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PROCES OPRACOWANIA DIAGNOZY GMINY ŁASZCZÓW OBEJMOWAŁ KILKA 

ELEMENTÓW:  

 

1. Analiza dokumentów strategicznych gminy oraz raportów o stanie gminy. 

2. Analiza dokumentów 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 opracowanie I etapu diagnozy 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 i 

opracowanie danych nt. stanu obecnego gminy. Opracowanie stanowiło podstawę do 

wniosków diagnostycznych. 

4. Wykonano opracowanie II etapu diagnozy 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 analiza 

potencjalnych kierunków rozwoju. Opracowanie stanowiło podstawę do wniosków 

diagnostycznych. 

5. Ankietyzacja na terenie gminy i opracowanie zestawienia wyników Ankiet. 

6. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w dniu 15 marca 2022 r.  

dt. opracowania strategii rozwoju w celu prezentacji wniosków z diagnozy gminy oraz 

opracowania modelu funkcjonalno-przestrzennego gminy i planu działań inwestycyjnych/ 

społecznych. 

7. Wykonanie zestawienia analizy i wniosków z procesu diagnostycznego  

do 31 marca 2022 r. 

 

 

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju gospodarczego Województwa Lubelskiego,  

a w tym Gminy Łaszczów w latach 2022-2027 z perspektywą do roku 2030, należy  

w nowym modelu rozwoju gminy uwzględnić integrację trzech kluczowych obszarów: 

 

• ekonomicznego – uwzględniającego wzrost gospodarczy, który zapewni 

wystarczającą ilość dóbr i usług; 

• ekologicznego – obejmującego ochronę zasobów naturalnych przed zniszczeniem  

i skażeniem, poprawę stanu środowiska czy też opracowywanie rozwiązań 

ograniczających zużycie zasobów naturalnych; 

• społecznego – dotyczącego poprawy jakości życia ludności, zaspokajania 

podstawowych potrzeb, np. dostępu do wody, opieki zdrowotnej czy edukacji.1 

 

Barierą ograniczającą rozwój nowoczesnego społeczeństwa w regionie lubelskim, którą należy 

uwzględnić w planowaniu rozwoju Gminy Łaszczów jest najwyższy w kraju wskaźnik zagrożenia 

 
1 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
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ubóstwem (30%) oraz zjawisko wykluczenia społecznego2. W tym również kontekście warto, 

uwzględniając bariery rozwojowe Województwa Lubelskiego, poszukiwać rozwiązań 

minimalizujących identyfikowane ograniczenia rozwojowe. W odniesieniu do rolnictwa i obszarów 

wiejskich koncepcja zrównoważonego rozwoju nabiera jeszcze większego znaczenia w tym,  

w planowaniu rozwoju Gminy Łaszczów, ponieważ potrzeba uwzględniania priorytetowego 

znaczenia środowiska przyrodniczego przy realizacji strategicznych celów rozwojowych jest 

szczególnie istotna.3  

 

 

Ze względu na ścisły związek rozwoju rolnictwa z rozwojem obszarów 

wiejskich nie można mówić o zrównoważonym rozwoju Gminy Łaszczów 

bez zrównoważonego rolnictwa.  

Warunkiem koniecznym takiego rozwoju staje się podtrzymywanie  

lub rozwijanie zasobów środowiskowych, kapitału ekonomicznego  

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

rolników i innych mieszkańców na terenie Gminy były sprawiedliwie 

rozłożone pomiędzy obecnymi a przyszłymi pokoleniami. 

 

 

 

Podejście to dąży do pogodzenia praw przyrody i ekonomii dzięki przyjęciu w działaniach 

gospodarczych takiego kierunku rozwoju, który jest dostosowany do istniejących uwarunkowań 

przyrodniczych, tj. potrzeb i woli lokalnych społeczności oraz norm ekologicznych.4 W planowaniu 

strategicznym rozwoju Gminy Łaszczów należy zwrócić uwagę na to, że realizacja koncepcji 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich napotyka wiele trudności o charakterze:  

• socjalnym (niski poziom zamożności mieszkańców),  

• ekonomicznym (ograniczone możliwości inwestycyjne),  

• intelektualnym (niski poziom wykształcenia i świadomości ekologicznej mieszkańców), 

• etycznym (tolerowanie niewłaściwych zachowań dotyczących np. nawożenia gleby 

środkami chemicznymi).5  

 

Gmina Łaszczów podobnie jak wiele gmin ma ograniczone wpływy do budżetu i rosnące potrzeby 

inwestycyjne. Bez środków finansowych z programów rządowych oraz Unii Europejskiej, 

pokonywanie barier rozwojowych będzie nierealne.   

 
 

 
2 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
3 Dariusz Żmija, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie, 2014. 
4 S. Urban, Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce, Acta Agraria et Silvestria, Series 
Agraria, Sekcja Ekonomiczna, 2003, Vol. XL, s. 25-36. 
5 J. Atoszek, Koncepcja zrównoważonego rozwoju i szanse jej realizacji na obszarach wiejskich Lubelszczyzny  
(w świetle badań ankietowych), Annales UMCS Lublin 2002, Secttio B, Vol. LVII, 11, s. 197-209. 
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Należy stworzyć profil gospodarczy Gminy Łaszczów  

we współpracy z przedsiębiorcami, gospodarzami oraz organizacjami 

pozarządowymi, który uruchomi cały mechanizm rozwoju Gminy Łaszczów. 

 

 

Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć kluczowych dla rozwoju gospodarczego Gminy Łaszczów 

wymaga wsparcia ze strony Samorządu Województwa i Rządu. W ostatnich latach wzrosła liczba 

samorządów w trudnej sytuacji ekonomicznej.6 

 

 

Kluczową sprawą jest rozwój gospodarczy i pozyskanie nowych 

inwestorów w branży przemysłu oraz przetwórstwa rolno-spożywczego  

oraz przemysłu czasu wolnego (turystyki). 

 

 

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

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

i innowacyjnego. Pozyskanie inwestorów, to gwarancja rozwoju gminy i podniesienia jakości życia 

mieszkańców, dlatego też Samorząd Gminy nie może oszczędzać na obsłudze inwestorów oraz 

narzędziach komunikacji z potencjalnymi inwestorami. 

 

Czynnikiem o największym znaczeniu w rozwoju gminy,  

będzie kondycja lokalnego rynku pracy. 

 

Odpowiednia infrastruktura oraz sytuacja na rynku pracy, to jednak stanowczo za mało. Ważnym 

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

przedsiębiorczości, tworzony w największym stopniu przez lokalne władze7 (w tym: miejscowe 

prawo, politykę fiskalną).  

 

Tworząc nowe plany rozwojowe Gminy Łaszczów,  

należy pamiętać, że pracodawcy coraz większą uwagę  

przykładają również do warunków życia w danej gminie,  

zwłaszcza, jeżeli inwestycja wymaga relokacji pracowników firmy z innych 

miast lub nawet z zagranicy. Wówczas gminę ocenia się również przez 

pryzmat atrakcyjności dla mieszkańców oraz jakości życia. 

 

 
6 https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/naprawa-finansow-wiekszosc-samorzadow-wdrazala-skutecznie-programy-
naprawcze 
7 Jw.  

https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/naprawa-finansow-wiekszosc-samorzadow-wdrazala-skutecznie-programy-naprawcze
https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/naprawa-finansow-wiekszosc-samorzadow-wdrazala-skutecznie-programy-naprawcze
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Liczy się jakość przestrzeni, czyli łatwość poruszania się po gminie, jakość środowiska naturalnego, 

architektura i uporządkowanie przestrzeni publicznej, obecność miejsc rekreacji i wypoczynku, 

terenów zielonych, ale też pozytywny wizerunek JST. Klimat gminy jest istotny również dla 

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

możliwości rozwoju oraz prestiżu, ale również na innych aspektach związanych z miejscem pracy.8 

 

Globalizacja, cyfryzacja, zmiany demograficzne i klimatyczne, niedobór zasobów, urbanizacja to 

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

Procesy te wpływają na kierunki interwencji publicznej, natomiast wczesne ich dostrzeżenie oraz 

dostosowanie się do nowych warunków pozwoli uzyskać istotną przewagę rozwojową regionów”9. 

Rozwój zrównoważony terytorialnie w myśl KSRR 2030 to koncentracja wsparcia na słabszych 

gospodarczo obszarach i nadanie impulsów do ich rozwoju oraz integracji z szerszym otoczeniem.10 

 

Strategia Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z pespektywą do roku 2030 będzie 

odpowiedzią władz samorządowych na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą 

wymagającą wnikliwego spojrzenia na posiadane aspiracje, dążenia, ale także posiadane zasoby  

i perspektywy rozwoju gminy. Odpowiednio prowadzone prace nad dokumentem powodują, że 

realnie służy wszystkim mieszkańcom, samorządowcom, obywatelom i inwestorom, jako 

praktyczny instrument zarządzania lokalnym rozwojem. Dokument Strategii Rozwoju Gminy 

Łaszczów na lata 2021-2027 z pespektywą do roku 2030 stanowić będzie poważny punkt 

odniesienia dla planów inwestycyjnych firm, a także zintegruje społeczność lokalną wokół 

wspólnych wartości, oczekiwań i kluczowych przedsięwzięć. Współpraca Gminy Łaszczów z innymi 

samorządami, w tym z Samorządem Województwa Lubelskiego – zintegrowany, zrównoważony  

i spójny rozwój – umożliwi w najbliższej perspektywie realny wzrost gospodarczy.  

 

Wyzwanie stanowi inicjowanie różnych form współpracy oraz współodpowiedzialności. Ważne jest 

powszechne stosowanie praktyki współpracy samorządów w zakresie m.in. przygotowywania 

wspólnych, ponadlokalnych strategii rozwoju i realizowania wspólnych inwestycji – w tym  

w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania wykraczające poza granice pojedynczej JST. Istotne jest 

włączenie planowania przestrzennego (kreowanie ładu przestrzennego odpowiadającego potrzebą 

wielofunkcyjnego rozwoju), jako obowiązkowego elementu wielopoziomowego zarządzania 

rozwojem. Uporządkowanie przestrzeni i efektywne nią zarządzanie wymaga oparcia na 

kompleksowym systemie monitorowania procesów społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem 

zmian w przestrzeni. 

 

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

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

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

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

jakości, dostęp itp.) znacząco podniosą jego atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów.11  

 
8 Jw. 
9 Jw. 
10 Jw.  
11 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
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Problemem tej kategorii obszarów, do których należy Gmina Łaszczów, jest 

także niezadowalająca dostępność terytorialna, w tym niedostateczne 

powiązania transportowe z innymi gminami w zakresie odpowiedniej 

jakości połączeń drogowych oraz siatki połączeń w transporcie zbiorowym. 

Wskazane problemy skutkują znaczącym i postępującym osłabieniem bazy 

ekonomiczno-finansowej, grożąc dalszym pogarszaniem się warunków 

życia i prowadzenia działalności gospodarczej.12 

 

 

Odpowiedzią na fragmentaryczne i geograficznie zogniskowane kryzysy obszarów powinna być 

dobrze zaplanowana rewitalizacja, jako narzędzie poprawy warunków życia, rozwoju 

gospodarczego i jakości środowiska na obszarach kryzysowych. Rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Wyzwaniem dla polityki regionalnej jest zmniejszenie 

dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego podregionów oraz przeciwdziałanie 

kumulacji problemów społeczno-gospodarczych, szczególnie na obszarach peryferyjnych, 

położonych z dala od dużych ośrodków miejskich i na styku województw.13  

 

Z uwagi na duży udział pracujących w rolnictwie oraz relatywnie wysoki udział rolnictwa, kluczowe 

znaczenie dla przyszłości jest podjęcie działań służących zwiększaniu wydajności pracy, w tym: 

• wspieranie rozwoju gospodarstw specjalistycznych, gotowych na wprowadzanie 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, 

• zwiększenie wykorzystania w regionalnym przemyśle rolno-spożywczym 

wykształconych specjalizacji w produkcji rolnej obejmujących m.in. owoce 

jagodowe, owoce z plantacji sadowniczych, warzywa, rośliny strączkowe,  

• stymulowanie zmian w strukturze wielkościowej gospodarstw rolnych 

odpowiednich dla miejsca i charakteru działalności rolniczej, 

• wspieranie rozwoju agroturystyki wykorzystującej potencjał przyrodniczy 

obszarów wiejskich, 

• rozwój i profesjonalizacja działalności zrzeszeń rolników sprzyjającej zwiększaniu 

efektywności poszczególnych działów rolnictwa, 

• wspieranie produkcji żywności ekologicznej, 

• tworzenie marki żywnościowych produktów regionalnych, 

• wspieranie indywidualnego przetwórstwa żywności (jako dodatkowej funkcji 

gospodarstw rolnych).14 

 
12 Jw. 
13 Jw. 
14 Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r. 
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Na poziomie lokalnym do strategii rozwoju Gminy Łaszczów proponowane jest dodanie Strategii 

Rozwoju Ponadlokalnego. Oba dokumenty przyjmowane powinny być fakultatywnie. Mają łączyć 

sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Strategia rozwoju ponadlokalnego ma być 

odpowiedzią na potrzebę wspólnego planowania rozwoju w obrębie kilku gmin powiązanych ze 

sobą funkcjonalnie – Zintegrowana Strategia Rozwoju Ponadlokalnego. Ma to pomóc  

w pozyskiwaniu funduszy unijnych i wdrażaniu projektów. Jeśli gmina przyjmie ww. dokument, 

jego zapisy będą musiały być uwzględnione w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy.15  

 

Odnosząc się do rozwoju gospodarki Gminy Łaszczów należy zwrócić uwagę, na relatywnie niski 

udział województwa w produkcji energii elektrycznej kraju, co wynika m.in. z braku dużych 

wytwórczych źródeł energii elektrycznej, słabego wykorzystania istniejących zasobów naturalnych 

w energetyce (np. brak elektrowni konwencjonalnej), niepełnego wykorzystania potencjału 

energetyki odnawialnej, ze względu na możliwości przyłączeniowe warunkowane stanem 

istniejącego systemu przesyłowego.  

 

 

W perspektywie energetyka odnawialna może stać się potencjalną 

inteligentną specjalizacją regionu i Gminy Łaszczów, w zakresie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o zasoby naturalne 

oraz zaplecze badawcze.16 

 

 

 
 
 
 

 
15 Jw. 
16 „Diagnoza prospektywna Województwa Lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego”. 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ŁASZCZÓW. 
 

 

Miasto i gmina leżą na terenie, gdzie stykają się dwie krainy geograficzne:  

Roztocze i Grzęda Sokalska. Są to tereny głównie rolnicze,  

jednak nie brakuje tu także akcentów turystycznych 

oraz działalności gospodarczej. 

 

 
 
Gminę Łaszczów charakteryzuje występowanie rozdrobnionych gospodarstwa rolnych 

charakterystycznych dla województwa lubelskiego – gospodarstwa małe i średnie oraz gospodarki 

wielkoobszarowej na bazie dawnych gospodarstw państwowych lub spółdzielczych. 

 
Dolina Huczwy, wraz z dopływami – Rachanką i Kmiczynką, rozdziela teren gminy na kilka 
wyżynnych mikroregionów. W obniżeniach dolinnych znajdują się kompleksy malowniczych stawów 
koło wsi Zimno i „Stawy Łaszczowskie”, będące użytkiem ekologicznym i ostoją fauny wodno – 
błotnej. Większe lasy występują tylko w okolicy Wólki Pukarzowskiej i Łaszczów - Kolonia. 

 
Głównym kierunkiem działalności na terenie gminy jest rolnictwo.  

Funkcje uzupełniające to:  

• obsługa ludności 

• obsługa rolnictwa i gospodarki rybackiej 

• mały i średni przemysł spożywczy 

• rzemiosło o charakterze usługowym i wytwórczym 

• mieszkalnictwo. 

 

Gminę tworzą przeważają wsie średnie od 201 – 500 mieszkańców oraz wsie małe do 200 

mieszkańców. Są to wsie wybitnie mono funkcyjne z bardzo słabo rozwiniętą obsługą ludności 

i rolnictwa. Wyjątek stanowią jedynie wsie Zimno i Steniatyn. Wszystkie funkcje skupione są  

w ośrodku gminnym Łaszczów i przylegającymi do niego wsiami Czerkasy, Łaszczów – Kolonia, 

Podhajce. Łaszczów ma charakter małego miasteczka o rozdrobnionych usługach zarówno 

gminnych jak i ponad gminnych. 

 

 

1.1. POŁOŻENIE WZGLĘDEM WIĘKSZYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH I DRÓG 

SZYBKIEGO RUCHU ORAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, LOTNISK.  

 

Powierzchnia Gminy wynosi 128 km². Gmina zajmuje obszar: 12826 ha, w tym: 

• Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gruntów: 11493ha (co stanowi 89,61% 

pow. gminy), z czego na grunty orne przypada: 8246ha (64,30% pow. gminy), sady 90ha 

(0,71% pow. gminy), łąki i pastwiska razem 2414ha (18,83% pow. gminy). 
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• Lasy i grunty zalesione zajmują: 491ha, (co stanowi 3,83% pow. gminy). 

• Łączna powierzchnia wód wynosi: 24ha (0,19% pow. gminy). 

• Powierzchnia nieużytków wynosi: 53ha (0,42% pow. gminy). 

