
 

 

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY 
TYSZOWCE NA LATA 2021-2030. 

0 

 

  

RAPORT Z PRZEBIEGU 

KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

PROJEKTU STRATEGII 

ROZWOJU GMINY 

TYSZOWCE NA LATA 

2021-2030. 
      

URZĄD MIEJSKI W TYSZOWCACH                                              

ESSE AGNIESZKA SMRECZYŃSKA-GĄBKA 

      
      



 

 

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY 
TYSZOWCE NA LATA 2021-2030. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM 

USPOŁECZNIENIA 

PROCESU 

POWSTAWANIA 

STRATEGII 

 

 

 

 

 
 

 

ETAP DIAGNOSTYCZNY: DIAGNOZA GMINY TYSZOWCE. 



 

 

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY 
TYSZOWCE NA LATA 2021-2030. 

2 

 

Diagnoza Gminy Tyszowce obejmowała: 

 

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

gminy. 

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

Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, Strategię Rozwoju Województwa 

Lubelskiego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 

Regionalną Politykę miejską Województwa Lubelskiego. 

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

Ocena potencjałów strategicznych gminy w zakresie: społecznym, gospodarczym, 

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

danych o gminie. Opracowanie stanowiło podstawę do wniosków diagnostycznych. 

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

tj. Ocena potencjałów strategicznych gminy w zakresie: społecznym, gospodarczym, 

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

potencjalnych kierunków rozwoju. Opracowanie stanowiło podstawę do wniosków 

diagnostycznych. 

5. Przeprowadzono ankietyzację na terenie gminy (Ankieta, załącznik do Raportu  

z konsultacji). Urząd Miejski w Tyszowcach opracował zestawienie wyników Ankiet. 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka opracowała analizę wyników Ankiet. 

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

strategii rozwoju w celu prezentacji wniosków z diagnozy gminy oraz opracowania 

modelu funkcjonalno-przestrzennego gminy i planu działań inwestycyjnych/ 

społecznych. Analiza SWOT Gminy Tyszowce została wykonana podczas konsultacji 

publicznych (warsztatów i wywiadów) oraz poprzez pogłębioną analizę Arkuszy 

Konsultacyjnych przygotowanych przez autora „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na 

lata 2021-2030” (Arkusz konsultacyjny, załącznik do Raportu). 

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

2022r., które stanowiły podsumowanie etapu diagnostycznego do opracowania 

Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030. 
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ETAP DYREKTYWNY OPRACOWANIA PROJEKTU STRATEGII GMINY 

TYSZOWCE NA LATA 2021-2030. 

 

1. Dokument „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” powstał w oparciu  

o nowy, zrównoważony model rozwoju, którego opis znajduje się w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, 

Krajowej Polityce Obszarów Wiejskich, Polityce Obszarów Zagrożonych Trwałą 

Marginalizacją. Wykorzystano również dane opracowane w „Diagnozie prospektywnej 

województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego” (2019). Dokument opracowywał Urząd Miejski  

w Tyszowcach we współpracy z ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka, metodą 

partycypacyjno-ekspercką. 

 

2. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” uwzględnia kierunki 

rozwoju regionu nakreślone w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030, 

które były prezentowane na spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz kierunki zaznaczone w Strategii 

zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. 

 

3. W opracowaniu „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” 

uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, 

Europie i na Świecie pandemia Covid-19 oraz wojna na Ukrainie. Gwałtownie 

zwiększająca się niepewność sprawia, że istnieje konieczność radykalnej zmiany 

podejścia do zarządzania w samorządach lokalnych i przedsiębiorcach. W czasie 

pogłębiającego się kryzysu społeczno-gospodarczego w Europie, którego istotnym 

elementem jest ww. pandemia Covid 19 oraz Brexit (opuszczenie Unii Europejskiej 

przez Wielką Brytanię) i wojna na Ukrainie, stąd należy na poziomie JST tj. Gminy 

Tyszowce nadzorować kluczowe i operacyjne cele, działania oraz metody ich realizacji. 

