24 h, Q max.h. = 3 m3/h. Studnia posiada zatwierdzone 
zasoby w ilości 32 m3/h przy depresji Se = 1,0 m. Wydobycie średnioroczne wody z lat 2008-2013 
wynosi 4.978 m3/rok. Średnie dobowe wydobycie w tym okresie wynosi 13,64 m3/dobę co daje 
średnie wydobycie godzinowe na poziomie 0,57 m3. Długość sieci wodociągowej wynosi 5.890 m. 
Długość przyłączy wodociągowych  wynosi 2,1 km.

Inne ujęcia i wodociągi funkcjonujące na terenie Gminy Tyszowce:
● Ujęcie Perespa - wodociąg Północ jest nowym wodociągiem wybudowanym w latach 2011 -2012. 

Studnię S 1 o głębokości 70 m wykonano w roku 2001. Ujęcie Perespa wybudowano w roku 2009. 
Z ujęcia  w  Perespie  zasilane  są  następujące  miejscowości:  Perespa,  Kazimierówka,  Marysin, 
Czermno,  Wakijów  i  Rudka.  Łącznie  na  chwilę  obecną  do  wodociągu  o długości  40,184  km 
podłączonych jest 198 odbiorców. Łączna długość przyłączy wynosi 6.465 m. Wydobycie wody za 
cały rok 2013 wyniosło 5.880 m3. W roku 2014 na ujęciu wybudowano nową studnię. Z uwagi na 
dużą zawartość żelaza w wodzie, w roku 2016 wybudowano stację uzdatniania wody. 

● Ujęcie Tyszowce „nowe” przy zakładzie BETA  - w roku 2011 Gmina Tyszowce, przy znacznym 
współudziale  środków  z Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego,  rozpoczęła  modernizację 
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wodociągu oraz budowę kanalizacji ciśnieniowej w Tyszowcach. Władze naszej gminy zdecydowały 
o budowie nowego ujęcia wody w Tyszowcach. Zamierzenia weszły w życie i rozpoczęto budowę 
tego ujęcia  na  bazie  odwiertu  wykonanego jeszcze  w latach  80  XX wieku dla  potrzeb  mającej 
powstać w Tyszowcach cukrowni. Na tym odwiercie wykonano ujęcie. Studnia o głębokości 60,0 
m.ppt wyposażona została w jedną pompę zamocowaną na głębokości Hm = 35 m. Woda z ujęcia 
wymaga uzdatniania.

Wskazane  powyżej  ujęcia  wód,  za  wyjątkiem  ujęcia  wody  w  Tyszowcach  nie  posiadają 
ustanowionych stref ochronnych w rozumieniu ustawy prawo wodne. 

7.2.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Na  obszarze  gminy  brak  zbiorczej  sieci  kanalizacyjnej.  Dla  potrzeb  Domu  Pomocy 

Społecznej  oraz 2  budynków wielorodzinnych – łącznie 48 rodzin,  zrealizowano oczyszczalnię 

ścieków typu KOS 2 o przepustowości 200 m3/dobę obecnie eksploatowaną jako gminną przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach, które własnym transportem dowozi także 

ścieki z szamb. Sieć kanalizacyjna ma długość 600 m.

           Przy  noworealizowanym  Gimnazjum  uruchomiono  biologiczną  oczyszczalnię  ścieków o 

przepustowości  10,0m3/d.  Zrzut  ścieków  oczyszczonych  razem  z  odwodnieniem  obiektu 

Gimnazjum do otwartego rowu melioracyjnego. Do chwili obecnej nie opracowano dokumentacji 

technicznej kanalizacji,  a funkcjonująca oczyszczalnia ścieków wykorzystywana jest zaledwie w 

40%.

           W  1988  r.  opracowany  został  przez  Biuro  Projektów  Budownictwa  Komunalnego  w 

Zamościu program kanalizacji sanitarnej m. Tyszowce. Zwodociągowane obszary gminy położone 

są  w  zlewni  rz.  Huczwy.  Należy  domniemywać  że  większość  gospodarstw  domowych 

posiadających  lokalną  sieć  kanalizacyjną  odprowadza  ścieki  nieoczyszczone  do  gruntu  bądź 

lokalnych cieków i rowów melioracyjnych. Brak rozeznania w tym zakresie.