 

Atrakcyjność inwestycyjna zależy od położenia gminy względem największych ośrodków 

miejskich w kraju, regionie: 

• Odległość od Lotniska Lublin: 128 km. 

• Odległość od najbliższego przejścia granicznego w Hrebenne wynosi: 43,3 km. 

• Odległość od Lublina: 137 km. 

 

Możliwość komunikacji z miastem Lublin (bus/czas dojazdu: 2,3h, autobus/czas dojazdu: 3h,   

połączenia kolejowe/czas dojazdu: brak, transport prywatny/czas dojazdu: 2,3h) 

• Odległość od Warszawy: 315 km 

• Odległość od Zamościa: 50 km 

• Odległość od Chełma: 87 km. 

 

       Specjalne Strefy Ekonomiczne znajdujące się w pobliżu gminy: brak  

 

       Infrastruktura istotna dla atrakcyjności inwestycyjnej gminy: 

• Drogi ekspresowe przechodzące przez teren gminy nr: brak 

• Drogi krajowe przechodzące przez teren gminy nr: brak  

• Drogi wojewódzkie przechodzące przez teren gminy: nr 852. Ocena stanu dróg 

wojewódzkich: wymaga remontu na odcinku Wólka Pukarzowska w stronę 

Grodysławic. 

 

 

1.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU. 

 

Gmina Łaszczów położona jest w południowo – wschodniej części województwa lubelskiego, we 

wschodniej części powiatu tomaszowskiego. Na jej terenie stykają się dwie krainy geograficzne: 

Roztocze i Wyżyna Lubelska. Gmina Łaszczów jest jedną z 13 gmin wchodzących w skład powiatu 

tomaszowskiego oraz jedną z 213 gmin znajdujących się w Województwie Lubelskim.  

 

Administracyjnie Gmina graniczy z następującymi gminami:  

• od północy: Tyszowce i gmina Mircze (pow. Hrubieszów), 

• od zachodu: Rachanie i Jarczów, 

• od wschodu: Telatyn, 

• od południa: Ulhówek. 

 

Układ przestrzenny: 

Układ przestrzenny gminy zdeterminowany jest warunkami przyrodniczymi, zaszłościami 

historycznego rozwoju osadnictwa oraz polityką społeczno-gospodarczą – głównie rolną 

państwa po 1944r. Większość jednostek osadniczych ukształtowana została w okresie XVII 
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w. do XIX w. wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych i dolin rzecznych i ma zabudowę 

zwartą i skupioną. Wiek XX to rozwój zabudowy kolonijnej powstałej na skutek reform 

rolnych – głównie z 1944r – oraz późniejszych wtórnych podziałów, a także 

skoncentrowanych ośrodków wielkoobszarowych gospodarstw rolnych (byłe PGR-y, SHR-y 

i tp.) z budownictwem mieszkaniowym powstałych po 1944r. na bazie majątków ziemskich. 

 

Gminę podzielono na dwie strefy aktywności gospodarczej: 

• Strefa A – Obejmuje ona ośrodek gminny Łaszczów wraz z przyległymi terenami 

zainwestowanie wsi: (daw.) Domaniż, (daw.) Czerkasy, (daw.) Podhajce, Wólka 

Pukarzowska, (daw.) Łaszczów-Kolonia, Łaszczów-Kolonia oraz część Zimna. 

• Strefa B – Obejmuje pozostałe miejscowości. 

 

Pozostałe istotne elementy kształtujące ład przestrzenny: 

• Tereny rolnicze obejmują powierzchnię: 10750ha, co stanowi 83,82% powierzchni 

gminy. 

• Największa rzeka: Huczwa. Dolina Huczwy, wraz z dopływami – Rachanką i Kmiczynką, 

rozdziela teren gminy na kilka wyżynnych mikroregionów. W obniżeniach dolinnych 

znajdują się kompleksy malowniczych stawów – k. wsi Zimno i „Stawy Łaszczowskie”, 

będące użytkiem ekologicznym i ostoją fauny wodno – błotnej. 

• Zbiorniki wodne (w tym: zalew, zbiornik retencyjny): brak.  

• Planowane zbiorniki wodne, przystanie kajakowe: wzdłuż rzeki Huczwa. 

 

 

 

1.3. UKŁAD ADMINISTRACYJNY. 

 

Układ administracyjny tworzą miejscowości: tj. Czerkasy, Dobużek, Dobużek -

Kolonia, Domaniż, Hopkie, Hopkie - Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn - Kolonia, Łaszczów, 

Łaszczów - Kolonia, Małoniż, Muratyn, Muratyn - Kolonia, Nabróż, Nabróż - Kolonia, 

Nadolce, Pieniany, Pieniany - Kolonia, Podlodów, Podhajce, Pukarzów, Pukarzów - 

Kolonia, Ratyczów, Steniatyn, Steniatyn - Kolonia, Wólka Pukarzowska, Zimno, 

Zimno - Kolonia.   
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Mapa nr 1. Gmina Łaszczów17 

 
 

 

 

1.4. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OBSZARU. 

 

• Obszar gminy powiązany jest z położeniem w granicach Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP – nr 407 chełmsko – zamojski), stanowiącego element powiązań 

 
17 https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:%C5%81aszcz%C3%B3w_(gmina)_location_map.png 



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

15 

hydrogeologicznych regionu oraz przebiegu korytarza ekologicznego lokalnego doliny 

Huczwy i Lasów Pukarzowskich. 

• Tereny zalesione gminy: obejmują powierzchnię 490ha, co stanowi 3,81% 

powierzchni gminy. Większe lasy występują tylko w okolicy Wólki Pukarzowskiej  

i Łaszczów - Kolonia. 

• Stawy, jeziora: obejmują powierzchnię 157ha, co stanowi 1,22% powierzchni gminy. 

• Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe: brak. 

• Całkowita powierzchnia gminy wynosi - 12826 ha, w tym: obszar wiejski: 12322 ha 

oraz obszar miejski: 504 ha – stanowią. 

• Użytki rolne: 11493ha – co stanowi: 89,61% ogólnej powierzchni gruntów.  

• Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione: 587ha – co stanowi 4,58% ogólnej 

powierzchni gruntów. 

• Grunty zabudowane i zurbanizowane: 505ha – co stanowi 3,94% ogólnej powierzchni 

gruntów. 

• Grunty: 58ha – co stanowi 0,45% ogólnej powierzchni gruntów. 

• Użytki ekologiczne: 103ha – co stanowi 0,8% ogólnej powierzchni gruntów. 

• Nieużytki: 59ha – co stanowi 0,46% ogólnej powierzchni gruntów. 

• Tereny różne: 21ha – co stanowi 0,16% ogólnej powierzchni gruntów.  

 

 

1.5. OBASZAR NATURA 2000. 

 

Ekologiczny system obszarów chronionych gminy tworzą:  

• Obszar specjalnej ochrony Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000” 

obejmujący: dolinę rzeki Huczwy – Kanał Hopkie, rzekę Wożuczynkę, Kanał Rokitno, 

Kamień z Kmiczynką – lokalne korytarze ekologiczne, 

• kompleks stawów w Nadolcach – regionalny węzeł ekologiczny (ostoja flory  i fauny 

wodno-błotnej), 

• kompleks stawów w Zimnie, – lokalny węzeł ekologiczny (ostoja flory i fauny wodno – 

błotnej), 

• kompleksy leśne „Sośnina” i „Dębina” – lokalne węzły ekologiczne (ostoje flory i fauny 

leśnej), 

• kompleksy leśne „Dobużek I” i „Dobużek II”, 

• zespół starodrzewia zabytkowego cmentarza w Nabrożu;  

• zespoły starodrzewia parków pałacowych w: Łaszczowie, Dobużku, Steniatynie, 

Nadolcach i Pukarzowie.  

 

 

1.6. PROJEKTOWANA OSTOJA PTASIA „ZLEWNIA GÓRNEJ HUCZWY” 

EUROPEJSKIEJ SIECI EKOLOGICZNEJ NATURA 2000. 

 

Znaczna część obszaru gminy Łaszczów leży w obszarze projektowanej ostoi ptasiej 

„Zlewnia Górnej Huczwy” europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. Obszar 
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projektowanej ostoi został udokumentowany w zakresie ornitologicznym przez Lubelskie 

Towarzystwo Ornitologiczne. Ze względu na brak inwentaryzacji przyrodniczej gminy oraz 

badań naukowych fauny w obszarze Grzędy Sokalskiej obszar ten nie jest uwzględniony  

w wykazie ostoi CORINE biotopes. Został też pominięty w projektowanej krajowej sieci 

ekologicznej ECONET PL. W obszarze gminy nie ma rezerwatów przyrody. Znajdują się one 

w bezpośrednim otoczeniu gminy.  

 

W niedalekiej odległości w gminie Jarczów znajduje się rezerwat leśny „Las Lipowy  

w Uroczysku Bukowiec”. Uroczysko Bukowiec, część którego objęto ochroną rezerwatową 

przylega do zachodnich granic gminy Łaszczów. Ponadto przy północnej granicy gminy 

Łaszczów w dolinie Huczwy na terenie gminy Tyszowce znajduje się rezerwat stepowy 

„Skarpa Dobużańska”. Oba rezerwaty są elementami krajowego systemu obszarów 

chronionych. Na terenie gminy znajduje się jedynie użytek ekologiczny obejmujący stawy 

rybne w Nadolcach, wchodzący w skład regionalnego systemu obszarów chronionych oraz 

pomnikowe drzewa wśród starodrzewu parków pałacowych i podworskich. Funkcjonalnie 

teren gminy jest ściśle związany z regionalnym korytarzem ekologicznym doliny Huczwy.  

 

Ponadto poprzez równoleżnikowe lewostronne dopływy Huczwy (Kanał Rokitno i rzekę 

Wożuczynkę) powiązany jest z roztoczańskim leśnym korytarzem ekologicznym rangi 

krajowej, a poprzez samą Huczwę i przez doliny jej prawostronnych dopływów (Kanał 

Marianka i rzeka Kamień) oraz lewostronne dopływy Bugu (Warężanka, Kryniczanka)  

z międzynarodowym korytarzem ekologicznym doliny Bugu. Gmina Łaszczów położona 

jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 - Niecka Lubelska (Chełm-

Zamość) w projektowanych obszarach zwykłej (dolina Huczwy i jej dopływów) oraz wysokiej 

ochrony (pozostały teren). W obszarze gminy nie ma projektowanych obszarów najwyższej 

ochrony. W obszarze wysokiej ochrony (OWO) okres infiltracji zanieczyszczeń 

antropogenicznych do wód kredowych jest krótszy niż 25 lat. Ocena stanu czystości rzeki 

odpowiada klasie III. Ocenę stanu wód podziemnych wykonano w oparciu o monitoring 

lokalny, przeprowadzony przez PIOŚ w Zamościu dla wód płytkich (gruntowych 

ujmowanych przez studnie kopane) oraz w oparciu o analizę wody wykonaną przez TSSE  

w Tomaszowie Lubelskim dla studni wierconych (wody wgłębne - ujęcie wody kredowej). 

Wody gruntowe (płytkie) są chronione głównie przez strefę aeracji (strefa nad poziomem 

wód gruntowych). Miąższość tej strefy wynosi kilka metrów. Głównymi źródłami 

zanieczyszczenia wód są składowiska odpadów (wysypiska śmieci) z uwagi na ługowanie 

substancji szkodliwych, zanieczyszczenia związane z działalnością rolniczą oraz 

nieskanalizowane obszary zabudowy, gdzie występują nieszczelne zbiorniki ścieków (doły 

chłonne).  

 

W oparciu o przeprowadzone badania przez PIG i PIOŚ należy stwierdzić, że głównie 

zanieczyszczone są wody gruntowe (studnie kopane ujmujące wody czwartorzędowe). Są 

one zaliczone do klasy III wody niskiej jakości. Wody wgłębne (kredowe w studniach 

wierconych) zaliczane są do klasy Ib - wody wysokiej jakości.  
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1.7. KLIMAT 

 

Gmina Łaszczów położona jest w Lubelsko-Chełmskiej dziedzinie klimatycznej, na 

pograniczu z dziedziną Tomaszowską. Obecny klimat zaliczany jest do przejściowych i jest 

kształtowany poprzez zmienny w swym zasięgu napływ mas powietrza o charakterze 

oceanicznym lub kontynentalnym. Jednakże wpływ kontynentalizmu wyraźnie zaznacza się 

w rozkładzie poszczególnych parametrów. Średnie roczne wartości temperatury w tym 

rejonie wynoszą 7,3C (na Roztoczu 7,0C, w rejonie środkowej Wisły 7,8C), średnie 

temperatury lipca wynoszą 17,8C (na Roztoczu 17,4C, nad Wisłą 18,2C), natomiast 

stycznia: -4,2C (na Roztoczu: -4,9C, nad Wisłą: -3,4C). Trwanie zimy określane liczbą dni 

z ujemną temperaturą średnią określa się na 85 dni (w okolicach Zamościa - 80 dni, nad 

Wisłą - 74 dni). Duża różnica między średnią temperaturą stycznia i lipca wskazuje na 

kontynentalizm klimatu, zwiększający się w kierunku wschodnim (niższe temperatury 

Roztocza wynikają z większych wysokości bezwzględnych terenu). Największe 

nasłonecznienie wykazują miesiące w kolejności: sierpień, lipiec, czerwiec, wrzesień; 

natomiast z miesięcy zimowych luty. Pokrywa śnieżna średnio zalega 75 dni. Średnia roczna 

wartość opadów atmosferycznych w wieloleciu wynosi 550mm i należy do najniższych  

w obszarze województwa Lubelskiego. Przykładowo średnie roczne opady na Roztoczu 

przekraczają 700mm. W przebiegu rocznym przeważają opady letnie nad zimowymi. 

Maximum opadów przypada zazwyczaj na lipiec (ok.85mm), minimum na grudzień i styczeń 

(ok. 30 mm), jednakże występują tak duże nieregularności, że najbardziej deszczowy 

miesiąc - lipiec, bywa w niektórych latach bardzo suchy, a najuboższy w opady styczeń, 

może ich otrzymać więcej, niż średnio lipiec. Częste są deszcze o dużej intensywności, 

opady gradowe oraz wiatry huraganowe. Gmina Łaszczów położona jest  

w pasie burzowo – gradowym, obejmującym wschodnie gminy Zamojszczyzny. Częściej niż 

w innych miesiącach zdarzają się ulewne deszcze i opady gradu w czerwcu i lipcu (2000, 

2001) oraz wiatry huraganowe w czerwcu (1997) i we wrześniu (1992, 1994). Zdarzają się 

też nadmierne opady śniegu w listopadzie i grudniu. Przeważają wiatry z kierunków 

zachodnich i północno-zachodnich, które stanowią około 50% wszystkich wiatrów. 

Najmniejszy udział mają wiatry z kierunku północnego. Dominują wiatry o prędkości 

2,1m/s. 

 

 

1.8. AGRO KLIMAT 

 

Agro klimat gminy Łaszczów charakteryzują następujące wskaźniki: 

• okres gospodarczy z temperaturami wyższymi od 2,5C - 237 dni (232 dni - Tomaszów 

Lubelski, 246 dni – Nisko), 

• okres wegetacyjny z temperaturami wyższymi od 5C - 211 dni (207 dni - Tomaszów 

Lubelski, 217 dni – Nisko), 

• średnia temperatura okresu wegetacyjnego (IV - X) - 14,6C (15,3C - Leżajsk, 14,3C – 

Lubaczów), 
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• średnia liczba dni z przymrozkami w okresie wegetacyjnym (IV – X) - 21,4 dni (Nisko - 

13,7 dni, Horyniec Zdrój – 23,1 dni), 

• średnie opady okresu wegetacyjnego - 410mm (Narol - 480mm, Biszcza - 382mm), 

• deszcze nawalne z huraganami i gradem w czerwcu i lipcu, 

• dodatni roczny bilans wodny (średnio 46mm) oraz ujemny w miesiącach kwiecień - 

wrzesień (średnio - 53mm). 

 

Gmina Łaszczów należy do grupy gmin o średnich walorach agro klimatu. Nie występują tu 

czerwcowe przymrozki tak jak na Roztoczu, mniejsza jest również średnia liczba dni  

z przymrozkami w kwietniu i wrześniu. Uciążliwe dla rolnictwa są powtarzające się 

czerwcowe ulewne deszcze i grad, powodujące znaczne szkody w uprawach rolnych. 

 

 

1.9. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

Do obszarów i obiektów prawnie chronionych zaliczamy:  

• Pomniki przyrody, 

• Użytek ekologiczny, 

• Grunty rolne i leśne, 

• Lasy ochronne, 

• Strefy ochronne ujęć wody, 

• Udokumentowane złoża surowców naturalnych. 

 

Pomniki przyrody: 

• w parku podworskim w Dobużku,  

• w parku podworskim w Łaszczowie. 

 

Użytek ekologiczny: 

• „Stawy Łaszczowskie”: obejmujące stawy hodowlane o łącznej powierzchni 

103,27ha o nazwach: „Adam I”, „Adam II”, Aleksander I”, „Aleksander II”, „Ignaś”, 

położone w Nadolcach. 

 

Grunty rolne i leśne: 

• lasy ochronne o pow. 115,41ha stanowiące własność Państwa, w Zarządzie 

Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski - leśnictwo Grodysławice („Sośnina”, Dębina”, 

„Dobużek II”, „Uroczysko Bukowiec”, w tym: lasy glebochronne 9,01ha, lasy 

wodochronne 69,34ha (68,9ha własność Państwa, 0,44ha prywatna), lasy 

stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody 37,5ha. 