W tak zmieniających się warunkach nie będzie można spokojnie kontynuować 

dotychczasowych kierunków działań podejmowanych przez Gminę Tyszowce, ale 

należy dostosować już teraz sposób działania do nowych wyzwań. Negatywne skutki 

kryzysu może pogłębić zachowawczość w podejściu do zarządzania JST, powolność  

i nieadekwatność rozwiązań, do bardzo szybko zmieniających się warunków (m. in. 

pojawiają się utrudnienia w prowadzeniu zajęć w szkołach, ryzyko prowadzenia 

inwestycji itd.). Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie opracują 

odpowiednio wcześniej planów działania w sytuacji kryzysowej, a następnie nie 

przystąpią do przygotowania odpowiednich narzędzi jej wdrożenia, będą zagrożone 

trwałą marginalizacją społeczno-gospodarczą. Istnieje poważna szansa, że takie JST 

stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców oraz 
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turystów. Zmiany demograficzne wynikające ze spadku przyrostu naturalnego  

i niekorzystnych tendencji migracyjnych są jedną z przyczyn wzmożonych działań 

gminy, które polegają na szukaniu najkorzystniejszych rozwiązań rozwojowych. 

Potencjał ludzki staje się kluczowym czynnikiem rozwoju, ponieważ młodzi, dobrze 

wykształceni mieszkańcy, którzy pozostają w społeczności lokalnej, to nie tylko 

gwarancja utrzymania bieżącego popytu na usługi (publiczne i rynkowe), ale to 

równocześnie atrakcyjna oferta pracowników dla przedsiębiorców i gwarancja 

stabilnej przyszłości Gminy Tyszowce. Pozyskiwanie i zatrzymanie przez 

zagwarantowanie atrakcyjnej oferty młodym, wchodzącym w dorosłe życie ludziom, to 

kluczowa sprawa w „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” . 

 

 

4. 16 maja 2022r. odbyły się konsultacje społeczne w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, 

na których zaprezentowano projekt „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 

2021-2030”. 

 

5. Od dnia 18 maja do dnia 24 czerwca 2022r. przez 35 dni trwały konsultacje publiczne, 

podczas których uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-

2030” mogli zgłaszać na załączonym do projektu formularzu umieszczonym razem  

z projektem strategii na stronie internetowej Gminy Tyszowce: 

 Mieszkańcy 

 Przedsiębiorcy 

 Organizacje pozarządowe 

 Związki Wyznaniowe 

 Sąsiadujące Gminy 

 Pozostali Interesariusze. 

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” został umieszczony na 

stronie internetowej gminy wraz z formularzem do zgłaszania uwag oraz rozesłany 

pocztą emailową zg. z harmonogramem konsultacji m.in. do sąsiadujących gmin, 

przedsiębiorców, organizacji. Uwagi można było przesyłać drogą emailową lub złożyć 

osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach. 

 

6. Po upływie 35 dni konsultacji został sporządzany Raport z konsultacji społecznych. 

W trakcie trwających konsultacji społecznych nie wniesiono uwag do projektu 

Strategii.  
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W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Tyszowce wyzwaniem będzie szybkość 

działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania. Odkładanie w czasie 

śródokresowej aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030”  stanowić 

poważny błąd w procesie jej powstawania. W poprzedniej perspektywie 2014-2020 wszystkie 

strategie były tworzone w modelu dyfuzyjno-polaryzacyjnym, który obecna Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 2030 zmienia na model zrównoważony – wyrównawczy.  
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ANKIETA, ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Z KONSULTACJI. 

 

ANKIETA – Stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy Tyszowce  

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Diagnozy 

Gminy Tyszowce w roku 2021 r. 

Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wyniki 

ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów 

priorytetowych na lata do roku 2030. Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji 

wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia 

realizowane na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. 
Wypełnioną ankietę prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach lub przesłać pod adresem  

e-mail gminy do dnia 20 sierpnia 2021 r. 