Sieciowy system odprowadzania ścieków występuje jedynie Tyszowcach, odprowadzając ścieki do 
zmodernizowanej  i  przebudowanej  oczyszczalni  ścieków  w  Tyszowcach  o przepustowości  200  m3/d  z 
możliwością rozbudowy do 400 m3/d. Zgodnie z danymi aktualnymi na dzień 31  grudnia 2019 r. długość 
czynnej  sieci  kanalizacyjnej  wynosiła 14,4 km. Do  gminnej  sieci  kanalizacyjnej  podłączonych było 204 
budynki mieszkalne. Sieci kanalizacji sanitarnej w granicach miasta jest wciąż rozbudowywana na długości 
ok 7,0 km.

Technologia oczyszczalni oparta jest na osadzie czynnym. Obecnie jest w stanie oczyścić wszystkie 
ścieki  z  terenu  miasta.  W przypadku skanalizowania  całej  miejscowości,  oczyszczalnię  potrzeba  będzie 
prawdopodobnie  rozbudować.  W  chwili  obecnej  oczyszczalnia  pracuje  połową  mocy.  Z chwilą 
wybudowania sieci kanalizacyjnej na terenie Tyszowiec i miejscowości przyległych, niezbędnym stanie się 
uruchomienie drugiego ciągu technologicznego. Osiąganie parametrów oczyszczania ścieków, określonych 
w pozwoleniu wodno prawnym, nie nastręcza większych problemów. 
Na obszarze gminy funkcjonują ponadto indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków oraz bezodpływowe 
zbiorniki na ścieki sanitarne. Zgodnie z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  i  gminy Tyszowce,  gospodarstwa  domowe,  które  nie  korzystają  z  gminnej  sieci 
kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny odprowadzać ścieki do szczelnych 
szamb, a następnie przekazywać je do punktu  zlewnego celem oczyszczenia, przy czym szamba powinny 
mieć jedynie charakter czasowy i zostać zlikwidowane po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 
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7.2.3. Zaopatrzenie w gaz
Obszar gminy nie posiada sieci gazowej,  ani  opracowanej koncepcji programowej gazyfikacji 

gminy.  Dla zaopatrzenia gospodarstw domowych rozprowadzany jest gaz PROPAN – BUTAN w 

butlach.  Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego b. woj. zamojskiego, zasilanie w 

gaz przewodowy obszaru gminy jak i sąsiednich przewidziano z odgałęzieniami w gminie Krynice.

           Programu gazyfikacji obszaru gminy nie opracowano.

7.2.4. Ciepłownictwo
Na obszarze gminy brak jest zbiorczych systemów zaopatrzenia w ciepło oraz ciepłej wody 

użytkowej.  Zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  i  zagrodowa  ogrzewana  jest  lokalnymi 

źródłami ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno), a także w oparciu o źródła energii odnawialnej, w tym 

kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb bytowo – gospodarczych najczęściej 

stosowane  są  podgrzewacze  elektryczne,  gazowe  z  butli  PROPAN  –  BUTAN  bądź  trzony 

kuchenne  opalane  węglem  lub  drewnem,  albo  z  lokalnych  kotłowni  węglowych. Obiekty 

użyteczności  publicznej  jak:  Dom  Pomocy  Społecznej  wraz  z  zabudową  mieszkaniową 

wielorodzinną z lokalnej kotłowni węglowej. Szkoły Podstawowe w Czartowczyku, Kazimierówce, 

Przewalu, Urząd Gminy i Przedszkole w Tyszowcach także z lokalnych kotłowni węglowych, a w 

Perespie – ogrzewanie piecowe. Kotłownie olejowe automatyczne posiada Gimnazjum, Liceum ze 

Szkołą Podstawową oraz Poczta w Tyszowcach.

7.2.5. Telekomunikacja
W okresie ostatnich kilku lat obszar gminy został stelefonizowany kablami doziemnymi za 

wyjątkiem wsi Mikulin oraz Lipowiec. Obszar gminy obsługiwany jest przez automatyczne centrale 

telefoniczne w Tyszowcach oraz Perespie. Wszystkie sołectwa za wyjątkiem Lipowca posiadają 

połączenia  telefoniczne.  Zainstalowano  1040  numerów  abonamentowych,  na  jeden  numer 

przypada ~7 osób.