 

 

1.10. ZŁOŻA SUROWCÓW NATURALNYCH 

 

Udokumentowane złoża surowców naturalnych:   
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• złoże „Dolina rzeki Huczwy” położone na obszarze gm. Łaszczów i Tyszowce, niskie, 

szuwarowo-turzycowiskowe, o pow. 487ha, zasobach torfu 7.695tys.m3, średniej 

miąższości torfu 1,58m, max miąższości torfu 3,30m nieeksploatowane, 

• złoże „Dolina rzeki Huczwy” położone pomiędzy Łaszczowem, a Dobużek-Kolonia, 

niskie szuwarowo-turzycowiskowe o pow. 132ha, zasobach 2.6tys.m3, średniej 

miąższości torfu 1,97m, max miąższości 3,5m – nieeksploatowane, 

• złoże „Dolina rzeki Huczwy” położone w obrębie ośrodka gminnego – złoże 

pogrzebane, olesowo-gytiowe o pow. 8,5ha, zasobach 200tys.m3, średniej 

miąższości 2,35m, max miąższości 3,0m – nieeksploatowane. 

 

 

1.11. WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA DOSTĘPNOŚĆ, INFRASTRUKTURA. 

 

Na terenie gminy dostępność komunikacyjną kształtują drogi: gminne, powiatowe i droga 

wojewódzka nr 852 – 10,5km – stan techniczny: wymaga remontu. Drogi powiatowe: 67, 

3km – stan techniczny ocenia się jako: wymagający remontów. 

 

Tabela nr 1. Wykaz dróg. 

LP NR DROGI PRZEBIEG DROGI KLASA 

1. 3436 L Miętkie - Nabróż – Kmiczyn  „L” 

2. 3511 L Tyszowce – Dobużek – Łaszczów  „G” 

3. 3421 L Werbkowice - Tyszowce – Malice – Łaszczów  „Z” 

4. 3510 L Kol. Muratyn – Wólka Pukarzowska – Wola Gródecka – Wereszczyca  „L” 

5. 3512 L Żulice – Dutrów – Nabróż do 2511L  „Z” 

6. 3522 L Łaszczów – Dyniska – Ulików  „G” 

7. 3524 L Czerkasy - Zimno – Hopkie  „L” 

8. 3523 L Podhajce – Steniatyn  „L” 

9. 3517 L Steniatyn – Rokitno – Rzeplin – Wasalów  „Z” 

10. 3518 L Rachanie -Józefówka -– Michalów – Nadolce „L” 

11. 3516 L Górno – Wola Gródecka – Telatyn  „G” 

 

LP. NR DROGI PRZEBIEG DROGI 

1. 111330 L dr. pow. 2436L – Mołożów – Nabróż – dr. pow. 2512L 

2. 111517 L dr. pow. 2522L – Zimno – Korea – Żerniki – dr. pow. 2516L 

3. 111518 L dr. pow. 2524L – Podhajce – Steniatyn 

4. 111519 L dr. pow. 2516L – Podlodów – Hubinek – dr. pow. 2521L 

5. 111520 L dr. pow. 2517L – Steniatyn – dr. gm. 011518L 

6. 111521 L dr. pow. 2436L – Kol. Kmiczyn – Dobużek – dr. pow. 2511L 

7. 111522 L dr. pow. 2436L – Kmiczyn – dr. gm. 011558L 

8. 111523 L dr. pow. 2436L – Nabróż – gr. gminy Mircze 

9. 111524 L dr. pow. 2517L – Steniatyn – Posadów – dr. pow. 2516L 

10. 111525 L dr. pow. 2511L – Dobużek – gr. gminy Mircze 

11. 111526 L dr. pow. 2436L – Nabróż – dr. pow. 2436L 
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12. 111527 L dr. pow. 2511L – Dobużek – Kol. Kmiczyn – dr. gm. 011521L 

13. 111528 L dr. pow. 2421L – Kol. Nadolce – Muratyn – dr. pow. 2421L 

14. 111529 L dr. pow. 2508L – Pukarzów – Kol. Pukarzów – dr. gm. 011538L 

15. 111530 L dr. woj. 852 – Wólka Pukarzowska 

16. 111531 L dr. woj. 852 – Łaszczów Kol. – Wólka Pukarzowska – dr. pow. 2510L 

17. 111532 L dr. pow. 2524L – Hopkie Kol. – dr. pow. 2510L 

18. 111533 L dr. pow. 2516L – Podlodów – gr. gminy Karczów 

19. 111534 L dr. pow. 2436L – Kmiczyn – Nabróż – dr. pow. 2512L 

20. 111535 L dr. pow. 2511L – Dobużek – dr. gm. 011525L 

21. 111536 L dr. pow. 2508L – Małoniż – Kol. Nadolce – dr. pow. 2529L 

22. 111537 L dr. pow. 2421L – Kol. Nadolce – Muratyn – dr. pow. 2421L 

23. 111538 L dr. pow. 2510L – Kol. Muratyn – Pukarzów Kol. gr. gminy Rachanie 

24. 111539 L dr. pow. 2508L – Pukarzów – dr. gm. 011538L 

25. 111540 L dr. woj. 852 – Kol. Łaszczów – Łaszczów – dr. pow. 2511L 

26. 111541 L dr. woj. 852 – Kol. Łaszczów – dr. pow. 2522L 

27. 111542 L dr. pow. 2516L – Pieniany 

28. 111543 L dr. gm. 011542L – Pieniany – dr. gm. 011542L 

29. 111544 L dr. pow. 2521L – Łubcze – Podlodów – dr. pow. 2516L 

30. 111545 L dr. pow. 2522L – Ratyczów 

31. 111546 L dr. gm. 011545L – Ratyczów 

32. 111547 L dr pow. 2522L – Zimno – dr. gm. 011517L 

33. 111548 L dr. pow. 2508L – Pukarzów 

34. 111549 L Łaszczów ul. Kościuszki 

35. 111550 L Łaszczów ul. Ogrodowa 

36. 111551 L dr. woj. 852 – dr. gm. 011549L 

37. 111552 L dr. woj.852 – dr. gm. 011541L ul. Armii Krajowej 

38. 111553 L dr. woj. 852 – dr. gm. 011549L 

 

 
 

 

Z przebiegu dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych wynika, że ośrodkami zbiorczymi 

ruchu drogowego w powiecie jest droga wojewódzka nr 852 łącząca Hrubieszów  

z Tomaszowem Lubelskim. Droga wojewódzka nr 852 Józefów – Łaszczów – Witków łączy 

gminę z Tomaszowem Lubelskim, Hrubieszowem oraz przejściem granicznym.  Drogi 

powiatowe stanowią dogodne połączenia z gminami sąsiednimi oraz krótsze połączenie  

z międzynarodowym przejściem granicznym w Hrebennem.  

 

Wzmożone natężenie ruchu, jakie obserwuje się w ostatnich latach oraz ciągle 

wzrastający udział w ruchu pojazdów dużych gabarytowo i ciężkich wykazuje, że drogi 

powiatowe i gminne nie są dostatecznie dostosowane do roli, jaką powinny spełniać  

w układzie komunikacyjnym gminy. Szczególne znaczenie w sieci dróg w gminie mają drogi 

powiatowe i gminne. Spełniają one ważną rolę w lokalnym ruchu na terenie gminy, jak 

również stanowią najważniejszy łącznik z drogami powiatowymi i drogą wojewódzką   
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Techniczne warunki właściwego utrzymania nawierzchni dróg wymagają, oprócz bieżącej 

konserwacji - odnowy nawierzchni w okresach 10 - cio letnich, polegającej na wykonaniu 

nowej warstwy ścieralnej.   

 

Do głównych problemów jakie występują na obszarze gminy związanych z drogami należy 

zaliczyć:  

• niewłaściwy stan techniczny jezdni, 

• niespełnianie parametrów technicznych i użytkowych jezdni (nośność, 

podbudowa, pobocza, przepusty). 

 

Uwarunkowania: 

• Duża część dróg wymaga różnego rodzaju działań naprawczych, począwszy 

od wzmocnień, poprzez wyrównanie, do naprawy nawierzchni.  Główną 

potrzebą mającą na celu realizację inwestycji mających wpływ na obniżenie 

emisji komunikacyjnych będą remonty dróg.   

• Na terenie na terenie gminy znajdują się drogi dojazdowe do terenów 

inwestycyjnych – drogi wewnętrzne – utwardzone W tym zakresie potrzebne 

są następujące inwestycje: remonty dróg/ budowa dróg. Poza tym na terenie 

na terenie gminy znajdują się drogi dojazdowe do pól – utwardzone  

/ gruntowe. W tym zakresie potrzebne są następujące inwestycje: remonty  

i budowa dróg . 

• Planowana jest budowa obwodnicy miejscowości: Wólka Pukarzowska 

przez Łaszczów – zapis taki istnieje w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Łaszczów. 

• Przez teren gminy przebiegają pozostałości linii kolejowej, po danym 

torowisku. Planowane modernizacje: budowa ścieżki rowerowej,  

• Stan chodników ocenia się jako dobry oraz wymagający modernizacji. W tym 

zakresie planuje się do roku 2030: budowę nowych chodników lub 

modernizację starych. 

• Stan oświetlenia gminy ocenia się: niedostateczny. W tym zakresie planuje 

się do roku 2030: wymianę oświetlenia ulicznego na nowe – 

energooszczędne. 

 

1.12. OPIS FUNKCJONUJĄCYCH OBIEKTÓW/ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO  

I POTRZEB ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ: 

 

• Dworce: 1 

• Przystanki: 27 – na bieżąco modernizowane  

• Przystanie kajakowe: brak  

• Szlaki turystyczne piesze: 1 – teren gminy Łaszczów  

• Szlaki rowerowe: brak 

• Szlaki kajakowe: brak  
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Uwarunkowania: 

• Przystanki: modernizacja przystanków autobusowych  

• Przystanie kajakowe: budowa przystani nad rzeką Huczwą  

• Szlaki turystyczne piesze: wytyczenie i budowa szlaku turystycznego  

• Szlaki rowerowe: wytyczenie i budowa szlaku rowerowego po nasypie, po 

dawnych torach kolejowych  

• Szlaki kajakowe: przy rzece Huczwa. 

 

 

 

2. POWIĄZANIA FUNKCJONALNE Z INNYMI GMINAMI  

I PARTNERSTWA GMINY. 
 

 

2.1. POWIĄZANIA FUNKCJONALNE. 

 

Przyrodnicze powiązania obszaru gminy z sąsiednimi obszarami wynikają z: położenia  

w podprowincji Wyżyna Wołyńsko – Podolska, w makroregionie Wyżyna Zachodnio – 

Wołyńska, w mezoregionie Grzęda Sokalska: 

• położenia w granicach Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP – nr 407 chełmsko-

zamojski) stanowiącego element powiązań hydrogeologicznych regionu, 

• przebiegu korytarza ekologicznego lokalnego doliny Huczwy i Lasów Pukarzowskich. 

 

Gmina oddalona jest znacznie od większych miast, stanowiących ośrodki kultury, 

mieszkańcy mają więc utrudniony dostęp do usług wyższego rzędu. Społeczeństwo  

i władze gminy organizują lokalne imprezy, z których korzystają oprócz mieszkańców gminy 

również mieszkańcy gmin sąsiednich. W Łaszczowie działa Gminny Ośrodek Kultury 

organizujący stałe i okazjonalne imprezy, skupiający twórców ludowych, zespoły 

artystyczne i tp. zespoły artystyczne, głównie młodzieżowe biorą udział w festynach, 

konkursach i tp. na terenie gminy i w regionie. Działa klub sportowy „Korona” rozgrywający 

zawody na terenie gminy i w regionie. 

 

W zakresie kultury sakralnej powiązania wynikają z przynależności gminy do diecezji 

zamojsko – lubaczowskiej. Gmina położona jest w dwóch dekanatach: 

• Łaszczowski, do którego należą parafie: Nowosiółki i Żulice z gminy Telatyn, 

Grodysławice z gminy Rachanie, Gródek z gminy Jarczów, Rzeplin z gminy Ulhówek, 

Wiszniów z gminy Mircze, Dołhobyczów i Osznów z gminy Dołhobyczów. 

• Tyszowiecki: Nabróż z gminy Łaszczów, Czartowiec z gminy Tyszowce.  

 

Kościoły parafialne znajdują się w: 

• Łaszczowie – do którego należą również parafianie ze wsi Żerniki (gmina Ulhówek). 

• Nabróż – do którego należą wsie Mołożów, Tuczapy i Stara Wieś z gminy Mircze. 
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Do parafii położonych poza granicami gminy należą wsie z gminy Łaszczów: 

• Gródek: wsie Hopkie, Hopkie-Kolonia, Podlodów i Pieniany; 

• Czartowiec: Muratyn i Muratyn – Kolonia; 

• Grodysławice: Pukarzów, Pukarzów-Kolonia, Wólka Pukarzowska. 

 

Kościół w Nabrożu, to Sanktuarium Matki Boskiej z drogą krzyżową, do którego przybywają 

wierni z okolicznych gmin i regionu. 

 

 

 

2.2. PARTNERSTWA GMINY. 

  

• LGD Roztocze Tomaszowie.  

• Współpraca międzynarodowa z gminą Żółkiew (Ukraina). Na terenie gminy w okresie 

2016-2021 zrealizowano w ramach partnerstwa następujące inwestycje: zakończono 

realizację zadania w 2014 roku – remont skweru, chodników i wytyczenie ścieżki 

turystycznej. Planowane kierunki rozwoju partnerstwa, które będą dotyczyć gminy do 

roku 2030: działania społeczne, infrastrukturalne . 

• Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego - powołanego jako struktura 

prawna zrzeszająca wszystkie samorządy powiatu dla wspólnego rozwiązywania 

problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem społeczności samorządowych. 

• Stowarzyszenia Euroregion Roztocze – które jest instytucjonalną formą współpracy 

samorządów terytorialnych położonych przy granicy państwa.  

 

 

3. LUDNOŚĆ I PROCESY DEMOGRAFICZNE. 

BEZROBOCIE. 
 

 

Gmina Łaszczów ma 5 880 mieszkańców,  

z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. 

 

Znacząca liczba mieszkańców zamieszkuje miasto Łaszczów 2 080 osób, z czego 51,3% 

stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2010-2021 liczba mieszkańców zmalała  

o 5,1%. Uwzględniając wieloletnie tendencje spadku ludności w gminie (w konsekwencji 

spowodowane: ujemnym przyrostem naturalnym, dużą migracją) należy szczególną 

uwagę zwrócić na konieczność zmniejszenia tempa odpływu ludności z terenu gminy. 

Warunkiem koniecznym staje się tu podniesienie atrakcyjności gospodarczej  

i inwestycyjnej, a w szczególności poprawa warunków życia ludności. Przewaga kobiet nad 

mężczyznami jest charakterystyczną cechą dla całego regionu. Ujemnym czynnikiem 
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zaobserwowanym na terenie gminy jest niski wskaźnik dynamiki demograficznej i związane 

z tym starzenie się miejscowej ludności.  

 

Niekorzystnym czynnikiem w układzie ludności jest ujemny przyrost 

naturalny oraz nieproporcjonalnie większa ilość osób powyżej 65 roku 

życia w stosunku do liczby niemowląt i dzieci w wieku  

od 1 roku do 3 lat. 

 

Gmina Łaszczów jest gminą mało zaludnioną, ale z dość zwartą siecią osadniczą. 

 

Na terenie gminy Łaszczów występuje znaczące bezrobocie. 

 

Potencjał rynku pracy zależy od liczby pracodawców. Ich stan w gminie jest 

niewystarczający, nawet biorąc pod uwagę utrzymującą się na podobnym poziomie liczbę 

podmiotów gospodarczych. Utrwala się zjawisko długotrwałego bezrobocia. Barierami 

ograniczającymi tempo zmniejszania się bezrobocia w gminie jest również niewystarczająca 

infrastruktura gospodarcza i wynikająca z niej słabość pozarolniczego rynku pracy, wysoki 

poziom bezrobocia ukrytego na wsi, brak koordynacji systemu kształcenia z potrzebami 

rynku pracy, a także niewysoka atrakcyjność inwestycyjna gminy. Potrzebne jest 

promowanie i wpieranie trwałego zatrudnienia. W obszarze tym potrzebne są działania na 

rzecz bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy, wspierające podjęcie przez nich 

zatrudnienia. Potrzebny jest też rozwój ekonomii społecznej, w tym wsparcie na rzecz 

m.in. zakładania własnych działalności gospodarczych. 

 

4. ATRAKCYJNOŚĆ OSADNICZA.  
 

• Przybywa nowych mieszkań, domów. Remontowane są mieszkania i budowane nowe 

prawie we wszystkich miejscowościach gminy. 

• Na terenie gminy nie działa spółdzielnia/ spółka mieszkaniowa. 

• Na terenie gminy nie rozwija się działalność deweloperów. 

 

5. GOSPODARKA I RYNEK PRACY.  
 

Do największych przedsiębiorstw działających na terenie gminy są:  

• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Hopkiem,  

• Lubelski Fornir Sp. z o.o.,  

• SM Mlekovita w Łaszczowie,  
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• Grupa Producencka Owoców i Warzyw KALGRUP,  

• Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 

• UCS FOOD sp. z o.o. Dobużek. 