 
1. Proszę ocenić warunki życia / działalności w Gminie oraz możliwości jej rozwoju – proszę o zaznaczenie właściwej 
odpowiedzi (symbolem „x”): 

 

JAKOŚĆ, WARUNKI ŻYCIA / OCENA 
BARDZO 

DOBRE 
DOBRE ŚREDNIE ZŁE 

BARDZO 

ZŁE 

warunki dla rozwoju przedsiębiorczości      

dostęp do instytucji, placówek usługowych      

dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji, ciekawego spędzenia czasu      

dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki      

poziom oferty i wydarzeń kulturalnych      

stan środowiska naturalnego      

walory krajobrazowe      

zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: place, skwery, parki)      

stan i jakość dróg       

dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociągi)      

dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja)      

dostępność transportu publicznego      

bezpieczeństwo publiczne      

poziom wykształcenia mieszkańców      

rynek pracy (możliwość zatrudnienia się, oferty pracy na terenie gminy)      

dostępność i jakość opieki społecznej       

dostępność i jakość opieki zdrowotnej      

dostępność i jakość edukacji przedszkolnej      

dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym        

dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie średnim      

atrakcje turystyczne      

dostępność do bazy gastronomicznej       
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dostępność do bazy noclegowej      

dostęp do internetu      

dostęp do usług publicznych świadczonych przez internet      

dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje      

aktywność środowisk lokalnych      

rozwój rolnictwa i branży rolno-spożywczej      

atrakcyjność gminy dla turystów      

jakość rządzenia oraz funkcjonowanie administracji publicznej w gminie      

rozwój innowacji w przedsiębiorstwach       

oferta mieszkaniowa (budownictwo jedno i wielorodzinne)      

pomoc w eksportowaniu towarów i usług      

współpraca biznesu oraz  rolników z uczelniami, centrami transferu wiedzy      

 

 

2. Proszę ocenić, jakie główne problemy społeczne występują na terenie Gminy – proszę o zaznaczenie właściwej 
odpowiedzi (symbolem „x”): 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

WYSOKIE 

ZAGROŻENIE 

PROBLEMEM 

ŚREDNIE 

ZAGROŻENIE 

PROBLEMEM 

NISKIE 

ZAGROŻENIE 

PROBLEMEM 

BRAK PROBLEMU 

przestępczość     

przestępczość młodocianych     

bezrobocie     

bieda     

przemoc w rodzinie     

alkoholizm     

narkomania     

wzrost liczby osób starszych     

wzrost liczby osób niepełnosprawnych i chorych     

brak wykwalifikowanych pracowników     

brak atrakcyjnych miejsc pracy     

wyludnianie się gminy     

inne, jakie?                
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3. Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy  
w latach 2021-2030 oraz rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju: 

PRIORYTETY  

PROSZĘ O ZAZNACZENIE 

MAKSYMALNIE 6 
ODPOWIEDZI (SYMBOLEM 

„X”) 

udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje)  

sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży rolno-spożywczej, przetwórczej  

sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży atrakcji turystycznych  

budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji  

budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki  

rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej  

rozwój systemu segregacji odpadów w celu obniżenia cen   

promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki)  

budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych   

rozwój infrastruktury technicznej (w tym: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)  

rozwój transportu publicznego  

dostęp do nowych mieszkań (budownictwo mieszkaniowe)  

poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznych (rynku, placów, skwerów, miejsc spotkań)  

rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób starszych i chorych (opieka, rehabilitacja)  

zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii   

poprawa dostępu do opieki zdrowotnej  

poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej  

modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół   

promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i gospodarcza  

rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)  

rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez internet)  

wspieranie działań  i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych  

wspieranie innowacji, rozwój eksportu   

sprawny urząd i samorząd gminny  

rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego  

inne  (jakie?)  

 

 
 
 
 
 
 
4. Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje / przedsięwzięcia, które Pani/Pana zdaniem powinny być priorytetowo 
realizowane na terenie Gminy. Prosimy o precyzyjne określenie nazwy zadania, zakres realizowanego zadania i 
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lokalizację. Przykład prawidłowo wypełnionej tablicy: Nazwa zadania: Przebudowa  drogi Zakres realizowanego 
zadania: nowa nawierzchnia asfaltowa, ścieżka rowerowa; Lokalizacja: ……… 

NAZWA ZADANIA ZAKRES ZADANIA/ LOKALIZACJA 

  

  

 

 

  

 

 

 

5. Proszę wymienić 3 obiekty (m.in. budynki,) / obszary, na terenie gminy, które Pani/Pana zdaniem w pierwszej 

kolejności wymagają rewitalizacji (odnowienia, modernizacji, nadania nowych funkcji) lub zaprojektowania i 

wybudowania. 