Łączność telefoniczna odbywa się głównie poprzez napowietrzne lub linie kablowe telefoniczne . W 
zakresie telefonii komórkowej na terenie gminy działają stacje bazowe cyfrowej telefonii komórkowej m.in. 
w Tyszowcach, Perespie. Niedźwiedziej Górze, Czrtowczyku i Przewalu.

7.2.6. Gospodarka odpadami starymi
Gmina posiada własne wysypisko śmieci na terenie sołectwa Klątwy. Jest to obiekt stary, 

bez  izolacji  podłoża  niemal  w  100%  zapełniony.  Na  obszarze  gminy  rozstawiono  19  sztuk 

kontenerów KP 7  oraz  ~  200  sztuk  indywidualnych  pojemników o  pojemności  110  l  z  czego 

większość  w m.  Tyszowce.  Wywóz  śmieci  obsługuje  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  w 

Tyszowcach,  które posiada specjalistyczne samochody do zbierania i  wywozu.  Świadczone są 
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także usługi dla sąsiadujących gmin na pojedyncze zlecenia. Nie opracowano programu wstępnej 

segregacji odpadów.

           Złom zagospodarowany został przez prywatnych zbieraczy złomu, lecz dotyczy to jedynie 

złomu grubego.

Na terenie  gminy brak  jest  czynnego  składowiska  odpadów komunalnych.  Istniejące  na  terenie 
gminy  składowisko  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  w  miejscowości  Klątwy  zostało 
zamknięte, zrekultywowane i podlega monitoringowi. Odpady wywożone są do składowisk w sąsiednich 
gminach (m.in. gm. Mircze i gm. Skierbieszów).  Cała gmina objęta jest zorganizowaną zbiórką odpadów 
komunalnych.  Na  terenie  gminy  funkcjonuje  zbiórka  odpadów  zmieszanych  oraz  selektywna  zbiórka 
odpadów.  Głównym  podmiotem  gospodarczym  świadczącym  usługi  w  zakresie  wywozu  odpadów 
komunalnych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach.

7.2.7. Elektroenergetyka
Południowo  –  zachodni  skraj  gminy  przecina  w  rejonie  Czartowczyka  –  Czartowca 

tranzytem  linia  220  kV  relacji  Dobrotwor  (Ukraina)  -  Zamość.  Obszar  gminy  zasilany  jest  ze 

zlokalizowanego  w  Tyszowcach  GPZ  110/15  kV  poprzez  sieć  linii  15  kV  do  poszczególnych 

sołectw.

GPZ zasilany jest linią 110 kV relacji Zamość - Poturzyn - Hrubieszów.
Energia elektryczna rozprowadzana jest od GPZ poprzez sieć  rozdzielczą napowietrznych linii SN 

15 kV i stacje transformatorowe 15/0,4 kV, a od nich poprzez sieć odbiorczą niskiego napięcia (220/380 V) 
do odbiorców, głównie liniami napowietrznymi.
Linie kablowe zrealizowane są przede wszystkim na obszarze większych miejscowości o zwartej zabudowie.
Dostawy  energii  elektrycznej  pokrywają  zapotrzebowanie  na  terenie  gminy.  Działania  rejonów 
energetycznych  polegają  głównie  na  utrzymaniu  ciągłości  dostaw  energii,  konserwacji  urządzeń  i  linii, 
rozbudowie linii kablowych (w rejonach skupisk odbiorców).

W celu zmniejszenia awaryjności układu ważna jest sukcesywna wymiana linii na nowe o większych 
przekrojach i rozbudowa sieci stacji transformatorowych w celu skrócenia długości odbiorczych linii niskich 
napięć.

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. 

9. URZĄDZENIA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
VIII. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I MIENIA

Zagadnienie zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia na terenie gminy Tyszowce to głównie 
zagrożenie: przestępczością, bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  pożarowe i  powodziowe.