• UCS Food Sp. z 

Na koniec 2020 roku na terenie Gminy zarejestrowanych było 200 podmiotów 

gospodarczych (prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Łaszczów). 

Większość wymienionych powyżej podmiotów stanowią małe firmy zatrudniające od 1 do 

3 osób.  

 

DOMINUJĄCE BRANŻE GOSPODARKI I POZIOM LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 

• Aktywność gospodarcza społeczeństwa, poziom przedsiębiorczości: dobry. 

• Największa aktywność gospodarcza: usługowa. 

• Liczba przedsiębiorstw w ostatnich pięciu latach utrzymuje się na stałym poziomie, 

ma również tendencje wzrostowe. 

• Miejsca pracy: tendencja spadkowa wśród większych podmiotów, ale średnio 

zachowana jest równowaga.  

 

 

6. ROLNICTWO  
 

Gminę charakteryzuje występowanie rozdrobnionych gospodarstw rolnych 

charakterystycznych dla całego województwa, są to gospodarstwa małe i średnie oraz 

gospodarstwa wielkoobszarowe na bazie dawnych gospodarstw państwowych lub 

spółdzielczych. Gmina Łaszczów jest gminą typowo rolniczą. Gminę cechuje duża 

rozmaitość gleb.  

 

Gmina posiada bardzo korzystne warunki do produkcji rolniczej. Pod względem jakości 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej uwzględniającej warunki glebowe, agro klimat, 

warunki wodne i rzeźbę terenu ziemie tomaszowskie klasyfikowane są w czołówce kraju.  

 

Tabela nr 2. Najważniejsze uprawy. 

Lp. Uprawa wg rodzaju Liczba 

Gospodarstw 

Spis Rolny 2020 

1. Ogółem 11,68 tys. ha  

2. Zboża razem 3,8 

3. Zboża podstawowe 

 z mieszankami zbożowymi 

3,6 

4. Ziemniaki  0,52 

5. Uprawy przemysłowe 0,03 

6. Buraki cukrowe 0,72 

7. Rzepak i rzepik razem 0,36 
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8. Strączkowe jadalne na ziarno razem 1,2 

9. Warzywa gruntowe 0,7 

10. Owoce miękkie: pomidory, jabłka, 

maliny  

0,73 

11. Zioła:……………………….. 0 

12. Konopie:………………….. 0,02 

13. Inne 0 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ: 

• Na terenie gminy są również gospodarstwa hodowlane: indywidualni producenci. 

• Na terenie gminy są również gospodarstwa produkujące mleko: indywidualni 

producenci. 

• Na terenie gminy są również gospodarstwa produkujące ryby: 2 stawy rybne (karp). 

• Na terenie gminy są również gospodarstwa produkujące miód: indywidualni 

producenci. 

• Na terenie gminy nie ma gospodarstw ekologicznych. 

 

Podniesienie produkcyjności i rentowności gospodarstw wpłynie dość znacząco na rozwój 

społeczno-gospodarczy gminy. Celem powinien być rozwój wysokotowarowych 

gospodarstw specjalistycznych, ukierunkowanie produkcji rolniczej w oparciu o istniejące 

ugruntowania tradycyjne i warunki przyrodnicze, modernizację istniejącej bazy 

przetwórstwa rolnego oraz lokalizację i rozwój nowych przedsiębiorstw przetwórczych. 

 

 

7. WARUNKI WODNE 
 

Gmina Łaszczów leży w regionie hydrograficznym Wyżyna Wołyńska. Na terenie gminy 

Łaszczów znajduje się 20 udokumentowanych ujęć wód kredowych o wydajnościach od 

2,6m3/h (Wólka Pukarzowska) do 72m3/h (Łaszczów – Podhajce). Studnie mają głębokość 

średnio kilkudziesięciu metrów. Woda nawiercana jest na głębokościach od 16 do 45m. 

Wydajność eksploatacyjna studni waha się od 2,6m3/h do 72m3/h  (Podhajce) ujęcie dla 

wodociągu wiejskiego. Wody czwartorzędowe występują w kopalnej dolinie Huczwy 

(dolina Huczwy i doliny dopływów).  Wody powierzchniowe gminy Łaszczów stanowią 

naturalne cieki wodne, źródła, stawy i rowy melioracyjne.  

Ponadto na terenie gminy Łaszczów znajdują się dwa duże kompleksy stawów rybackich  

w Zimnie i Nadolcach. Powierzchnia lustra wody stawów w Zimnie wynosi 126,3ha, 

pojemność całkowita wynosi 2.129.000m3. Również w Dobużku znajduje się staw o pow. 

0,8ha.  
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Na terenie gminy znajduje się jedynie użytek ekologiczny obejmujący stawy rybne  

w Nadolcach, wchodzący w skład regionalnego systemu obszarów chronionych oraz 

pomnikowe drzewa wśród starodrzewu parków pałacowych i podworskich. 

 

Funkcjonalnie teren gminy jest ściśle związany z regionalnym korytarzem 

ekologicznym doliny Huczwy. Ponadto poprzez równoleżnikowe 

lewostronne dopływy Huczwy (Kanał Rokitno i rzekę Wożuczynkę) 

powiązany jest z roztoczańskim leśnym korytarzem ekologicznym rangi 

krajowej, a poprzez samą Huczwę i przez doliny jej prawostronnych 

dopływów (Kanał Marianka i rzeka Kamień) oraz lewostronne dopływy 

Bugu (Warężanka, Kryniczanka)  z międzynarodowym korytarzem 

ekologicznym doliny Bugu. 

 

Gmina Łaszczów położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 - 

Niecka Lubelska (Chełm-Zamość) w projektowanych obszarach zwykłej (dolina Huczwy i jej 

dopływów) oraz wysokiej ochrony (pozostały teren). W obszarze gminy nie ma 

projektowanych obszarów najwyższej ochrony. Ocena stanu czystości rzeki odpowiada 

klasie III. Ocenę stanu wód podziemnych wykonano w oparciu o monitoring lokalny, 

przeprowadzony przez PIOŚ w Zamościu dla wód płytkich (gruntowych ujmowanych przez 

studnie kopane) oraz w oparciu o analizę wody wykonaną przez TSSE w Tomaszowie 

Lubelskim dla studni wierconych (wody wgłębne – ujęcie wody kredowej).  

Wody gruntowe (płytkie) są chronione głównie przez strefę aeracji (strefa nad poziomem 

wód gruntowych). Miąższość tej strefy wynosi kilka metrów. Głównymi źródłami 

zanieczyszczenia wód są składowiska odpadów (wysypiska śmieci) z uwagi na ługowanie 

substancji szkodliwych, zanieczyszczenia związane z działalnością rolniczą oraz 

nieskanalizowane obszary zabudowy, gdzie występują nieszczelne zbiorniki ścieków (doły 

chłonne). W oparciu o przeprowadzone badania przez PIG i PIOŚ należy stwierdzić, że 

głównie zanieczyszczone są wody gruntowe (studnie kopane ujmujące wody 

czwartorzędowe). Są one zaliczone do klasy III wody niskiej jakości. Wody wgłębne 

(kredowe w studniach wierconych) zaliczane są do klasy Ib - wody wysokiej jakości. 

 

 

8. ŚRODOWISKO NATURALNE I INFRASTRUKTURA. 
 

Rolniczy charakter oraz ograniczony zakres inwestycji przemysłowych powodują, że 
środowisko przyrodnicze jest stosunkowo czyste. Głównymi atutami środowiska 
przyrodniczego gminy Łaszczów są wysokie walory krajobrazowe wiążące się z obecnością 
lasów, wód powierzchniowych stojących i płynących oraz urozmaicona rzeźba. Teren ten 
wyróżnia się zróżnicowaniem siedliskowym i ogromną bioróżnorodnością. Występują tu 
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obszary i obiekty cenne przyrodniczo nie tylko w skali regionalnej i krajowej, ale  
i międzynarodowej. 
 

 

Warunki przyrodnicze w połączeniu z brakiem zakładów przemysłowych 
zanieczyszczających środowisko stanowić mogą doskonałą podstawę do 
rozwoju bazy wypoczynkowej. W szczególności unikatowa flora i fauna, 

użytki ekologiczne niewątpliwie podwyższają atrakcyjność gminy. 

 

 

 

Pomniki przyrody: 

• w parku podworskim w Dobużku,  

• w parku podworskim w Łaszczowie. 

 

Użytek ekologiczny: 

• „Stawy Łaszczowskie”: obejmujące stawy hodowlane o łącznej powierzchni 103,27ha  

o nazwach: „Adam I”, „Adam II”, Aleksander I”, „Aleksander II”, „Ignaś”, położone  

w Nadolcach. 

 

Grunty rolne i leśne: 

• lasy ochronne o pow. 115,41ha stanowiące własność Państwa, w Zarządzie 

Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski - leśnictwo Grodysławice („Sośnina”, Dębina”, 

„Dobużek II”, „Uroczysko Bukowiec”, w tym:  lasy glebochronne 9,01ha, lasy 

wodochronne 69,34ha (68,9ha własność Państwa, 0,44ha prywatna), lasy stanowiące 

cenne fragmenty rodzimej przyrody 37,5ha. 

 

 

 

9. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM STOPIEŃ 
ROZWOJU INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ.  
 
 

9.1. GOSPODARKA ODPADAMI. 

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadził możliwość selektywnego 

zbierania odpadów „u źródła”, czyli w miejscu ich powstawania (w gospodarstwach 

domowych). Zbiórka odpadów w gminie prowadzona jest w systemie pojemnikowo-

workowym. Mieszkańcy zostali wyposażeni w worki, a przy każdym odbiorze odpadów 

otrzymywali worki z nadrukiem na wymianę. Odbiór odpadów komunalnych odbywał się 

raz lub dwa razy w miesiącu z terenów wiejskich i miejskich według harmonogramu od firmy 

odbierającej odpady. 
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Dodatkowo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie przy ul. Chopina 14, znajduje się 

pojemnik na zużyte baterie, do którego w godzinach pracy urzędu mieszkańcy mogą 

dostarczyć zużyte baterie oraz w aptekach przy ul. 3 Maja i przy ul. Chopina w Łaszczowie 

znajdują się pojemniki na przeterminowane leki, które mieszkańcy mogą dostarczać  

w godzinach pracy aptek. 

 

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Łaszczów 

w 2020 roku zebrano łącznie 1130,874Mg wszystkich odpadów komunalnych. Ilość 

odpadów została określona na podstawie półrocznych sprawozdań składanych przez firmę 

odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łaszczów.  

 

 

9.2. KANALIZACJA. 

 

Obszar gminy został w całości zwodociągowany poprzez 5 wodociągów grupowych. Poza 

systemem zasilania w wodę z wodociągów pozostaje 0% mieszkańców wsi. 

Do systemu sieci kanalizacyjnej podłączonych jest zaś 34,5% budynków mieszkalnych.  

 

Tabela nr 3. Sieć kanalizacyjna. 

Sieć kanalizacyjna   

Długość czynnej 

sieci 

kanalizacyjnej 

Długość 

czynnej sieci 

kanalizacyjnej 

będącej w 

zarządzie bądź 

administracji 

gminy 

Przyłącza 

prowadzące 

do budynków 

mieszkalnych 

i zbiorowego 

zamieszkania 

Ścieki bytowe 

odprowadzane 

siecią 

kanalizacyjną  

Ludność 

korzystająca  

z sieci 

kanalizacyjnej 

w mieście 

Ludność 

korzystająca  

z sieci 

kanalizacyjnej  

  

31,8% 23,5 km 590 szt. 38,4 dam3 1590 os. 2058 os. 

 

 
Na terenie Gminy Łaszczów funkcjonuje 4 oczyszczalnie ścieków mechaniczno-biologiczne 

w miejscowościach:  

• Pukarzów,  

• Nadolce,  

• Ratyczów, 

• Dobużek. 

Oczyszczalnia ścieków w Pukarzowie – oczyszczająca ścieki z osiedla mieszkaniowego  

w Pukarzowie o przepustowości Q=50m3/d i RLM 380 o składzie podstawowych 

zanieczyszczeń dla: BZT5 25mgO2/dm3; ChZTcr 125mgO2/dm3; zawiesina ogólna 35mg/dm3. 

Długość sieci doprowadzającej ścieki surowe do oczyszczalni wynosi 1,1km, ścieki 

oczyszczone o składzie zanieczyszczeń BZT5 17 mgO2/dm3 zawiesina ogólna ChZT 84 

mgO2/12mg spełniają wymagania pozwolenia wodnoprawnego i są odprowadzanie za 

pomocą rowu do rzeki Rachanki. 
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Oczyszczalnia ścieków w Nadolcach – oczyszczająca ścieki z osiedla mieszkaniowego  

w Nadolcach o przepustowości 32,5m3/d i RLM 230 o składzie podstawowych 

zanieczyszczeń dla: BZT5 40mg/dm3; ChZTcrO2/dm3; zawiesina ogólna 50mg/dm3. Długość 

sieci doprowadzającej ścieki surowe do oczyszczalni ścieków wynosi 0,3km. Ścieki 

oczyszczone o składzie zanieczyszczeń BZT5 10mg O2/dm3, ChZT 76mgO2/dm3 zawiesina 

ogólna 10mg/l spełniają wymagania pozwolenia wodnoprawnego i są odprowadzane za 

pomocą kanalizacji do rzeki Rachanki. 

 

Oczyszczalnia ścieków w Ratyczowie – oczyszczająca ścieki z osiedla mieszkaniowego  

w Ratyczowie (dawny SHR) o przepustowości Qn=12,0m3/d - o składzie podstawowych 

zanieczyszczeń dla: BZT5 25mg O2/dm3; ChZTcr 125mgO2/dm3; zawiesina ogólna 

35mg/dm3. Długość sieci doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków 1,5km, sieć 

odprowadzająca ścieki do rzeki Huczwy za pośrednictwem rowów melioracyjnych wynosi 

3000mb. Ścieki oczyszczone o składzie zanieczyszczeń BZT5 18mg O2/dm3, ChZT 90mgO2/l, 

zawiesina ogólna 30mgO2/l spełniają wymagania pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Oczyszczalnia ścieków w Dobużku – oczyszczająca ścieki z Łaszczowa oraz ścieki dowożone 

ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy. Przepustowość oczyszczalni Q=300m3/d – 

o składzie podstawowych zanieczyszczeń dla: BZT5 25mgO2/dm3; ChZTcr 125mgO2/dm3; 

zawiesina ogólna 35 mg/dm3.  

 
 Oczyszczalnie wymagają modernizacji. 
 
 
 

9.3. WODOCIĄGI. 
Tabela nr. 4. Sieć wodociągowa. 

Sieć wodociągowa  

Budynki 

mieszkalne 

podłączone do 

infrastruktury 

technicznej  

Długość 

czynnej 

sieci 

rozdzielczej  

Długość 

czynnej sieci 

rozdzielczej 

będącej w 

zarządzie bądź 

administracji 

gminy  

Przyłącza 

prowadzące 

do budynków 

mieszkalnych 

i zbiorowego 

zamieszkania 

Woda 

dostarczona 

gospodarstwom 

domowym  

Ludność 

korzystająca  

z sieci 

wodociągowej  

90,3% 127,0 km 125,8 km 1616 szt. 162,1 dam3 5970 os. 

 
Różnica pomiędzy odsetkami ludności korzystającej z wodociągu i z kanalizacji wg. lokalizacji 

wynosi ogółem 65,4%.  

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy realizowane jest jako zadanie własne i odbywa 

się z 5 wodociągów grupowych ujmujących wodę ze studni głębinowych.  

• Wodociąg grupowy Łaszczów – ze stacją wodociągową w Podhajcach. Powyższe ujęcie 

wody zaopatruje w wodę odbiorców usług z miejscowości: Łaszczów, Łaszczów-Kolonia, 

Wólka Pukarzowska, Podhajce, awaryjnie Steniatyn.  
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• Wodociąg grupowy Kmiczyn – pracuje w oparciu o studnię głębinową ujmującą wodę. 

Powyższe ujęcie wody zaopatruje w wodę odbiorców usług z miejscowości: Nabróż, 

Nabróż-Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn-Kolonia, Dobużek, Dobużek-Kolonia.  

• Wodociąg grupowy Zimno – pracuje w oparciu o studnię głębinową ujmującą wodę. 

Powyższe ujęcie wody zaopatruje w wodę odbiorców usług z miejscowości: Ratyczów, 

Zimno, Zimno-Kolonia, Hopkie, Hopkie-Kolonia, Podlodów, Pieniany, Pieniany-Kolonia.  

• Wodociąg grupowy Steniatyn – pracuje w oparciu o studnię głębinową ujmującą wodę. 

Powyższe ujęcie wody zaopatruje w wodę odbiorców usług z miejscowości: Steniatyna, 

Steniatyna-Kolonia oraz awaryjnie do części Łaszczowa (daw. Czerkasy, Podhajce).  

• Wodociąg grupowy Pukarzów – pracuje w oparciu o 2 studnie głębinowe ujmujące 

wodę. Powyższe ujęcie wody zaopatruje w wodę odbiorców usług z miejscowości: 

Pukarzów, Pukarzów-Kolonia, Muratyn, Muratyn-Kolonia, Nadolce, Małoniż.  