NAZWA OBIEKTU LUB OBSZARU / TERENU LOKALIZACJA  
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6. Kluczowe elementy,  z których Gmina może być dumna (proszę wymienić maksymalnie 3), a nad które są jej słabymi 

stronami. 

 

ATUTY – z tego Gmina może być dumna. SŁABE STRONY – nad tym trzeba w Gminie popracować, 

zmienić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące Gminy  – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi (symbolem 
„x”): 
 

DZIAŁANIE / OCENA 
BARDZO 

WYSOKA 
WYSOKA 

ŚREDNIA/ 

PRZECIĘTNA 
NISKA BARDZO NISKA 

Atrakcyjna jako miejsce zamieszkania      

Atrakcyjna jako miejsce do pracy      

Atrakcyjna jako miejsce do wypoczynku      

Atrakcyjniejsza niż sąsiednie gminy      

Położona w atrakcyjnym miejscu regionu      

To gmina, w której można czuć się bezpiecznie      

To gmina, z którą jestem silnie związany/a      

 

8. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź z czym chciał(a)by Pani/Pan aby utożsamiano Gminę w roku 2030? 

  z gminą atrakcyjną dla turystów                         z gminą zapewniającą dostęp do wysokiej jakości usług 

społecznych, 

 z gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną dla inwestorów i tworzącą nowe miejsca pracy, 

   z gminą ekologiczną dbającą o środowisko naturalne i estetykę otoczenia, 

   z czymś innym: (czym?):……… ……………………………………………………… 

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety. 
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ARKUSZ KONSULTACYJNY, ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU 

Działania rewitalizacyjne będą realizowane przez gminy (w tym 11 miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze oraz 140 gmin zagrożonych trwałą marginalizacją) na obszarach rewitalizacji 
wyznaczonych w gminnych programach rewitalizacji. Wspierane będą kompleksowe działania mające 
na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej i zjawiskom kryzysowym, pobudzanie 
rozwoju i zmian jakościowych poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej oraz poprawę 
środowiska zamieszkania. 
 
Główne obszary tematyczne dla instrumentów IIT 
III. Ochrona zasobów środowiska i klimatu 
IV. Efektywne wykorzystanie energii 
X. Rozwój zrównoważony terytorialnie 
 
Kierunki interwencji / tematyczne obszary wsparcia OSI ROZTOCZE w kontekście realizacji celów   

i kierunków działań SRWL: 

1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych: 

 Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej jako istotnego elementu regionalnej oferty 
turystycznej 

2. Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej: 

 Poprawa drogowych powiązań komunikacyjnych 

Przedsięwzięcia priorytetowe: 

 Realizacja drogi ekspresowej Via Carpatia / s19; realizacja drogi ekspresowej s17,  
w tym budowa obwodnic: Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego; 

 Przebudowa DK74, w tym budowa obwodnic: Dzwoli, Gorajca, Janowa Lubelskiego, 
Szczebrzeszyna, Zamościa 

 Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr: DW 833, DW 835, DW837, DW 842, 
DW 848, DW 849, DW 850, DW852, DW 853, DW 858, DW 863, 
w tym budowa obwodnicy Kraśnika (DW 833) i Tarnogrodu (DW 835). 

 Poprawa kolejowych powiązań transportowych 

Przedsięwzięcia priorytetowe: 

 Realizacja szlaku kolejowego relacji Warszawa - wów; 

 Budowa nowego połączenia kolejowego (Lublin – Zamość / Komponent CPK: Trawniki 

– Zamość); 

 Budowa linii kolejowej (Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj) wraz z poprawą 

dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik; 

 Przebudowa linii kolejowej nr 68 relacji Lublin – Stalowa Wola / budowa nowego 

odcinka Kraśnik – Rzeczyca; 

 Przebudowa linii kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek 

wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada, 

 Budowa linii kolejowej nr 56 (Wólka Orłowska – Bełżec); 
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 Budowa dworca kolejowego w Kraśniku; 