Siedziby i zarządy głównych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności i mienia w 
gminie  Tyszowce  znajdują  się  poza  obszarem gminy.  Należą  do  nich:  Powiatowa  Komenda  Policji  w 
Tomaszowie Lubelskim, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Tyszowcach. Gmina ściśle współpracuje w tym zakresie z jednostkami wyżej 
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wymienionymi. Oprócz tego podejmuje również sama działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańców:z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej  –  utrzymuje  12  jednostek  Ochotniczej  Straży 
Pożarnejz  zakresu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  –finansuje  oświetlenie  dróg  na  swoim tereniez 
zakresu ochrony zdrowia –wynajmuje budynek na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w 

Potencjalne  zagrożenie  dla  ludności  i  mienia  pochodzą  od  obiektów  infrastruktury  technicznej 
przebiegających przez teren gminy, należą do nich:Sieć dróg i linia kolejowa.Gazociągi wysokiego ciśnienia 
DN 250 i projektowane DN 150 i 100.Linie energetyczne 400 i 110 kV. 

8.1. Zagrożenie powodziowe

Na obszarze gminy Tyszowce występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Dotyczy to 
obszarów położonych w bliskim sąsiedztwie rzeki Huczwy, które zostały wyznaczone na rysunku studium. 
Inwestycje na tym terenie należy projektować i  realizować z uwzględnieniem możliwości  występowania 
podtopień i powodzi. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w świetle omawianych uwarunkowań, spod 
zabudowy  zostały  wyłączone  doliny  rzeczne  i  obszary  narażone  na  zalanie  wezbranymi  wodami 
powodziowymi. Należy tworzyć warunki zatrzymania wód deszczowych w miejscu ich opadania, tworzyć 
wodom przestrzeń umożliwiającą opóźniony odpływ.

8.2. Potencjalne zagrożenia 

Do zagrożeń bezpieczeństwa publicznego można zaliczyć m.in.:
● pożary przestrzenne,
● epidemie (skażenia i zakażenia biologiczne),
● pole elektromagnetyczne, 
● awarie urządzeń sieci energetycznej,
● katastrofy komunikacyjne,
● katastrofy budowlane,
● mrozy, huragany, wichury, śnieżyce, klęski żywiołowe.

Zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym  zadania  własne  gminy  obejmują  sprawy  porządku 
publicznego i  bezpieczeństwa  obywateli  oraz  ochrony przeciwpożarowej  i  przeciwpowodziowej,  w tym 
wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

8.3. Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona  przeciwpożarowa  gminy  pełniona  jest  przez  12  jednostek  Ochotniczej  Straży 

Pożarnej w której czynnie działa 189 druhów.

Jednostka OSP Tyszowce w łączona jest do Krajowego Systemu Ratownictwa. Wszystkie 

jednostki  za  wyjątkiem  Mikulina  posiadają  strażnice  murowane.  Jedynie  dwie  jednostki 

wyposażone są w samochody gaśnicze tj.  Tyszowce i  Mikulin typu Jelcz i  Star,  a jednostka w 

Kaźmierówce samochód pożarniczy Żuk.

Pozostałe jednostki wyposażone są w podstawowy spjrzęt gaśniczy, a transport do pożaru 

zapewniany jest ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Lokalne podtopienia lub zalanie piwnic wodą 

opadową obsługiwane są przez lokalne jednostki.
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8.4. Obrona cywilna

           Gmina  posiada  opracowany  plan  obrony  cywilnej  zatwierdzony  przez  szefa  WIOC  w 

Zamościu. Samodzielna Kompania Ratownictwa Ogólnego powołana została w składzie 98 osób.

           Powołano także w składzie 17 osób, drużynę wykrywania i  alarmowania w skład której 

wchodzi – sekcja obserwacji i analiz, sekcja łączności i sekcja rozpoznawcza.

8.4. Warunki klimatu akustycznego – ochrona przed hałasem

Odczuwanie hałasu postrzegane jest jako zjawisko subiektywne. W dużym stopniu reakcja na niego 
zdeterminowana jest nastawieniem psychicznym. Człowieka zużywa ogromne pokłady energii na ochronę 
organizmu przed hałasem. Długotrwałe narażenie na hałas może powodować negatywne skutki zdrowotne, 
taki jak: zmęczenie odczuwane już przy  hałasie na poziomie 35-70 dB p, problemy ze snem pojawiające się 
przy natężeniu  70-85 dB,  osłabieniem słuchu,  zaburzeniami  nerwowymi.  Dopuszczalne poziomy hałasu 
określone  są  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w 
środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1109 z późn. zm.) 