 

Ujęcia wody na terenie Gminy Łaszczów posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne, 

które zobowiązują użytkownika utrzymania ujęć we właściwym stanie technicznym, 

prowadzenia monitoringu uzdatniania wody, pomiaru wahań lustra wody, analizy 

wielkości zużycia wody na potrzeby własne wodociągu, prowadzenie systematycznych 

odczytów wielkości zużycia wody i są one obsługiwane przez odpowiednio przeszkoloną 

kadrę pracowniczą. Planowana jest budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania 

wody w miejscowości Pukarzów – ze względu na jakość wody na obecnym ujęciu. Ponadto 

wykonana zostanie przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody na ujęciu  

w Steniatynie wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Podlodów.  

 

 

 

9.4. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA. 

 

• Dostarcza energię: PGE. 

• Stan infrastruktury na terenie gminy: dobry. 

• Potrzeby/ plany inwestycyjne: bieżące pojawiające się remonty.  

• Farmy fotowoltaiczne lub wiatrowe na terenie gminy: w trakcie budowy. 

• Biogazownie: brak.  

 

 

Obecny stan termomodernizacji na terenie gminy (obiekty publiczne, prywatne): wymagający 

przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych.  

 

Potrzeby w zakresie termomodernizacji obiektów publicznych do 2030: termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej. Indywidualne potrzeby mieszkańców: instalacje solarne, 

fotowoltaiczne (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne). 
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9.5. TELEKOMUNIKACJA. 

 

• Dostawcy: sieci komórkowe.  

• Dostawcy internetu: sieci komórkowe. 

 

 

 

10. KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE. 

 
10.1. INSTYTUCJE KULTURY I ICH DZIAŁALNOŚĆ, DZIEDZICTWO KULTURY. 

 

Upowszechnianiem kultury na terenie Gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury  

w Łaszczowie. W związku ze stricte rolniczym charakterem gminy Łaszczów istotne miejsce 

w kalendarium imprez zajmują organizowane tu każdego roku dożynki gminno – parafialne. 

Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie organizuje stałe i okazjonalne imprezy, skupiając 

wokół siebie twórców ludowych oraz zespoły artystyczne, klub Seniora. Taka działalność ma 

na celu integrować i wspierać lokalną społeczność Gminy Łaszczów. W miejscowościach 

tych, gdzie nie ma specjalnej infrastruktury, mieszkańcy korzystają z obiektów  

w miejscowościach sąsiednich w ramach jednego sołectwa. Zapotrzebowanie na 

wydarzenia: promocja i rozwój działalności KGW oraz utworzenie wiosek tematycznych. 

 

Tabela nr 5. Infrastruktura kulturalna. 

Miejscowość Instytucja kultury: 

(GOK, biblioteka) 

Świetlica Razem 

Obiekty 

Infrastruktury 

Kultury 

Dobużek  1 1 

Hopkie  1 1 

Kmiczyn  1 1 

Łaszczów 2 1 3 

Małoniż  1 1 

Muratyn  1 1 

Nabroż  1 1 

Nabróż-Kolonia  1 1 

Pieniany  1 1 

Podlodów  1 1 

Pukarzów  1 1 

Ratyczów  1 1 

Steniatyn  1 1 

Wólka Pukarzowska  1 1 

Zimno  1 1 

Razem 2 15 17 
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10.2. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE, OBIEKTY ZABYTKOWE, ICH 

STAN, DOSTĘPNOŚĆ I SPOSÓB WYKORZYSTANIA. 

 
Łaszczów, usytułowany na wzgórzu nad Huczwą, został założony w 1549 r. jako miasto, 
przez Aleksandra Łaszcza pod nazwą Prawda. Rody Gorajskich, Łaszczów, Potockich, 
Szeptyckich były fundatorami wielu obiektów m.in. zamku, murów obronnych, zboru  
i drukarni kalwińskiej, kościoła i kolegium jezuickiego, pałacu i parku. W 1870 r. miejscowość 
traci prawa miejskie. Podczas I i II wojny światowej odniósł liczne zniszczenia min. pałac 
Szeptyckich. Dzisiaj pozostały tylko resztki zespołu zamkowego z ruiną zbrojowni, którą po 
1770 r. przebudowano na synagogę, a także – zespołu klasztornego jezuitów, który był 
przebudowany na świecką rezydencję. W dniu 1 stycznia 2010 roku Łaszczów odzyskał 
prawa miejskie. 

 
Przy głównych drogach do Łaszczowa stoją trzy kamienne kolumny z figurami świętych,  
z XVIII w., jedna zaś kolumna wznosi się w pobliskich Nadolcach, gdzie znajduje się duży 
zespół dworski i park z XIX/XX w. Również ciekawy zespół dworsko – parkowy z XIX w. 
można zobaczyć w Dobużku (przez wiele lat byłą tutaj szkoła podstawowa). Natomiast 
pozostałości zespołów dworskich i folwarcznych spotkamy w Pukarzowie, Zimnie i Nabrożu.  

 
W Nabrożu znajduje się ponadto jeden z najstarszych kościołów w regionie, zbudowany 
w 1684 r., z obrazem M.B. Szkaplerznej – otoczony dużą czcią wiernych.  

 
W samym Łaszczowie na uwagę zasługują: kościół parafialny p.w. św. Apostołów Piotra  
i Pawła, ruiny pałacu Szeptyckich wraz z parkiem czy trzy figury kolumnowe stojące przy 
głównych drogach prowadzących do miasta. Jedną z najnowszych atrakcji jest budynek 
odbudowanej w 2012 roku karczmy stojącej w centrum, tuż obok kościoła i skwerku  
z pomnikiem upamiętniającym zniszczenie i spalenie Łaszczowa przez UPA w 1944 roku. 
Dzięki odnalezionej starej fotografii, na podstawie której przebiegała odbudowa, budynek 
odzyskał dawną świetność. Aktualnie jest to siedziba m.in. biblioteki publicznej. 

 
Dawniej w Łaszczowie istniała duża społeczność żydowska – w 1897 roku Żydzi stanowili 
ponad 90 proc. ludności, dlatego obecnie możemy podziwiać tu ruiny synagogi czy też 
cmentarz żydowski (kirkut). W 1915 roku Austriacy zbudowali w Łaszczowie kolej 
wąskotorową, którą można było dojechać np. do pobliskiego Wożuczyna. Obecnie można 
obejrzeć opuszczoną stację kolejową, a także most przez który niegdyś przebiegały 
nieistniejące już tory kolejowe. 

 

 

Łaszczów w początkach istnienia 1549–1578 nosił nazwę Prawda. 

 

 
Na terenie gminy znajduje się wiele miejsc turystycznie atrakcyjnych, jednakże nie są one 

w pełni wykorzystane. Znajdują się tu jednak miejsca bardzo urokliwe, które warto 

przybliżyć turystom. Ważną rolę odgrywają tutaj zabytki. Zabytki te są nie tylko obiektami 

budowlanymi, ale także świadczą o bogatej historii. Gmina prowadzi gminną ewidencję 

zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.  

W gminnej ewidencji zabytków znajdują się: zabytki nieruchome wpisane do rejestru; inne 

zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków  



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

34 

(w tym nieruchome zabytki archeologiczne) oraz zabytki nieruchome wyznaczone przez 

Burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 

 

 

10.2. LOKALNE DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE. 

 

• Potrawy lokalne, tradycyjne: brak produktów lokalnych 

(zarejestrowanych). KGW w ostatnim czasie swoje wyroby opierają na 

produktach lokalnych typu: jabłka, fasola. 

• Koła Gospodyń Wiejskich. Na terenie Gminy zarejestrowanych jest 13 

KGW – wszystkie wpisane do Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Dwa koła 

posiadają liczbę członków pow. 30 osób. Wszystkie KGW uczestniczą  

w różnych wydarzeniach kulturalnych zarówno na poziomie lokalnym, jak 

również regionalnym i krajowym. 

• Cyklicznymi wydarzeniami w mieście są dożynki oraz Dni Łaszczowa. 

 

 

 

11. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA. 

 

11.1. SPORT. 

• Klub sportowy: Łaszczowski Klub Sportowy KORONA, liczba uprawiających 

sport: 47. 

• Koło Wędkarskie „Miętus” Nr 19 w Łaszczowie. Działalność: 

organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji; 

stwarzanie członkom Koła dogodnych warunków wędkowania; rozwijanie 

wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia znajomości zasad gospodarki 

rybacko -wędkarskiej; kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki 

wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania 

wód i środowiska naturalnego; działanie  na rzecz ochrony wód  poprzez 

wspieranie i współpracę z Państwową Strażą Rybacką oraz Strażą Ochrony 

Wód Okręgu Zamojskiego; upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej; 

organizowanie zawodów wędkarskich, organizowanie rekreacji, pikników 

wędkarskich dla mieszkańców Gminy Łaszczów, gmin ościennych oraz 

mieszkańców powiatu tomaszowskiego. 

• Zapaśniczy Klub Sportowy Lwy Łaszczów, który prowadzi sportowe zajęcia 

(zapasy, sumo) dla dzieci i młodzieży.  

• Klub Sportowy Bokser Łaszczów – działalność prowadzi od 2012 roku  

z zajęć boksu korzystają zarówno dzieci jak i młodzież.  
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Tabela nr 6. Infrastruktura Sportu i Rekreacji (na podstawie danych Urzędu Miejskiego  

w Łaszczowie). 

Miejscowość Liczba 

osób 

B
o

is
ko

 

O
rl

ik
 

 

Plac 

zabaw 

lub inne miejsce 

rekreacyjne przy 

świetlicy wiejskiej 

Si
ło

w
n

ia
 

 
R

az
e

m
 o

b
ie

kt
y 

in
fr

as
tr

u
kt

u
ry

 

 

Wskaźnik 

Liczba obiektów 

infrastruktury 

sportu i rekreacji na 

100 

mieszkańców 

Dobużek 218   1  1 0,46 

Hopkie 193 1  1  2 1,04 

Kmiczyn 81   1  1 1,23 

Łaszczów  2204 2  1  3 0,14 

Łaszczów-

Kolonia  

125   1  0 0,27 

Małoniż 140 1  1  2 1,43 

Nabroż 260   1  1 0,38 

Pieniany 123 1  1  2 1,63 

Pukarzów 472   1  1 0,21 

Ratyczów 215   1  1 0,47 

Steniatyn 221 1  1  2 0,90 

Wólka 

Pukarzowska 

271 1  1  2 0,74 

Zimno 373 1  1  2 0,54 

Razem 6302 8 0 13 0 20 0,31 

 

Z pominięciem miejscowości takich jak: Dobużek-Kolonia, Hopkie-Kolonia, Kmiczyn-

Kolonia, Muratyn, Muratyn-Kolonia, Nabróż-Kolonia, Nadolce, Pieniany-Kolonia, Podhajce  

i Podlodów oraz Pukarzów-Kolonia, Steniatyn-Kolonia i Zimno-Kolonia we wszystkich 

pozostałych miejscowościach znajdują się miejsca z zakresu infrastruktury sportu i rekreacji. 

W tych miejscowościach gdzie nie ma tej infrastruktury mieszkańcy korzystają z obiektów 

w miejscowościach sąsiednich w ramach jednego sołectwa. Pomimo największej liczby 

obiektów w miejscowości Łaszczów – wskaźnik liczby obiektów infrastruktury sportu  

i rekreacji na 100 osób i tak jest tam najmniejszy – wynosi bowiem 0,14% oraz  

w miejscowości Pukarzów i wynosi 0,47%.  

Obiekty sportowe wymagają termomodernizacji i remontów. 

 

 

 

11.2. TURYSTYKA. 

 

Łaszczów jest jednym z młodszych miast w regionie lubelskim – prawa miejskie odebrane 

mu w 1870 roku odzyskał w roku 2010. Z okazji odzyskania praw miejskich w centrum stanął 

pomnik upamiętniający to wydarzenie. Początki miejscowości sięgają połowy XVI wieku –  

w 1549 roku król Zygmunt August zezwolił Aleksandrowi Łaszczowi na zamianę wsi Domaniż 
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na miasto Prawda, którego nazwa pochodzi od herbu rodziny Łaszczów – Prawdzic. Nazwa 

ta jednak nie utrzymała się długo, bo już w 1578 roku miejscowość nosiła nazwę Łaszczów. 

 

Miasto i gmina leżą na terenie gdzie stykają się dwie krainy geograficzne: Roztocze i Grzęda 

Sokalska. Są to tereny głównie rolnicze, jednak nie brakuje tu także akcentów turystycznych. 

W samym Łaszczowie na uwagę zasługują: kościół parafialny p.w. św. Apostołów Piotra  

i Pawła, ruiny pałacu Szeptyckich wraz z parkiem, trzy figury kolumnowe stojące przy 

głównych drogach prowadzących do miasta. Jedną z najnowszych atrakcji jest budynek 

odbudowanej w 2012 roku karczmy stojącej w centrum, tuż obok kościoła i skwerku  

z pomnikiem upamiętniającym zniszczenie i spalenie Łaszczowa przez UPA w 1944 roku. 

Dzięki odnalezionej starej fotografii, na podstawie której przebiegała odbudowa, budynek 

odzyskał dawną świetność. Aktualnie jest to siedziba m.in. biblioteki publicznej. 

 

 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE 

• Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, 

• ruiny pałacu Szeptyckich wraz z parkiem, 

• mogiły poległych w czasie I wojny światowej, 

• Cmentarz żydowski w Łaszczowie oraz ruiny synagogi, 

• Stawy rybne. 

• Rzeka Huczwa. 

 

 

Ważnym miejscem są ruiny pałacu Szeptyckich wraz z parkiem pałac z 1828 roku. Pałac 

przebudowany dla Aleksandra Szeptyckiego w 1902 roku wg projektu Teodora Talowskiego, 

stał się okazałą rezydencją. Zniszczony w 1945 roku. Łaszczów swoją nazwę i powstanie 

zawdzięcza rodzinie, która w XV w. osiedliła się w województwie bełskim. Przedstawiciel 

tego rodu Aleksander, kasztelan czerski w połowie XV w. zbudował tu zamek. Zamek ten 

został zniszczony przez Szwedów w 1702 r. W 1770 r. dwa oddzielne budynki zamkowe 

sprzedano gminie żydowskiej. Jeden z nich zaadaptowano na synagogę, zaś drugi na szkołę 

żydowską. Do czasów dzisiejszych zachował się, bardzo już zniszczony, budynek synagogi. 

Warto poczynić starania związane z rewitalizacją tego pałacu. 

 

 

 

12. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. 

 

Podmioty i instytucje realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa na terenie gminy: 

Posterunek Policji w Łaszczowie oraz dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 

w tym dwie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, tj. Łaszczów  

i Nabróż. Pozyskane dane wskazują problem przestępczości w podziale na poszczególne 

miejscowości. Najwięcej wykroczeń według wskaźnika zanotowano w miejscowości 

Łaszczów.  
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Dane te jednak nie oddają w pełni obrazu przemocy na terenie Gminy Łaszczów. Przemoc 

domowa jest zjawiskiem nie zawsze ujawnianym, co utrudnia rozpoznanie  

i przeciwdziałanie jej. W ostatnim czasie zauważalna jest tendencja wzrostowa osób 

szukających wsparcia i pomocy w sytuacjach przemocy domowej, dlatego też liczba 

niebieskich kart rośnie. Prowadzone działania lokalne jak i ogólnopolskie powodują zmiany 

w świadomości społecznej i z jednej strony zwiększa się gotowość domniemanych ofiar 

przemocy do ujawnienia takich spraw, a z drugiej wiążą się z większym profesjonalizmem 

przedstawicieli służb zobowiązanych do podejmowania interwencji i udzielania pomocy.18   

 

 

13. POLITYKA SPOŁECZNA. 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie. 

Poprzez finansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 

Niepełnosprawnych w miejscowości Muratyn swoją działalność prowadzi „Warsztat Terapii 

Zajęciowej”. Celem jego działalności jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych mająca 

prowadzić do poprawy sprawności, aby osoby niepełnosprawne mogły samodzielnie 

prowadzić tryb życia.  

 

Niski poziom zamożności mieszkańców gminy, wysoki udział bezrobocia 

bez prawa do zasiłku powoduje wzrost obciążeń ekonomicznych ludności 

w wieku produkcyjnym pociąga za sobą intensyfikację działań systemu 

świadczeń społecznych. 

 

Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy zapewniają dwa Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej oraz Centrum Medyczne im. Stanisława Starowieyskiego. Na terenie gminy 

funkcjonuje 2 apteki. W budynku starego ośrodka zdrowia mieści się Podstacja pogotowia 

ratunkowego. Łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej znacznie przyczynia się do 

polepszenia stanu zdrowia mieszkańców oraz zapewnia lepszy dostęp do jakości 

świadczonych tu usług. Gmina posiada Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Łaszczów.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie współpracuje z domami pomocy  

i zakładami opieki zdrowotnej, jak również zakładami opiekuńczo – leczniczymi. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej świadczą usługi opiekuńcze u osób, które 

wymagają pomocy osoby drugiej. 

 

Klub Seniora działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie od 2017 r. Utrzymuje się 

ze środków własnych, pomocy gminy, GOK-u, sponsorów i darowizn. Obecnie należy do 

niego 45 osób. 