 Rozbudowa lokalnego centrum sterowania linii hutniczej szerokotorowej oraz 

przebudowa stacji Zamość Bortatycze I Szczebrzeszyn; 

3. Promocja i rozwój usług prozdrowotnych, uzdrowiskowych oraz gospodarki senioralnej 

 Rozwój funkcji uzdrowiskowej na obszarach występowania naturalnych czynników 

leczniczych 

Przedsięwzięcia priorytetowe: 

 Rozbudowa bazy i infrastruktury uzdrowiska Krasnobród; 

 Realizacja procesu dochodzenia do uzyskania statusu uzdrowiska na terenach 

występowania naturalnych czynników leczniczych (wody mineralne, właściwości 

klimatu) w gminach: Biszcza, Janów Lubelski i Łukowa. 

4. Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych i rozwój usług wolnego 

czasu. 

 Wspieranie tworzenia kompleksowej oferty turystycznej, w tym łączącej funkcje 

edukacyjne, kulturowe i rekreacyjne odpowiadającej na nowe trendy w turystyce 

 Rozwijanie oferty wydarzeń wykorzystujących unikalne zasoby lokalne (np. Kuchnię, 

wydarzenia historyczne, tradycje, materialne dziedzictwo kulturowe, walory 

środowiskowe, wydarzenia związane z przejawami współczesnej twórczości 

artystycznej, wydarzenia sportowe) 

 Organizacja punktów usług i obsługi turystycznej dla turystyki zmotoryzowanej (np. 

Caravanning, turystyka motocyklowa) 

 Rozwój infrastruktury sprzyjającej propagowaniu różnych form turystyki aktywnej  

i rekreacji (np. kajakowej, rowerowej, nordic walking, konnej) 

Przedsięwzięcia priorytetowe: 

 Rozbudowa Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza. 

 Wspieranie rozwoju przemysłów kultury, przedsiębiorczości bazującej na lokalnych 

zasobach, dziedzictwie kulturowym i usługach edukacyjnych 

5. Ochrona walorów środowiska 

 Ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego 

 Ochrona wartości przyrodniczych, w tym krajobrazu i bioróżnorodności 

Przedsięwzięcia priorytetowe: 

 Opracowanie planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów objętych 

prawną formą ochrony przyrody; 

 Aktualizacja lokalnych dokumentów planistycznych w zakresie uwzględnienia 

działań i warunków zagospodarowania wynikających z planów ochrony i planów 

zadań ochronnych. 

6. Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 
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 Wspieranie działań i współpraca z właściwymi podmiotami na rzecz budowy  

i rozbudowy przejść granicznych (kolejowych i drogowych, pieszych, rowerowych) oraz 

dostosowania ich do obsługi ruchu turystycznego 

 Wspieranie działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych  

i dziedzictwa kulturowego na obszarach przygranicznych oraz rozwój zintegrowanej 

turystyki transgranicznej. 

 
Najważniejsze rozwiązania planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027. Plan 
będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę 
warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. 

 Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi  
i środowisku (ochrona wód, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność). 

 Plan sprzyjać będzie produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie 
różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka. 

 Zwiększy się aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie 
osób z grup wykluczonych. 

 Upowszechniane i wdrażane będą rozwiązania naukowe i innowacyjne, w tym cyfrowe, 
usuwające bariery rozwojowe wsi i rolnictwa. 

 

STREFA SPOŁECZNA 
(demografia, migracje, rynek pracy (miejsca pracy, bezrobocie, trudności), problemy społeczne, 

poziom bezpieczeństwa, poziom edukacji, stan infrastruktury (żłobki, przedszkola, szkoły), 
dostęp do dodatkowych zajęć dla dzieci, oferta wolnego czasu dla młodzieży, oferta czasu 

wolnego dla osób dorosłych, oferta wolnego czasu dla osób starszych, udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych (podjazdy, windy),  kwalifikacje zawodowe mieszkańców, angażowanie się 
w życie publiczne, organizacje pozarządowe, twórcy ludowi, pasjonaci, pomoc socjalna, dostęp 

do opieki zdrowotnej, poziom opieki zdrowotnej, mieszkania socjalne, dostęp do nowych 
mieszkańców, współpraca pomiędzy mieszkańcami, gościnność, oferta kulturalna, oferta 

sportowa itp.) 