Ogólna  ocena  warunków klimatu  akustycznego  terenów w granicach  miasta  i  gminy Tyszowce 
wypada pozytywnie. W jej granicach nie występują długookresowo wysokie poziomy hałasu w środowisku, 
a przede wszystkim, nie są nawet krótkookresowo przekraczane dopuszczalne ich wielkości dla wszystkich 
rodzajów terenów określonych  w rozporządzeniu  Ministra  Środowiska.  Tereny gminy Tyszowce  można 
uznać za "tereny ciche", na którym poziomy natężenia hałasu w porze nocnej nie przekraczają 45 dB, zaś w 
ciągu dnia 55 dB. 
Z  pewnością  źródłem emisji  hałasu  do  środowiska  jest  zespół  elektrowni  wiatrowych  zrealizowany  w 
miejscowościach  Tyszowce  i  Mikulin.  Najbliżej  położonymi  względem  przedmiotowej  farmy  terenami 
chronionymi  akustycznie  (zabudowa  zagrodowa)  są  zabudowania  miejscowości  Kolonia  Mikulin 
zlokalizowane w odległości ok 400 m od pojedynczych turbin. Dla tych terenów obowiązują dopuszczalne 
poziomy hałasu wynoszące odpowiednio dla pory dnia i  pory nocy 55 i  45 dB,  a  funkcjonująca farma 
wiatrowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, 
określonych dla terenów chronionych akustycznie, zarówno w odniesieniu do pory dnia, jak i pory nocy. 
Drugorzędnym źródłem hałasu jest ruch samochodowy i prace polowe prowadzone na terenach rolnych. 
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IX. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU FUNKCJI GOSPODARCZYCH

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)

• łatwo dostępne zasoby siły roboczej

• wysokie zasoby wód podziemnych

• położenie całego regionu, w tym gminy Tyszowce w bliskości wschodniej granicy i chłonnego 

rynku Ukrainy

• wysoki  stopień telefonizacji  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
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• 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

• 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:
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• zachowane walory krajobrazu kulturowego

• dobra dostępność komunikacyjna

• możliwość rozwoju obsługi turystyki motorowej (gastronomia, motele)

Czynniki ograniczające rozwój:

• brak atrakcji turystycznych (takich jak zbiorniki wody i inne)

• brak podstawowej bazy turystycznej

• niski stan sanitarny większości obszarów wiejskich

X. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE
10.1. Układ przestrzenny gminy

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

10.2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony

Ład przestrzenny oznacza takie  ukształtowanie  przestrzeni,  które  tworzy harmonijną całość  oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszystkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-
gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Tworzenie i utrzymanie ładu przestrzennego, jest jednym z zadań własnych samorządu gminnego. 
Jest zarówno celem działań gospodarki przestrzennej, jak środkiem do uzyskania środowiska zamieszkania, 
pracy i wypoczynku, w jak najwyższym stopniu oddziałującego pozytywnie funkcjonalnie i estetycznie na 
użytkowników, dającego mieszkańcom satysfakcję identyfikacji z miejscowością, okolicą zamieszkania, a 
także z gminą i przyciągającego inwestorów. W sposób najbardziej oczywisty na ład przestrzenny wpływa 
kształtowanie przestrzeni publicznych i zabudowy. 

Jedynym skutecznym narzędziem tworzenia ładu przestrzennego jest prawo miejscowe wyrażone w 
miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego.  Pozostawienie  niektórych  obszarów  bez  planów 
miejscowych może sprzyjać niekorzystnym dla ładu realizacjom, opartym o możliwość ustalania warunków 
zabudowy w decyzjach administracyjnych. Na terenie gminy obowiązują następujące plany miejscowe.
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Lp. Nazwa planu Publikacja Uwagi

1 2 4 6

1. Uchwała Nr XII/95/2007
Rady Miejskiej w Tyszowcach

 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działek 
o Nr geodezyjnych 666/12, 666/5 

położonych w Tyszowcach przy ul. 
Wielkiej, drodze wojewódzkiej Nr 850 
relacji Alojzów – Tomaszów Lubel- ski, 

na teren obsługi komunikacji 
samochodowej. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z 2012 r. 
poz. 2058

2. Uchwała Nr XXII/128/2012 Rady Miejskiej 
w Tyszowcach w z dnia 6 września 2012 r. w 

sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 

związanych z lokalizacją elektrowni 
wiatrowych w obrębach geodezyjnych 

Tyszowce i Mikulin – etap I

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z 2012 r. 
poz. 2058

Obszar obejmujący 1278,13 ha.