 

 
18 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaszczów 
na lata 2016-2020.  
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie zrealizował wiele projektów m.in. program 

"Wspieraj Seniora”, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej  

w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem 

epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownicy Ośrodka Pomocy społecznej  

w Łaszczowie w ramach programu realizowali zakup żywności, lekarstw i środków 

higienicznych. 

 
 

 

14. EDUKACJA. 

 

Na terenie gminy Łaszczów działa: 

• Gminne Przedszkole w Łaszczowie,  

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu-

Kolonii, 

• Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie 

prowadzone przez Stowarzyszenie „Czajnia” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim; 

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Steniatynie oraz Szkoła 

Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zimnie prowadzone przez 

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Steniatynie.  

 

Liczba uczniów na przestrzeni lat wskazuje tendencję malejącą. 

 

 

Gmina Łaszczów w roku szkolnym 2018/2019 była organem prowadzącym dla 5 placówek 

oświatowych, a od roku szkolnym 2019/2020 dla 4 placówek oświatowych. Z dniem  

1 września 2019 roku Liceum Ogólnokształcące przekazane zostało do prowadzenia 

Stowarzyszeniu „Czajnia” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim. Decyzja w sprawie 

przekazania LO podyktowana została warunkami demograficznymi, niewystarczającym 

poziomem subwencji oświatowej. Gmina ma ustawowo obowiązek dotowania szkół  

i placówek publicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina.  

 

W gminie funkcjonują 3 szkoły publiczne prowadzone przez Stowarzyszenia. Szkoły te 

otrzymują dotacje z budżetu gminy: Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki 

Starowieyskiego w Łaszczowie prowadzone przez Stowarzyszenie „Czajnia” z siedzibą  

w Tomaszowie Lubelskim oraz Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Steniatynie 

oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zimnie prowadzone przez 

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Steniatynie.  
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Utrzymanie i modernizacja oraz rozbudowa w miarę potrzeb istniejącego 

zaplecza infrastruktury edukacyjnej zapewni łatwiejszy dostęp do edukacji 

dla dzieci z terenu gminy. Docelowo zostanie wyrównana szansa jaką 

posiadają mieszkańcy obszarów miejskich  

w stosunku do mieszkańców obszarów wiejskich. 

 

Gmina ponadto zapewnia bezpieczny i sprawny dojazd dzieci i młodzieży do szkół. Kolejnym 

dość ważnym aspektem jest podnoszenie jakości kształcenia, dostarczanie szkołom 

wyposażenia technicznego opartego na najnowocześniejszych technologiach, w miarę 

możliwości finansowych. Wprowadzenie nowoczesnych programów nauczania daje 

również szansę zrównoważonego rozwoju. Pomimo wykonania bieżących remontów, 

termomodernizacji budynków ciągle istnieją potrzeby, wykonania zadań inwestycyjnych  

w celu poprawy technicznych warunków do uczenia się. Ważnym aspektem staje się 

realizacja zadań infrastrukturalnych z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

które zarówno wpłyną na poprawę jakości środowiska, ale także zmniejszą wydatki na 

utrzymanie obiektów. 

 

W wyniku pandemii COVID-19 wszystkie placówki oświatowe z terenu Gminy zgodnie  

z zaleceniami MEN, GIS oraz MZ, od 15 marca 2020 roku przeprowadzały naukę zdalnie. 

Opracowane zostały niezbędne procedury oraz sposoby komunikacji z uczniami, rodzicami 

oraz nauczycielami. Nauka zdalna odbywała się za pomocą strony internetowej szkoły, 

portali społecznościowych, w których utworzono specjalne grupy, dziennika elektrycznego, 

poczty elektronicznej, Skype, a także specjalnym aplikacjom MS Office 365. W ramach 

projektu „Zdalna Szkoła +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina 

Łaszczów zakupiła łącznie 54 laptopów przeznaczonych do wykorzystania w zdalnym 

nauczaniu. 

 

 

 

15. KAPITAŁ SPOŁECZNY. 

 
Zmierzenie poziomu kapitału społecznego oparto o liczbę zarejestrowanych stowarzyszeń 

oraz kół gospodyń wiejskich na poziomie każdej miejscowości. Na terenach wiejskich 

większość stowarzyszeń zajmuje się działalnością kulturalną lub szeroko rozumianym 

krzewieniem patriotyzmu i postaw obywatelskich, dlatego wskaźnik w przeliczeniu na 100 

mieszkańców jest wskaźnikiem adekwatnym do pomiaru zjawiska.  

 

 

 

 

 



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

40 

 

Tabela nr 7. Poziom kapitału społecznego  (na podstawie danych Urzędu Miejskiego  

w Łaszczowie). 
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Wskaźnik liczba 

podmiotów 

(łącznie) 

100/m 

Dobużek 218 0,46 1 0 1 0,92 

Dobużek-Kolonia  131 0 0 0 0 0 

Hopkie 193 0 0 0,52 1 0,52 

Hopkie-Kolonia  55 0 0 0 0 0 

Kmiczyn 81 0 0 0 1 1,24 

Kmiczyn-Kolonia 64 0 0 0 0 0 

Łaszczów  2204 0,27 6 0 0 0,27 

Łaszczów-Kolonia  125 0 0 0 0 0 

Małoniż 140 0 0 0,71 1 0,71 

Muratyn 142 0,70 1 0,70 1 1,4 

Muratyn-Kolonia 37 0 0 0 0 0 

Nabroż 260 0,38 1 0,38 1 0,76 

Nabróż-Kolonia 194 0 0 0 0 0 

Nadolce 160 0 0 0 0 0 

Pieniany 123 0,81 1 0,81 1 1,62 

Pieniany-Kolonia 68 0 0 0 0 0 

Podhajce 23 0 0 0 0 0 

Podlodów 224 0,45 1 0,45 1 0,9 

Pukarzów 472 0,21 1 0,21 1 0,42 

Pukarzów-

Kolonia 

76 0 0 0 0 0 

Ratyczów 215 0 0 0 1 0 

Steniatyn 221 0,45 1 0,45 1 0,47 

Steniatyn-Kolonia  187 0 0 0 0 0 

Wólka 

Pukarzowska 

271 0,37 1 0 1 0,74 

Zimno 373 0,27 1 0 1 0,54 

Zimno-Kolonia 45 0 0 0 0 0 

Razem 6302 0,23 15 0,13 13 0,45 

 
 

Pomimo iż w niektórych miejscowościach nie ma działającego Stowarzyszenia, OSP lub KGW 

członkami zarejestrowanych podmiotów są mieszkańcy miejscowości sąsiadujących np. 

Hopkie i Hopkie-Kolonia, Zimno i Zimno-Kolonia, Kmiczyn i Kmiczyn – Kolonia, Dobużek  

i Dobużek – Kolonia. 
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16. FINANSE. 
 

 

16.1. ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY ŁASZCZÓW. 

 

Środki finansowe będące w dyspozycji gminy służą finansowaniu realizacji zadań 

publicznych gminy oraz wykonywaniu innych operacji finansowych, tj. zarządzanie 

środkami, finansowanie potrzeb pożyczkowych i zarządzanie długiem publicznym. Art. 167 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowi, że wydatki budżetu gminy, mogą służyć 

wyłącznie finansowaniu zadań publicznych tej jednostki, wynikających z przepisów prawa. 

Nie zalicza się do wydatków gminy środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek. W strukturze wydatków kluczową pozycją stanowią wydatki na 

oświatę i opiekę socjalną. Koncentracja wydatków w tych obszarach, w sposób znaczący 

obniża możliwości inwestycyjne gminy w innych strefach np. modernizacja dróg, obiektów 

sportowych itp.  

 

Tabela nr 8. Struktura wydatków budżetu Gminy wg. działów klasyfikacji budżetowej. 
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W zasobie mieszkaniowym gminy pozostają: 

• 2 lokale mieszkalne w budynku ośrodka zdrowia w Łaszczowie, jeden z nich 

wykorzystywany jako lokal użytkowy, 

• 2 lokalne mieszkalne w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie, 

• 3 lokale mieszkalne przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, w tym 

2 mieszkania w miejscowości Pukarzów-Osada, 1 mieszkanie w miejscowości 

Ratyczów-Osada. 

 

Pozostające w dyspozycji Gminy Łaszczów mienie komunalne to: 

• Świetlice wiejskie (Pukarzów, Wólka Pukarzowska, Hopkie, Pieniany, Podlodów, 

Ratyczów, 2 Zimno, Małoniż, Muratyn, Łaszczów – GOK, Łaszczów ul. Domaniż, 

Steniatyn, Kmiczyn, Nabróż, Dobużek), 

• Budynek administracyjno - biurowy Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, 

• Budynek Ośrodka Zdrowia w Łaszczowie w tym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 

garaż 1 – boksy, 

• Budynek byłej „karczmy” w Łaszczowie, w znajduje się biblioteka, siedziba 

Stowarzyszenia Feniks oraz wydzierżawiane dwa lokale użytkowe, 

• Budynek siedziby Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łaszczowie 

przy ulicy Piłsudskiego, 

• Stadion sportowy, 

• SHR Ratyczów – segment budynku gospodarczego, 

• Budynek magazynowy (baza od SKR), 

• Budynek przedszkola – nowy, 

• Budynek Szkoły Podstawowej w Steniatynie, Pukarzowie, Podlodowie, Muratynie, 

Nabrożu, Łaszczowie, Zimnie, 

• Budynek hydroforni, 

• Wiaty przystankowe na terenie gminy, 

• Garaż OSP w Podlodowie, 
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Tabela nr 9. Wykaz grup środków trwałych. 

Lp. Specyfikacja Wartość netto środków 

trwałych na początek roku 

obrotowego (wartość 

początkowa minus umorzenia) 

w zł. 

Wartość netto środków 

trwałych na koniec roku 

obrotowego (wartość 

początkowa minus umorzenia) 

w zł. 

1 Środki trwałe  39.946.366,78 38.263.996,96 

1.1 Grunty  4.655.947,21 4.655.947,21 

1.2 Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej  

34.172.605,04 32.495.006,15 

1.3 Urządzenia techniczne  

i maszyny 

1.102.607,29 995.672,54 

1.4 Środki transportu  9.019,35 113.763,82 

1.5 Inne środki trwale  6.187,89 3.607,24 

Suma 39.946.366,78 38.263.996,96 

 
16.2. STOPIEŃ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII 

ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW NA LATA 2007-2020. 

 

1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

Gospodarka wodno-ściekowa: 

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Łaszczów, Czerkasy, 

Podhajce, Domaniż i Łaszczów Kolonia / Planowana wartość wydatków: 14 mln / 

Zadanie zrealizowano w ponad 70%. Wybudowano oczyszczalnię ścieków w Dobużku 

wraz z kanalizacją sanitarną w znacznej części aglomeracji Łaszczów. W 2020 roku 

wybudowano odcinek kanalizacji za kwotę 44,8 tys. zł. 

Infrastruktura drogowa: 

1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łaszczów / Planowana wartość 

wydatków:  2,5 mln / Sukcesywnie modernizowano i budowano drogi gminne. W 2020 

roku Gmina partycypowała w kosztach budowy drogi powiatowej w Steniatynie. 

Całkowita wartość zadania: 3,65 mln złotych, w tym wkład Gminy Łaszczów  

419,8 tys. zł.  

Energetyka: 

1. Instalacja kolektorów słonecznych / Projekt zrealizowany w 2018 roku. Projekt 

realizowany był zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym złożonym w 2016 roku w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu zakupiono i zamontowano 120 zestawów solarnych na terenie 

Gminy Łaszczów. Całkowita wartość zadania wyniosła 1,3 mln zł. w tym pozyskane 

dofinansowanie 980 tys. zł. 
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2. Dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz kotów na biomasę.  

W 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie w zakresie montażu na/w budynkach 

mieszkalnych instalacji solarnych (158), fotowoltaicznych (133) oraz kotłów na biomasę 

(39). Umowa o dofinansowanie podpisana w maju 2020 roku. Całkowita wartość 

zadania: 3,76 mln zł., w tym dofinansowanie: 2,37 mln zł. II etap w trakcie realizacji. 

   

2. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA: 

Odnowa i zachowanie zabytków: 

1. Renowacja i adaptacja zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem w centrum 

Łaszczowa / Zadanie zrealizowano w latach 2011/2012. Tytuł projektu „Rewitalizacja 

budynku byłej Karczmy w Łaszczowie” w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Całkowita 

wartość zadania 1, 43 mln zł, w tym dofinansowanie 792,5 tys. zł.  

 

3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA: 

Edukacja:   

1. Wymiana okien w budynkach oświatowych / W latach poprzednich wykonano wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach oświatowych. 

2. Termomodernizacja budynków oświatowych oraz dostosowanie ogrzewania do 

wymogów ochrony środowiska / zrealizowano w 2018 r. w ramach projektu pn. 

„Termomodernizacja obiektów szkolnych w Łaszczowie” – RPO WL na lata 2014-2020. 

Ponadto zamontowano pompę ciepła do podgrzewania ciepłej wody.  

3. Poprawa wyposażenia placówek oświatowych w niezbędny sprzęt / Zrealizowano  

w ramach projektu „Edukacja kluczem rozwoju” - RPO WL na lata 2014-2020. W ramach 

projektu Szkoła Podstawowa w Łaszczowie, Zimnie i Nabrożu została wyposażona  

w sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne. W ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 2014-2020 – projekt Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + zakupiono 54 sztuk 

laptopów na kwotę łączną kwotę 120,6 tys. zł. Projekt w 100% dofinansowany ze 

środków zewnętrznych.   

Ochrona zdrowia:    

1. Zakup sprzętu w celu ratownictwa, ratownictwa ekologicznego i chemicznego / W roku 

2020 sukcesywnie realizowane były projekty i dokonywane zakupy w zakresie 

doposażenia w sprzęt ratowniczy dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Sport:    

1. Rewaloryzacja miejsc przy świetlicach wiejskich na boiska sportowe / Kompleks 

sportowy dla szkół (boiska przy szkołach) / Zadania zrealizowano w różnym okresie,  

z udziałem środków zewnętrznych i własnych. Zrealizowano m.in. projekt w ramach 

RPO WL 2007-2013 dot. Przebudowy zespołu boisk sportowych w Łaszczowie całkowita 

wartość 695,7 tys. zł., dofinansowanie 458,5 tys. zł.  

Infrastruktura użyteczności publicznej:     

1. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie wraz z wyposażeniem 

(inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne) / Całkowita wartość zadania: 654 tys. 

zł, na ten cel uzyskano dofinansowanie w wysokość 362,3 tys. zł. / Operacja realizowana 
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w ramach  PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Inwestycje  

w obiekty pełniące funkcje kulturalne na realizację zadania związanego z przebudową 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie wraz z zastosowaniem pompy ciepła (do 

ogrzewania w okresie zimowym i chłodzenia w okresie letnim) i paneli 

fotowoltaicznych. Prace budowlane trwały na przełomie 2019/2020 roku.  

2. Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łaszczów / Kształtowanie 

przestrzeni publicznej na terenie Gminy Łaszczów / Budowa i przebudowa świetlic 

wiejskich wraz z infrastrukturą otaczającą (inwestycja w obiekty pełniące funkcje 

kulturalne) / Adaptacje budynków po byłych bazach SKR na cele społeczne / 

Zagospodarowanie i renowacja centrów wsi / Zrealizowano zadania dot. kształtowania 

przestrzeni publicznej w centrach miejscowości, modernizacji i przebudowy świetlic 

wiejskich m.in.: remont placu targowego z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem sceny 

przenośnej,  przebudowa świetlicy w Hopkiem wraz z doposażeniem 

i zagospodarowaniem terenu; zmodernizowano świetlice w miejscowościach: Małoniż, 

Pieniany, Dobużek-Kolonia, Pukarzów, Nabróż-Kolonia, Ratyczów, Steniatyn;  

wyremontowano świetlicę wiejską Kmiczynie. W ubiegłym roku rozpoczęła się budowa 

garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaszczowie, dokonano wymiany pokrycia 

dachowego na budynku świetlicy w Ratyczowie. Sukcesywnie dokonywano koniecznych 

remontów w budynkach świetlic.  

Projekty doradcze i promocyjne:    

1. Nawiązanie współpracy Transgranicznej z Ukrainą / W związku z porozumieniem 

partnerskim z Miastem Żółkiew na Ukrainie zrealizowano projekt w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 dot. 

zagospodarowania skweru w centrum Łaszczowa wraz z wytyczeniem ścieżki 

tematycznej po obiektach sakralnych. Na realizację projektu pn. Rozwój współpracy  

w partnerstwie transgranicznym dla Gminy Łaszczów zostało przyznane 

dofinansowanie w wysokości 722 tys. zł. Zawarto również porozumienie o współpracy 

transgranicznej z miastem Wielkie Mosty na Ukrainie oraz Żabinka z Białorusi. W 2020 

roku nie podejmowano żadnych nowych działań związanych z zawarciem nowych 

partnerstw transgranicznych.  