Mocne strony (+) Słabe strony (-) 

•Dziedzictwo kultury (atrakcyjne położenie w 
ciągu historycznego szlaku grodów 
czerwieńskich; bogata historia gminy, 
kontynuowanie tradycji ludowych),  
•Aktywnie działające organizacje pozarządowe, 
•Dobre przygotowanie zawodowe kadry 
dydaktycznej i dobrze rozwinięta infrastruktura 
jednostek oświatowych, 
•Baza sportowa, 
•Wysoki odsetek ludzi młodych w stosunku do 
mieszkańców gminy;  
•Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego,  
•Dobry system opieki społecznej, 
•Podstawowa opieka zdrowotna. 
 
 

•Niekorzystna demografia (starzejące się 
społeczeństwo) i zjawiska migracji (wyludnianie 
się miejscowości), 
•Brak atrakcyjnych miejsc pracy, 
•Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 
przedszkolna, 
•Utrudniony dostęp do edukacji 
ponadgimnazjalnej (stosunkowo duże oddalenie 
od najbliższych placówek), 
•Relatywnie niskie dochody społeczeństwa, 
•Niski poziom integracji społecznej, 
•Niedostateczne wykorzystanie tradycji, 
wielokulturowości i dziejów historycznych  
w działaniach kulturalno-promocyjnych 
i gospodarce gminy. 
 

Szanse – POTRZEBNE INWESTYCJE 
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STREFA GOSPODARCZA 
(przedsiębiorczość (czy ludzie są przedsiębiorczy), kondycja firm, ilość pracodawców, największe 
gospodarstwa rolne, charakter produkcji rolniczej, sadownictwo, rolnictwo, oferta turystyczna, 

oferta miejsc noclegowych, oferta gastronomiczna, atrakcje turystyczne,  
dostępność terenów inwestycyjnych, aktualność planu zagospodarowania przestrzennego, 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych, dostępność transportowa, relacje międzynarodowe gminy, 
relacje międzynarodowe przedsiębiorców, stan cyfryzacji usług publicznych, dostęp do 

internetu, technologie, innowacje itp.) 

Mocne strony Słabe strony 

•Atrakcyjna lokalizacja do stworzenia terenów 
inwestycyjnych (możliwość rozwoju branż 
związanych z transportem i logistyką oraz 
wprowadzaniem do obrotu produktów 
rolnych), 
•Duża liczba indywidualnych gospodarstw 
rolnych opartych na tradycyjnych produktach, 
•Rozwinięty przemysł drzewny i budowlany, 
•Warunki do rozwoju agroturystyki, 
•Potencjał do rozwoju eksportu (położenie  
w pobliżu zewnętrznej granicy Unii 
Europejskiej, granicy z Ukrainą), 
•Relatywnie niskie koszty siły roboczej, 
•Walory przyrodnicze atrakcyjne dla rekreacji, 
turystyki i agroturystyki. 
 
 
 

•Utrudniona dostępność komunikacyjna, 
•Oddalenie od większych stref aktywności 
gospodarczej, 
•Nieefektywne wykorzystanie walorów do 
rozwoju usług turystycznych (przyrodniczych, 
edukacyjnych i historycznych), 
•Brak gospodarczego wykorzystania 
zwiększonego natężenia ruchu turystycznego  
w sezonie letnim, 
•Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura dla 
turystyki rowerowej, w tym brak sieci ścieżek 
rowerowych obejmującej główne atrakcje 
gminy, 
•Brak skutecznej promocji gospodarczej Gminy 
Tyszowce, 
•Brak odpowiednio przygotowanych atrakcji i 
bazy turystycznej (noclegowej, 
gastronomicznej), 
•Słabo rozwinięty przemysł lokalny, 
•Niekorzystna rolnicza przestrzeń produkcyjna 
spowodowana przez bardzo niekorzystny 
agroklimat, 
•Brak bazy umożliwiającej przetwórstwo i 
wprowadzanie do obrotu produktów rolnych 
(warzywa i owoce), 
•Niedostateczny poziom przygotowania 
potencjalnych terenów inwestycyjnych (obszary 
zrewitalizowane, uzbrojone itd.), 
•Oddalenie od większych stref aktywności 
gospodarczej, 
•Brak kooperacji międzysektorowej, rozwoju 
między obszarowej współpracy gospodarczej  
•Niski poziom innowacyjności. 
 