3 Uchwała Nr XLIII/278/2014
Rady Miejskiej w Tyszowcach
z dnia 5 listopada 2014 roku

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Tyszowce – etap II obejmujący tereny 
urbanizowane i zalesienia

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z 2015 r. 
poz. 422

Obszar obejmujący 1196,00 ha.

4. Uchwała Nr XXXVII/240/2018
Rady Miejskiej w Tyszowcach

z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych

w obrębach geodezyjnych Przewale i 
Zamłynie

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z 2018 r. 
poz. 1646

Obszar obejmujący 8,5146 ha.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania  przestrzennego obejmujące zwarte  kompleksy 
obszarów,  dla  których  określają:  funkcje  terenów,  zasady  zabudowy  i  ich  zagospodarowania  z 
uwzględnieniem  cennych  walorów  przyrodniczych  i  kulturowych.  Stanowią  zatem  formalną  podstawę 
kształtowania ładu przestrzennego.

Funkcje  terenów określone  w obowiązujących  planach  miejscowych  przyjmuje  się  jako jedno z 
podstawowych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy w opracowywanym Studium.

Na obszarach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wydawane są 
decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie 
przepisów szczególnych. Wydane decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły głównie zabudowy związanej z 
prowadzeniem  gospodarstw  rolnych  (m.in.  budowy  budynków  mieszkalnych,  budowy  i  rozbudowy 
budynków  gospodarczych,  budowy  budowli  rolniczych).  Najskuteczniejszym  jednak  elementem  ładu 
przestrzennego  są  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego  określające  zasady  zabudowy  i 
zagospodarowania terenów oraz uwzględniające wymogi zrównoważonego rozwoju.
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W  granicach  gminy  Tyszowce  wyodrębniają  się  6  obszarów  w  obrębie  których  wyznacza  się  strefy 
funkcjonalne:
– strefa ekologiczna (I),
– strefa usługowo-mieszkaniowa (II),
– strefa mieszkaniowo-usługowa (III),
– strefa produkcyjno-techniczna (IV),
– strefa rolno-osadnicza (V),
– strefa energetyki odnawialnej (VI).

10.3.  Rekomendacje  i  wnioski  zawarte  w  audycie  krajobrazowym  lub  określenie  przez  audyt 
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych

Na  terenie  miasta  i  gminy  Tyszowce  nie  występują  krajobrazy  priorytetowe  określone  w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

XI. STAN PRAWNY GRUNTÓW

Podstawowa struktura własności gruntów w gminie Tyszowce wg ewidencji przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub 
podgrupy rejestrowej

Powierzchnia
ogólna gruntów w ha

1 2 3

1. Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w 
użytkowanie wieczyste

932

2. Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste 11

3. Grunty spółek  Skarbu  Państwa,  przeds.  państwowych i  innych 
państwowych osób prawnych

1

4. Grunty  gmin  i  zw.  międzygminnych  z  wyłączeniem  gruntów 
przekazanych w użytkowanie

581

5. Grunty  gmin  i  związków  międzygminnych  przekazane  w 
użytkowanie wieczyste

0

6. Grunty osób fizycznych 10 961

7. Grunty spółdzielni 0

8. Grunty kościołów i związków wyznaniowych 50

9. Grunty wspólnot gruntowych 168

10. Grunty  powiatów  i  zw.  pow.  z  wyłączeniem  gruntów 
przekazanych w użytkowanie

77

11. Grunty  Województw  z  wyłączeniem  gruntów  przekazanych  w 
użytkowanie

31

12. Grunty spółek prawa handlowego i innych os. 19

13. Powierzchnia ewidencyjna 12 831

W  strukturze  własności  użytków  rolnych  dominuje  własność  prywatna.  W  posiadaniu  właścicieli 
gospodarstw rolnych znajduje się ok. 85,5% powierzchni użytków rolnych. W strukturze własności terenów 
leśnych przeważa własność  Skarbu Państwa. Potrzeba pozyskania przez gminę  nowych gruntów związana 
będzie przede wszystkim z poprawą stanu technicznego dróg gminnych (rozbudowa, modernizacja). 
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XII.  WYSTĘPOWANIE  OBIEKTÓW I  TERENÓW CHRONIONYCH  NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