2. Wykreowanie i promocja produktów lokalnych / W związku z realizacją projektów 

składanych w ramach PROW na lata 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 Wdrażania 

lokalnych strategii rozwoju „małe projekty” – kilkukrotnie promowane były produkty 

lokalne – w głównej mierze dotyczyły one działalności Kół Gospodyń Wiejskich, jak 

również promocji upraw kalafiora i brokułu. W obecnym czasie prowadzona jest 

współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich w zakresie ich promocji i działalności.    
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PODSUMOWANIE ANALIZY 

SWOT  
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STREFA SPOŁECZNA 
 

 

 

 

 

MOCNE STRONY STREFY SPOŁECZNEJ  

• duża ilość zakładów pracy, 

• dostęp do opieki przedszkolnej,  

• dostęp do szkół podstawowych,  

• działalność KGW, OSP,  

• współpraca z organizacjami pozarządowymi,  

• aktywność i przedsiębiorczość ludności utrzymującej się z pracy na własny rachunek.  

• stan bezpieczeństwa (niska przestępczość, brak patologii). 

SŁABE STRONY STREFY SPOŁECZNEJ  

• brak żłobka, 

• brak oferty dla osób starszych, 

• ograniczona oferta zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży,  

• migracja (wyludnianie się gminy), 

• ujemny przyrost naturalny,  

• niskie dochody mieszkańców, 

• duże koszty funkcjonowania oświaty, 

• kwalifikacje niedopasowane do rynku pracy,  

• brak chęci, motywacji do współpracy do angażowania się w życie społeczno – 

kulturalne. 

SZANSE ROZWOJU STREFY SPOŁECZNEJ  

• wydarzenia kulturalne, warsztaty, zajęcia dla dzieci i młodzieży, 

• aktywizacja seniorów, 

• stworzenie dziennej opieki senioralnej, 

• utworzenie żłobka, 

• wzrost zainteresowania podnoszeniem poziomu wykształcenia, 

• rozwój infrastruktury społecznej, 

• racjonalizacja/wykorzystanie sieci szkół podstawowych, 

• alternatywne źródła dochodów. 

ZAGROŻENIA W STREFIE SPOŁECZNEJ  

• kryzys społeczno-gospodarczy wywołany pandemią i wojną na Ukrainie, 

• wyludnianie się miejscowości,  

• brak nowych miejsc pracy, 

• galopująca inflacja, 
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STREFA GOSPODARCZA 

 

 

MOCNE STRONY STREFY GOSPODARCZEJ  

• ilość zakładów pracy,  

• stabilna liczba podmiotów gospodarczych, 

• ustabilizowana sytuacja finansowa gminy,  

• stosunkowo wysoka aktywność gospodarcza mieszkańców, 

• wysoko rozwinięta produkcja rolnicza, sektor rolnictwa (sadownictwo, zboża, 

warzywa, buraki, fasola), 

• relatywnie duża przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego, 

• bardzo dobre warunki glebowe, czyste, ekologiczne środowisko sprzyjające wysokiej 

wydajności produkcji rolnej, 

• elastyczność w dostosowywaniu produkcji rolnej do popytu, 

• znacząca pozycja w produkcji warzyw. 

 

SŁABE STRONY STREFY GOSPODARCZEJ 

• brak dobrej oferty turystycznej,  

• brak ludzi chętnych do podjęcia pracy, zbyt mała płaca, 

• ograniczone możliwości terenów inwestycyjnych,  

• brak kompleksowej oferty dla inwestorów zewnętrznych, 

• brak rodzimego kapitału inwestycyjnego. 

 

SZANSE ROZWOJU STREFY GOSPODARCZEJ  

• niewystarczające uprzemysłowienie terenu, 

• przyciągnięcie nowych inwestorów,  

• tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości (obsługa, pomoc) dla 

inwestorów,  

• wzrost zainteresowania podnoszeniem poziomu wykształcenia, 

• zagospodarowanie surowców wtórnych, 

• produkcja zdrowej żywności, 

• tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. 

 

ZAGROŻENIA W STREFIE GOSPODARCZEJ  

• migracja pracowników za lepszą pracą, 

• inflacja, 

• niekorzystne prawo, 

• kryzys gospodarczy, 
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STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

MOCNE STRONY STREFY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE  

• usytuowanie sieci komunikacji na terenie gmin: drogi wojewódzkiej i dróg 

powiatowych,  

• drogi gminne do są prawie wszystkie utwardzone, miejscowości posiadają oświetlenia 

uliczne,  

• tworzone są miejsca do spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,  

• miasto centrum życia kulturalnego – edukacyjnego, 

• urocze otoczenie przyrodnicze, 

• baza do rozwoju produkcji rolniczej i przetwórczej, 

• walory przyrodnicze i dziedzictwo kultury sprzyjające rozwojowi turystyki. 

 

SŁABE STRONY STREFY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

• brak ścieżek / szlaków rowerowych, pieszych, 

• brak zasobu mieszkalnictwa komunalnego, 

• brak oznakowania ulic, miejscowości, 

• brak gazyfikacji gminy, 

• niewystarczający poziom skanalizowania gminy,  

• brak atrakcji turystycznych oraz bazy gastronomicznej, noclegowej, 

• strukturalna słabość gospodarstw rolnych (niekorzystny rozłóg, niska dochodowość, 

słabość przetargowa na rynku, struktura wiekowa), 

• wymagająca nakładów infrastruktura komunalna (m.in. stan dróg), 

• brak stabilnej gospodarki wodno-ściekowej,  

• stan dróg powiatowych, niektórych dróg gminnych, 

• stan zabytków, 

• brak infrastruktury udostępniającej turystom obszary ochrony środowiska. 

 

SZANSE ROZWOJU STREFY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

• budowa infrastruktury rowerowej,  

• budowa atrakcji turystycznych, 

• założenie wiosek tematycznych, 

• gazyfikacja gminy, 

• skanalizowanie gminy, 

• wymiana oświetlenia na energooszczędne,  

• inwestycje OZE obniżające kosztów energii, 

• tworzenie miejsc dla wypoczynku, spędzania czasu wolnego, 

• rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

• renowacja zabytków, 

• udostępnienie stawów dla turystów. 
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STREFA TECHNICZNA 

 
 
 

ZAGROŻENIA W STREFIE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

• niewystarczające zasoby finansowe gminy na dokonanie w/w inwestycji  

• brak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej wykonanie np. ścieżki rowerowej  

MOCNE STRONY STREFY TECHNICZNEJ 

• Gmina posiada oczyszczalnie ścieków,  

• Część budynków użyteczności publicznej jest dostosowanych dla potrzeb osób  

z niepełnosprawnością, jak również dokonano w nich termomodernizacji,  

• Gmina posiada sieć wodociągową i częściowo kanalizację, 

• Stan dróg gminnych jest dobry, 

• Gmina posiada zasoby komunalne, która można poddać rewitalizacji. 

 

SŁABE STRONY STREFY TECHNICZNEJ 

• Niski stan termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

• Brak możliwości dokonania remontów w obiektach kultury, brak środków na remont 

zabytków,  

• Estetyka obiektów mieszkalnych. 

SZANSE ROZWOJU STREFY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ  

• Korzystanie z programów umożliwiających mieszkańcom korzystanie ze środków 

umożliwiających dokonanie termomodernizacji mieszkań,  

• Korzystanie z OZE w obiektach użyteczności publicznej, 

• Dalsza kanalizacja gminy, 

• Gazyfikacja, 

• Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

• Termomodernizacja obiektów publicznych, 

• Renowacja zabytków, 

• Budowa infrastruktury i zbiorników retencyjnych. 

 

ZAGROŻENIA W STREFIE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

• Zła sytuacja finansowa mieszkańców uniemożliwiająca dokonanie zmian,  

• Brak środków finansowych gminy. 
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STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 
 
 

MOCNE STRONY STREFY OCHRONY ŚRODOWISKA  

• Czyste, ekologiczne środowisko, 

• Stopniowa coraz to mniejsza emisja CO2 – w wyniku termomodernizacji obiektów, 

montażu instalacji solarnych, fotowoltaicznych,  

• Podejmowanie działań w zakresie modernizacji ujęć wody lub budowy nowych,  

• Inwestycje w termomodernizację,  

• Inwestycje dot. wymiany oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne,  

• Rozwijająca się energetyka OZE.  

 

SŁABE STRONY STREFY OCHRONY ŚRODOWISKA  

• Niewystarczająca infrastruktura kanalizacyjna miejscowości Łaszczów,  

• Potrzeba wymiany tradycyjnych źródeł energii na OZE, 

• Niski poziom edukacji ekologicznej. 

SZANSE ROZWOJU STREFY OCHRONY ŚRODOWISKA 

• Podejmowanie działań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, 

• Budowa sieci kanalizacyjnej, 

• Modernizacja sieci wodociągowej, 

• Ochrona miejsc cennych przyrodniczo, 

• Edukacja proekologiczna.  

 

ZAGROŻENIA W STREFIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

• Brak środków finansowych na realizację działań związanych z ochroną środowiska 

(inwestycje duże i dużo nakładowe), 

• Brak podejmowanych działań indywidualnie przez mieszkańców na rzecz ochrony 

środowiska.  
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WNIOSKI Z DIAGNOZY 

GMINY ŁASZCZÓW. 
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WNIOSKI Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DLA GMINY ŁASZCZÓW 

 

 

Szanse rozwoju gospodarczego Gminy Łaszczów upatruje się  

w zorganizowanych strukturach przestrzennych stanowiących ofertę dla 

inwestorów. Należą do nich przede wszystkim: wyznaczone w lokalnych 

dokumentach planistycznych i przygotowane do zainwestowania strefy 

usługowo-przemysłowe m.in. w Gminie Łaszczów. 

 

 

W ramach policentrycznej struktury systemu osadniczego, zgodnie z KPZK 2030 podstawowe 

elementy miejskiej struktury osadniczej województwa, miasto Łaszczów (i sąsiednie miasto 

Tyszowce) służą koncentracji funkcji podstawowych i rozwoju ponadlokalnych funkcji 

specjalistycznych. W tej grupie miast znajdują się również: Annopol, Józefów nad Wisłą, Kock, 

Modliborzyce, Ostrów Lubelski, Stoczek Łukowski, Tarnogród i Frampol. 

 

Uwzględniając istniejące i projektowane elementy infrastruktury drogowej Województwa 

Lubelskiego ustala się docelowy układ funkcjonalny podstawowych powiązań drogowych na 

obszarze województwa lubelskiego, w układzie regionalnym drogi wojewódzkie, w tym: nr 3421L 

Werbkowice – Malice – Wakijów – Tyszowce – Czartowiec – Łaszczów. 

 

Uwzględniając istniejące i projektowane elementy infrastruktury drogowej Województwa 

Lubelskiego ustala się docelowy układ funkcjonalny podstawowych powiązań drogowych na 

obszarze województwa lubelskiego, w układzie ponadlokalnym – drogi powiatowe (w tym przede 

wszystkim klasy G) m.in. nr 3511L Tyszowce (ul. Kościelna) – Dobużek – Łaszczów, nr 3522L 

Łaszczów – Dyniska – Ulików. 

 

W ramach przeciwdziałania skutkom suszy w zakresie przebudowy systemu melioracji 

szczegółowych w kierunku zwiększenia funkcji nawadniających, jako priorytetowe uznaje się 

realizację systemów nawodnień w gminie Łaszczów. 

 

Przygraniczny obszar funkcjonalny Województwa Lubelskiego obejmuje gminy z 5 powiatów 

przygranicznych: bialskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.  

W jego strukturze wewnętrznej wyróżnia się: strefę nadgraniczną obejmującą, zgodnie z ustawą  

z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tj. Dz. U. z 2009 Nr 12, poz. 67 z późn. 

zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie 

wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie 

nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz. U. Nr 188, poz. 1580), 21 gmin, w tym 

3 miasta: Terespol, Włodawa i Hrubieszów oraz główne ośrodki koncentracji i rozwoju funkcji 

transgranicznych, tj.: Biała Podlaska, Chełm i Tomaszów Lubelski wraz z ich gminami wiejskimi; 
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strefę zewnętrzną, w skład której wchodzą pozostałe części powiatów wraz z takimi miastami jak: 

Międzyrzec Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Tyszowce i Łaszczów. Przez obszar ten przebiegają 

magistrale transportowe włączone do systemu transeuropejskiej sieci transportowej na kierunkach 

Warszawa – Biała Podlaska – Mińsk, Warszawa – Lublin – Chełm – Kijów, Warszawa – Lublin – 

Zamość – Lwów. Stanowi on również strefę lokalizacji terminali przeładunkowych oraz 

infrastruktury przeładunkowej będących podstawą rozwoju zintegrowanego systemu 

logistycznego. Najważniejszym problemem dla dalszego rozwoju funkcji transgranicznych jest 

niedostateczna gęstość przejść granicznych zarówno drogowych jak i kolejowych, a także przejść 

turystycznych, sezonowych i obsługujących mały ruch graniczny. Rozwój społeczno-gospodarczy 

obszaru w dużym stopniu uzależniony jest od zahamowania stale pogłębiających się negatywnych 

procesów demograficznych i strukturalnych. Cele rozwoju zagospodarowania przestrzennego: 

• zwiększenie dostępności w relacjach krajowych i regionalnych (poprawa dostępu do 

usług, sieci transportowych i telekomunikacyjnych), 

• wzmocnienie funkcjonalne ośrodków miejskich, 

• rozwój sieci przejść granicznych i infrastruktury granicznej, 

•  rozbudowa infrastruktury logistycznej. 

Zasady zagospodarowania przestrzennego: 

• uwzględnianie w zagospodarowaniu potrzeb związanych z obronnością  

i bezpieczeństwem publicznym, integrowanie systemów transportowych, 

• usprawnienie powiązań transportowych. 

 

 

Szlak rokadowy (w tym: droga wojewódzka 852)  

biegnący przez teren Gminy łączyć powinien funkcje  

transportowe i turystyczne. 

 

 

 

Równocześnie w Mapie Zamierzeń Inwestycyjnych na terenie Polskiej części Pogranicza Polsko – 

Ukraińskiego zakłada się dążenie do podniesienia do rangi krajowej dróg wojewódzkich relacji: 835, 

886, 985, 871, 723, podniesienia do rangi wojewódzkiej ciągu dróg powiatowych wzdłuż wschodniej 

granicy na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 890 do drogi nr 867 (Kwaszenina – Horyniec) – droga 

rokadowa łącząca przejścia graniczne w Hrebennem, Budomierzu, Korczowej, Medyce, 

Malhowicach i Krościenku. 

 

Gaz wydobywany ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa pokrywa w 10% obecne 

zapotrzebowanie regionu na gaz. Stan zaopatrzenia regionu w gaz sieciowy jest niezadowalający. 

Jedynie 39,8% mieszkańców województwa w 2012 r. korzystało z gazu ziemnego (w kraju 52,4%),  

a na wsi zaledwie 14,1% (w kraju - 21,7%). Słabo też zgazyfikowane są powiaty: włodawski, 

parczewski, hrubieszowski, bialski, lubartowski, radzyński, chełmski i janowski. Poza zasięgiem 

obsługi w 2012 r. pozostawało nadal 6 miast: Terespol, Tyszowce, Łaszczów, Ostrów Lubelski, 

Włodawa i Bychawa, przy czym do Włodawy i Bychawy sieć jest w fazie realizacji.  
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Konieczna jest rozbudowa systemu gazowniczego do poziomu zapewniającego pokrycie potrzeb 

odbiorców. 

 

 

W ramach rozwoju gospodarki rybackiej uznaje się za niezbędne 

utrzymanie w użytkowaniu istniejących obiektów stawowych  

tj. stawy: Zimno, Nadolce. 

 

 
Plan wskazuje na konieczność wspomagania rozwoju funkcji przemysłowej Łaszczowa. Na terenie 
gminy znajdują się: Chłodnia Uren Coldstores, Lubelski Fornir od kilkudziesięciu lat specjalizujący 
się w produkcji okleiny naturalnej, Zakład Mleczarski, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna w Hopkiem, Grupa Producentów Owoców i Warzyw KALGRUP  
w Steniatynie. 
 
Rozwój rolnictwa powinien łączyć tradycyjne, przyjazne środowisku formy gospodarowania  

z nowymi innowacyjnymi metodami wykorzystania zasobów naturalnych. Podstawowe działania 

kieruje się na poprawę struktury przestrzennej gospodarstw rolnych w województwie lubelskim. 

Działania te, wraz z ochroną zwartych kompleksów bardzo dobrych gleb będą miały szczególne 

znaczenie w strefie wyżyn lessowych, traktowanych jako strategiczny obszar żywicielski o znaczeniu 

krajowym. Innym ważnym aspektem kształtowania terenów wiejskich jest ich wzbogacanie 

funkcjonalne z zachowaniem obecnych kierunków rozwoju specjalizacji rolnej w poszczególnych 

rejonach województwa. 

 

W planowaniu rozwoju Gminy Łaszczów należy uwzględnić ostoje przyrody, 

kluczowe ekosystemy leśne oraz powiązania przyrodnicze  

(korytarze ekologiczne).  

Na terenie Gminy Łaszczów znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków  

(ostoje ptasie) oraz rezerwat przyrody. 

 

 

Funkcje turystyczne gmina może realizować poprzez wykorzystanie licznych miejsc ciekawych 

przyrodniczo oraz zabytków. Na terenie Gminy warte uwagi są: Las lipowy w Bukowcu, Skarpa 

Dobużańska, Stawy Łaszczowieckie, Zespół kościoła p.w. NMP i Św. Stanisława w Nabrożu, 

Cmentarz w Nabrożu, Zespół dworski w Nadolcach. 
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REKOMENDACJE Z REGIONALNEJ POLITYKI MIEJSKIEJ 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 

 

Łaszczów to miasto o niskiej randze w systemie osadniczym, słabej dostępności komunikacyjnej, 

nie oferujące atrakcyjnej przestrzeni dla inwestycji. Sąsiadujące z nim Tyszowce należą do miast  

o przeważającej funkcji rolniczej i posiada bardzo słabe predyspozycje do rozwoju 

przedsiębiorczości. 