 

Szanse – POTRZEBNE INWESTYCJE 
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STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 
(stan infrastruktury drogowej (drogi, ścieżki rowerowe, chodniki oświetlenie), stan przyrody 
(walory przyrodnicze, krajobrazowe), stan infrastruktury wodociągowej, stan infrastruktury 
kanalizacyjnej, stan infrastruktury elektrycznej, sieć internetowa; stan zabytków (potrzeby 

rewitalizacji), komunikacja między miejscowościami, dostosowanie rozwiązań urbanistycznych 
do potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców; jakość i dostępność do terenów publicznych [boiska, 
place zabaw, place targowe, parki, parkingi]; możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

przygotowanie do elektromobilności, potrzeby w zakresie retencji, zbiorniki rekreacyjne (stan 
zagospodarowania, potrzeby, szanse itp.) 

Mocne strony Słabe strony 

•Dobry dostęp do drogi krajowej nr 17 
Warszawa-Garwolin-Lublin-Zamość-Hrebenne, 
•Położenie w pobliżu granicy z Ukrainą 
(przejście graniczne Hrebenne), 
•Dbałość władz gminy o stan dróg oraz 
bezpieczeństwo na drogach, 
•Atrakcyjne turystycznie zabytkowe budynki  
i obiekty, 
 
 

•Niedostateczny stan techniczny wielu dróg 
lokalnych i ulic, chodników, 
•Wysokie koszty energii w sektorze publicznym i 
prywatnym, 
•Niewykorzystany potencjał lokalizacyjny do 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
•Brak infrastruktury dostępowej do terenów 
rekreacyjnych dla mieszkańców (np. ścieżek 
rowerowych, miejsc spacerowych, parków). 

Szanse – POTRZEBNE INWESTYCJE 

 
 
 
 

STREFA TECHNICZNA 
(stan techniczny obiektów budowlanych, zabytków, muzeów, termomodernizacja, estetyka 

domów, obiektów, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków, przystanki autobusowe, mostki, 
kładki, ścieżki rowerowe, instalacje OZE, stacje do ładowania samochodów elektrycznych,) 

Mocne strony Słabe strony 

•Korzystne warunki do wykorzystania, 
odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, 
wiatru, energia pozyskiwana z biomasy), 
•Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa, 
•Rosnący odsetek osób korzystających z sieci 
kanalizacyjnych. 
 
 

•Brak nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjno-
szkoleniowej w gminie, 
 
 
 

Szanse – POTRZEBNE INWESTYCJE 
 

 
 
 

STREFA ŚRODOWISKOWA 
(ochrona czystości powietrza (stan ogrzewania domów i obiektów publicznych (emisja CO2) ; 
zakłady, które szkodzą środowisku, stan wody (do spożycia, do rekreacji), przyroda (ochrona 

przyrody, formy); gospodarka śmieciowa (segregacja odpadów), utylizacja odpadów; czystość 
gminy i lasów, ograniczenie hałasu; energetyka OZE, inwestycje w termomodernizację, wymiana 

oświetlenia na eco itp. 
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Mocne strony Słabe strony 

•Utrzymana w naturalnym stanie przyroda 
(obecność licznych rezerwatów przyrody), 
•Położenie gminy w strefie bioklimatu leśnego 
łagodnie bodźcowego, korzystnego dla 
mieszkańców gminy oraz turystów, 
umożliwiającego realizację funkcji 
klimatoterapii,  
•Zróżnicowanie krajobrazu naturalnego tj. 
krajobrazy węglanowe, lessowe oraz den 
dolinnych. 
 
 

•Sieć kanalizacyjna, 
•Brak gazyfikacji, 
•Przestarzałe systemy grzewcze, 
•Zagrożenie suszą (brak zbiorników 
retencyjnych). 
 

Szanse – POTRZEBNE INWESTYCJE 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

  