Na obszarze  miasta  i  gminy Tyszowce   występują  obiekty i  tereny chronione  na  podstawie  przepisów 
odrębnych:

1) ustawy z  dnia  16 kwietnia  2004 r.  o  ochronie  przyrody (Dz.U.  z  2020 poz.  55 z  późn.  zm.)  – 
omówione w pkt 3.2
● Rezerwat stepowy „Skarpa Dobrzyń”
● Obszary Natura 2000

2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 
282 z późn. zm.) – omówione w pkt 4,
● obiekty ujęte w rejestrze zabytków oraz wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;
● stanowiska archeologiczne,

3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
● GZWP 407
● Jednolite Części Wód Powierzchniowych
● Jednolite Części Wód Podziemnych,
● obszar szczególnego zagrożenia powodzią;

4) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161, z 
późn. zm.)
● grunty klasy I-III,
● tereny lasów.,

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2012 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. 
zm.)  - tereny górnicze i obszary górnicze,

6) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. 
zm.)  - udokumentowane złoża kopalin.

XIII. WYSTĘPOWANIE NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH

Na terenie miasta i gminy Tyszowce nie występują obszary zagrożeń geologicznych.

XIV. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ  KOPALIN ORAZ ZASOBÓW 
WÓD PODZIEMNYCH

14.1. Złoża kopalin

Złożem  kopaliny  jest  nagromadzenie  minerałów  i  skał,  których  wydobywanie  może  przynieść 
korzyść gospodarczą. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,  w celu 
określenia  granic  złoża,  jego  zasobów  oraz  geologicznych  warunków  występowania  sporządza  się 
dokumentację  geologiczną.  Udokumentowane złoża kopalin  w celu ich ochrony ujawnia  się  w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględnia się w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego.

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.

Zgodnie z Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na dzień 31.12.2020 r. na terenie 
gminy Tyszowce występuje 12 udokumentowanych złóż kopalin.
Charakterystykę tych złóż przedstawia poniższe zestawienie:
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Nazwa złoża Stan 
zagospodarowania 

złoża

Zasoby Uwagi

geologiczne 
bilansowane

przemysłowe

1 2 3 4 5

Cegielnia Tyszowce brak zasobów 
geologicznych i 
przemysłowych

- - złoże  wykreślone  z 
bilansu zasobów

Lipowiec I brak zasobów 
geologicznych i 
przemysłowych

- - złoże  wykreślone  z 
bilansu zasobów

Marysin brak zasobów 
geologicznych i 
przemysłowych

- - złoże  wykreślone  z 
bilansu zasobów

Marysin I brak zasobów 
geologicznych i 
przemysłowych

- - złoże  wykreślone  z 
bilansu zasobów

Marysin II brak zasobów 
geologicznych i 
przemysłowych

- - złoże  wykreślone  z 
bilansu zasobów

Przewale złoże, z którego 
eksploatacji 
zaniechano

- -

Tyszowce złoże, z którego 
eksploatacji 
zaniechano

168 -

Tyszowce złoże 
zagospodarowane

126,38 102,40

Tyszowce I złoże eksploatowane 
okresowo

43,42 -

Wojciechówka I złoże 
zagospodarowane

35,46 -

Wojciechówka dz. 
195

złoże, z którego 
eksploatacji 
zaniechano

- -

Wojciechówka dz. 
204

złoże, z którego 
eksploatacji 
zaniechano

49,14 -

14.2. Zasoby wód podziemnych

Wody podziemne  zasilają  rzeki  i  istotnie  wpływają  na  ich  przepływy -  woda  znajdująca  się  w 
korytach rzek pochodzi z zasobów podziemnych i ze spływu powierzchniowego formującego się podczas 
opadów deszczowych lub topnienia śniegu. Natomiast w dłuższych okresach bezopadowych rzeki zasilane są 
wyłącznie z zasobów podziemnych. Udział zasilania podziemnego w odpływie rzek na wschodnich terenach 
Lubelszczyzny kształtuje się na poziomie 60-70% (w obszarach, w których przeważają skały twarde i bardzo 
twarde  udział  zasilania  podziemnego  w  przepływie  rzek  przekracza  80%).  Duży  udział  zasilania 
podziemnego w odpływie całkowitym rzek decyduje o wyrównaniu przepływów, co jest szczególnie mocno 
widoczne w okresie przepływów niżówkowych. Zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w wodę ma kredowy 
poziom wodonośny Niecki Lubelskiej – GZWP Nr407.
W obszarze gminy Tyszowce występują dwa poziomy wodonośne:
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- czwartorzędowy -  wody te  występują  w dolinach  i  obniżeniach  w utworach czwartorzędowych, 
zalegają płytko, a roczne wahania poziomu tych wód wynoszą około 2-3m. Wody tego poziomu 
narażone są na zanieczyszczenia i często nie odpowiadają normom dla wody pitnej (ale ujmowane są 
lokalnie  studniami  kopanymi).  Wody czwartorzędowe  na  obszarze  gminy Tyszowce  wypełniają 
dolinę Huczwy i Świntuchy. Studnie ujmujące ten poziom mają dużą wydajność eksploatacyjną;

- kredowy – wody mają tu charakter szczelinowy. Występują one w spękanych marglach, wapieniach i 
opokach.  Przepływ  wody  odbywa  się  szczelinami,  których  wielkość  i  drożność  jest  różna  w 
zależności  od litologicznego typu skał  i  genezy szczelin.   Na dużych głębokościach na wskutek 
ciśnienia górotworu szczeliny ulegają zaciśnięciu i utwory górnokredowe można traktować jako bez-
wodne. W dolinach rzecznych stwierdza się je już na głębokości kilku m p p.p.t. W strefie zboczy 
dolin na głębokości do 40cm – 60 cm. 

Zagospodarowanie  terenów położonych z sąsiedztwie  ujęć  wody powinno uwzględniać  lokalne warunki 
hydrogeologiczne i konieczność ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych. Istniejące na terenie 
gminy Tyszowce wodociągi wiejskie, mające podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w wodę, oparte są  o 
miejscowe, udokumentowane zasoby wód podziemnych. Zaopatrzeniem mieszkańców w wodę na terenie 
Gminy Tyszowce  zajmuje  się  Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  Realizacja  tego  zadania 
następuje poprzez eksploatację 4 ujęć wody wraz z sieciami w następujących miejscowościach: Tyszowce, 
Czartowczyk, Niedźwiedzia Góra, Mikulin. 

XV. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, obszarem górniczym - jest 
przestrzeń,  w  granicach  której  przedsiębiorca  jest  uprawniony  do  wydobywania  kopaliny,  ….  oraz 
prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji, natomiast terenem górniczym - jest 
przestrzeń  objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Według 
informacji  uzyskanych  z  Okręgowego  Urzędu  Górniczego  w  Lublinie  oraz  baz  danych  Państwowego 
Instytutu  Geologicznego w Warszawie (m.in.  MIDAS,  Rejestr  Obszarów Górniczych,  Infogeoskarb),  na 
terenie gminy Tyszowce występują obszary i tereny górnicze (tabela poniżej).

Lp. Obszar górniczy Teren górniczy

nazwa powierzchnia Nazwa powierzchnia

1 2 3 4 5

1. Tyszowce 1 6 578,00 m2 Tyszowce 1 6 578,00 m2

2. Tyszowce 40 552,00 m2 Tyszowce 54 480,00 m2

3. Wojciechówka 1 18 073,35 m2 Wojciechówka 1 18 073,35 m2

XVI.  ZADANIA  SŁUŻĄCE  REALZIACJI  PONADLOKALNYCH  CELÓW 
PUBLICZNYCH

Na  terenie  miasta  i  gminy  Tyszowce  nie  występują  zadania  inwestycyjne  celu  publicznego  o 
znaczeniu ponadlokalnym.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapami ryzyka powodziowego (MRP), 
które zostały opracowane w ramach projektu „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami”  (ISOK)  wielka  część  gminy  Tyszowce  znajduje  się  w  granicach  obszaru  szczególnego 
zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 
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lat oraz jest wysokie i wynosi raz na 10 lat. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, wyznaczone są 
wzdłuż rzeki Huczwy, a tereny na nich zlokalizowane mogą ulegać lokalnym podtopieniom, ale raczej nie 
zagrażają  istniejącej  zabudowie.  Zagrożenie  powodziowe  jest  minimalne.  Na  obszarze  tym obowiązują 
przepisy ustawy 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Ochrona przeciwpowodziowa determinowana jest odpowiednim utrzymaniu koryt rzeki. 
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