 

Zarówno Łaszczów jak i sąsiadujące Tyszowce charakteryzują się zróżnicowanym poziomem 

dostępności drogowej do ośrodka wojewódzkiego. Najbardziej peryferyjnym pod tym względem 

obszarem (izochrony dojazdu 120 min i więcej) jest południowo-wschodnia i północno-wschodnia 

części regionu, z najgorszymi czasami dojazdów z miast: Łaszczów, Tyszowce, Lubycza Królewska, 

Biała Podlaska, Terespol. Z kolei spośród wszystkich miast województwa lubelskiego najkrótszy czas 

dojazdu do Lublina, mieszczący się w granicach 30 minut posiadają miasta: Świdnik, Piaski i Łęczna. 

 

Najsłabsza dostępność do miast subregionalnych dotyczy głównie równoleżnikowych układów 

drogowych, tj. pasma w północnej części województwa, rozciągającego się od Stoczka Łukowskiego 

w stronę wschodniej granicy przez Łuków, Radzyń Podlaski, Kock i Parczew oraz pasma  

w południowo-zachodniej części regionu od Annopola przez Urzędów, Kraśnik, Janów Lubelski, 

Biłgoraj, Tarnogród, Lubyczę Królewską i Łaszczów. 

 

Wyniki analizy świadczą o bardzo dużej terenochłonności funkcji mieszkaniowej wyznaczonej  

w studiach, a w konsekwencji ustalanej w planach miejscowych. Dowodzi to, że polityka 

kształtowania przestrzeni w miastach generalnie nie jest ukierunkowana w wystarczającym stopniu 

na uzupełnianie istniejących struktur przez dogęszczanie zabudowy (plomby), lecz na rozrost 

nowych struktur osiedleńczych, głównie w formie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej. O skali 

powyższego zjawiska świadczą również dane dotyczące procentowego udział powierzchni terenów 

mieszkaniowych zabudowanych w całkowitej powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej 

wyznaczonej w studiach poszczególnych miast. Wskaźnik ten waha się od 1,6 % w Łaszczowie do 

69,5% w mieście Biała Podlaska. Niski udział powierzchni zabudowanej w docelowej strukturze 

przestrzennej o dużych rezerwach terenów mieszkaniowych, dotyczy głównie miast małych,  

a najbardziej zrównoważone proporcje pomiędzy powierzchnią terenów mieszkaniowych 

zabudowanych, a niezabudowanych występuje w Lublinie i miastach powiatowych. 

 

Miasta koncentracji funkcji podstawowych i rozwoju ponadlokalnych funkcji specjalistycznych  

w Województwie Lubelskim to: Łaszczów, Tyszowce, Annopol, Józefów, Kock, Modliborzyce, 

Ostrów Lubelski, Stoczek Łukowski, Tarnogród, Frampol, Urzędów, Lubycza Królewska, Siedliszcze, 

Rejowiec, a także miasta wspomagające dyfuzję potencjału metropolitalnego: Piaski, Bychawa, 

Bełżyce.  
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W związku z realizowaną funkcją przez Łaszczów jako szczególnie istotne należy uznać: 

• W zakresie kierunku działań: Rozwój związków funkcjonalnych z innymi ośrodkami 

miejskimi: potrzebę współpracy z innymi ośrodkami miejskimi, głównie w zakresie promocji 

turystyki, ale też w sferze gospodarczej i społecznej oraz potrzebę podejmowania 

wspólnych inicjatyw z gminami sąsiednimi;  

• w zakresie kierunku działań: Dywersyfikacja bazy gospodarczej: konieczność wsparcia 

finansowego ze środków UE preferowanych branż opartych na lokalnych potencjałach 

(przetwórstwo rybne, przetwórstwo rolno-spożywcze, ekologiczna produkcja rolna, 

turystyka); bariery w rozwoju bazy gospodarczej miast, którymi są skomplikowane 

procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;  

• w zakresie kierunku działań: Rozwój inteligentnych specjalizacji gospodarczych: rozwój 

branż związanych z OZE oraz przetwórstwem rolno-spożywczym;  

• w zakresie kierunku działań: Kształtowanie i rewaloryzacja przestrzeni gospodarczej: 

możliwości zagospodarowania terenów położonych wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych, problemy zbyt długich procedur odrolnienia gruntów, stanowiących 

znaczną barierę w procesie przeznaczania nowych terenów pod funkcje gospodarcze;  

• w zakresie kierunku działań: Rozwój instytucji otoczenia biznesu: potrzebę szczególnego 

wspierania przez samorządy miast przedsiębiorczości społecznej, działalności klastrowej,  

a także nowych przedsiębiorców np. poprzez stosowanie ulg podatkowych;  

• w zakresie kierunku działań: Promocja i marketing gospodarczy: wypromowanie produktu 

lokalnego lub lokalnych marek regionu – w tym usług i produktów spełniających wysokie 

wymagania jakościowe, które powinny być poddawane certyfikowaniu.  

• w zakresie kierunku działań: Rozwój specjalizacji gospodarczej: wykorzystywanie lokalnych 

potencjałów miast, którymi są głównie: przetwórstwo rolne, z preferowaną formą 

przetwórstwa rodzinnego w gospodarstwach rolnych, wymagające zewnętrznego wsparcia 

finansowego,  

• w zakresie kierunku działań: Kształtowanie zasobu nieruchomości: występowanie 

ograniczeń prawnych, wynikających z przepisów dotyczących ochrony gruntów rolnych,  

w przeznaczaniu nowych gruntów na cele inwestycyjne (długie i kosztowne procedury);  

• w zakresie kierunku działań: Rozwój atrybutów miejskości: potrzebę koncentrowania 

funkcji usług publicznych i odpowiedniego zagospodarowywania przestrzeni publicznych  

w centrach miast, wymagających działań rewitalizacyjnych i znacznych nakładów 

finansowych;  

• w zakresie kierunku działań: Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zabytkowych, 

śródmiejskich oraz terenów mieszkaniowych: istnienie barier wynikających  

z wysokich kosztów inwestycyjnych i potrzebę dofinansowywania działań rewitalizacyjnych 

prowadzonych przez samorządy miast, jak i przez inwestorów prywatnych (właścicieli 

nieruchomości i obiektów);  

• w zakresie kierunku działań: Kształtowanie struktur mieszkaniowych: potrzebę 

podnoszenia jakości przestrzeni osiedli mieszkaniowych poprzez budowę osiedlowych stref 

rekreacyjnych, potrzeby realizacji w strukturach mieszkaniowych infrastruktury 
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komunalnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym realizowanej  

w oparciu o rządowe programy mieszkaniowe;  

• w zakresie kierunku działań: Rozwój infrastruktury społecznej: rozwój infrastruktury usług 

sportu i instytucji kultury, infrastruktury wsparcia społecznego, dostosowana do potrzeb 

różnych grup społecznych, a także rozwój obiektów przedszkoli i żłobków; 

• w zakresie kierunku działań: Rozwój inteligentnych systemów zarządzania miastem: 

działania dotyczące energooszczędności i bezpieczeństwa publicznego; 

• w zakresie kierunku działań: Zastosowywanie niskoemisyjnych i energooszczędnych 

rozwiązań oraz technologii w transporcie, budownictwie i energetyce: realizacje 

inwestycji związanych z rozwojem OZE, poprawą efektywności energetycznej budynków 

oraz infrastruktury rowerowej (w tym systemu roweru miejskiego  

z powiązaniu z innymi miejscowościami), potrzebę wsparcia finansowego funduszy 

zewnętrznych na realizację inwestycji;  

• w zakresie kierunku działań: Integracja i wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców: 

kształtowanie przestrzeni publicznej w sposób sprzyjający komunikacji społecznej (miejsca 

organizacji imprez, miejsca spotkań, itp.), działania na rzecz wsparcia i aktywizacji osób 

wykluczonych społecznie.  

 

Pakiet działań dla miast koncentracji funkcji podstawowych i rozwoju ponadlokalnych funkcji 

specjalistycznych m.in. Łaszczowa (ale i sąsiadującej gminy Tyszowce) obejmuje: 

 

• Obszar realizacji polityki: Rozwój zewnętrznych funkcji miast wynikający z roli 

poszczególnych ośrodków miejskich województwa w obsłudze regionu. Rozwój związków 

funkcjonalnych z innymi ośrodkami miejskimi: 

 

1. Budowa powiązań i rozwijanie współpracy z innymi miastami w ramach obszarów 

funkcjonalnych wskazanych w PZPWL: 

Łaszczów, obszar funkcjonalny rozwoju gospodarki żywnościowej (produkcji roślinnej), 

rozwój bazy przemysłu rolno-spożywczego, usług obsługi rolnictwa, ośrodków i działań 

wspierających transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie. 

 

2. Budowa powiązań i rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy miast uzasadnione ich 

położeniem: Nawiązywanie i rozwijanie współpracy w sferze społecznej i gospodarczej 

miast: Łaszczów, Tyszowce i Tomaszów Lubelski. 

 

• Obszar realizacji polityki: Wzmacnianie bazy ekonomicznej miast służącej poprawie ich 

konkurencyjności. Kształtowanie specjalizacji gospodarczych. Wykorzystanie 

potencjałów gospodarczych. 

Łaszczów. Kształtowanie miasta jako ośrodka rozwoju przemysłu i obsługi rolnictwa. 

Zwiększanie w gospodarce roli sektora usługowego, zwłaszcza usług obsługi turystyki, branż 

przetwórstwa spożywczego, w tym ekologicznej produkcji rolnej. 
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• Obszar realizacji polityki: Wzmacnianie bazy ekonomicznej miast służącej poprawie ich 

konkurencyjności. 

Łaszczów. Wspieranie rozwoju inteligentnych specjalizacji gospodarczych regionu  

w zakresie: energetyki niskoemisyjnej, zwłaszcza sektora OZE.  Kształtowanie  

i rewaloryzacja przestrzeni gospodarczej. Reaktywacja gospodarcza terenów  

i obiektów: Łaszczów. Przywrócenie funkcji gospodarczych terenom poprzemysłowym. 

 

 

WNIOSKI Z REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI  

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DO 2030 ROKU 

 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku uchwalona przez Sejmik 

Województwa Lubelskiego w dniu 31 października 2014 r., jest rozwinięciem Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku) uchwalonej przez 

Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 24 czerwca 2013 roku. RSI WL jest podstawowym 

dokumentem programowania rozwoju na poziomie regionalnym, w części poświęconej rozwojowi 

badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. 

 

Proces aktualizacji RSI WL jest spójny i komplementarny z pracami prowadzonymi nad aktualizacją 

SRWL oraz dokumentami i wytycznymi na szczeblu unijnym i krajowym, w tym  

w szczególności z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Również horyzont czasowy nowej 

RSI WL jest zgodny z terminem objętym Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Krajową 

Strategią Rozwoju Regionalnego, tj. uwzględnia dekadę 2020 - 2030.  

 

Inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego – lista zagadnień szczegółowych – istotne dla 

rozwoju Gminy Łaszczów: 

 

I. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI: 

111 Innowacyjne działania na rzecz poprawy żyzności i produktywności gleb; 112 Wysokiej jakości 

materiał siewny, rozmnożeniowy i nasadzeniowy o zwiększonej odporności na choroby i szkodniki 

oraz warunki suszy rolniczej; 113 Bezpieczeństwo oraz poprawa jakości surowców roślinnych  

w zakresie stosowania nawozów i środków ochrony roślin; 114 Innowacyjne technologie i maszyny 

dla rolnictwa, w tym precyzyjnego; 121 Zdrowa żywność, w tym ekologiczna, tradycyjna  

i regionalna; 122 Innowacyjne sieci dystrybucji zdrowej, lokalnej i sezonowej żywności tzw. 

kooperatywy spożywcze; 123 Technologie przetwórstwa rolno-spożywczego ograniczające zużycie 

energii i wody; 124 Technologie podnoszące jakość, trwałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo 

produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; 125 Zrównoważona produkcja, przetwórstwo  

i przechowalnictwo; 126 Innowacyjne systemy i oprogramowanie oraz inteligentne metody  

i narzędzia zarządzania i monitorowania przebiegu procesu produkcji oraz oceny jakości surowców 

i produktów gotowych; 127 Rozwijanie narzędzi i nowoczesnych technik badawczych oraz markerów 

jakości żywności; 128 Innowacyjne systemy, układy, sensory i detektory elektroniczne i fotoniczne do 

zastosowań rolno-spożywczych; 129 Technologie cyfrowe, w tym rozwiązania informatyczne 
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służące do gromadzenia i analizy danych, wspomagających procesy produkcyjne w sektorze rolno-

spożywczym; 130 Technologie w zakresie transportu i przechowywania żywności; 131 Innowacyjne 

modele marketingowe w promocji żywności wysokiej jakości. 

 

II. ZIELONA GOSPODARKA:  

211 Efektywne zarządzanie zasobami obejmujące ich przetwarzanie, produkcję, sprzedaż, 

użytkowanie i zagospodarowanie odpadów; 212 Wykorzystywanie biomasy do produkcji 

materiałów zastępujących inne nieodnawialne surowce; 213 Obniżanie emisyjności przemysłu; 214 

Technologie i systemy przeciwdziałające zagrożeniom środowiskowym oraz monitoring poziomu 

zanieczyszczeń; 215 Biodegradowalność surowców oraz optymalizacja zagospodarowania odpadów 

poprodukcyjnych (technologie, procesy, produkty); 216 Zero waste food; 217 Biotechnologie  

w inżynierii i ochronie środowiska; 218 Innowacyjne systemy, układy, sensory i detektory 

elektroniczne i fotoniczne do zastosowań w ochronie środowiska; 219 Metody ochrony  

i rekultywacji gleb oraz oczyszczanie ścieków; 220 Oszczędna i efektywna gospodarka wodna; 221 

Czyste technologie węglowe; 222 Substancje bioaktywne przeznaczone do wytwarzania środków 

ochrony roślin, nawozów i leków, w tym leków weterynaryjnych; 223 (Bio)polimery i (bio)tworzywa; 

231 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 232 Energia z odpadów i paliw 

alternatywnych; 233 Poprawa efektywności konwersji energii; 234 Innowacyjne systemy 

wytwarzania, zarządzania, przesyłu, dystrybucji energii; 235 Inteligentne rozwiązania w sieciach 

elektroenergetycznych; 236 Metody i technologie magazynowania energii; 237 Smart mettering  

i inteligentne liczniki energii; 238 Nowoczesne systemy ciepłownicze i chłodnicze; 239 Systemy 

izolacyjne sprzyjające energooszczędności; 240 Systemy dystrybucji energii w budynkach; 241 

Inteligentne, energooszczędne systemy oświetleniowe; 242 Rozwój infrastruktury sprzyjającej 

elektromobilności. 

 

III. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO:  

311 Promocja zdrowego stylu życia, w tym rozwój branży wellness; 312 Profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym, w tym nowe innowacyjne 

metody leczenia i profilaktyki; 313 Turystyka, w tym turystyka zdrowotna  

i prozdrowotna; 314 Wykorzystanie zasobów (walorów) naturalnych regionu w funkcji 

uzdrowiskowej; 315 Rozwój usług i produktów skierowanych do osób starszych,  

z niepełnosprawnościami, sprzyjających utrzymaniu ich samodzielności i aktywności; 316 Nowe leki, 

innowacyjne suplementy diety, żywność funkcjonalna i środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego; 317 Innowacyjne kosmetyki 318 Innowacyjne substancje biologicznie 

czynne jako potencjalne leki nowej generacji; 321 Diagnostyka i terapia genowa; 322 Medycyna 

spersonalizowana; 323 Zintegrowana opieka medyczna; 324 Chirurgia minimalnie inwazyjna; 325 

Medycyna regeneracyjna i inżynieria tkankowa; 326 Medycyna translacyjna; 331 Teleopieka  

i telemedycyna; 332 Nowoczesne technologie materiałowe i materiały w medycynie i rehabilitacji; 

333 Informatyczne narzędzia medyczne do gromadzenia i analizy danych medycznych w celach 

diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych; 334 Innowacyjne systemy, układy, sensory  

i detektory elektroniczne oraz fotoniczne do zastosowań medycznych; 335 Biosensory; 336 

Algorytmy sztucznej inteligencji do zastosowania medycznego; 337 Robotyka medyczna; 338 

Rzeczywistość wirtualna i technologie symulacyjne w medycynie. 
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IV. CYFROWE SPOŁECZEŃSTWO:  

411 Gromadzenie i przechowywanie danych, dygitalizaja zasobów, chmury; 412 Aplikacje  

i analizy potencjału rynku; 413 Projektowanie, zarządzanie, optymalizacja i sterowanie procesami 

produkcyjnymi; 414 Technologie i systemy służące świadczeniu usług dla biznesu; 415 Technologie 

i inteligentne systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne, w tym internet rzeczy; 416 Systemy 

służące sprzedaży oraz obsłudze klienta, platformy e-zakupowe, telemarketing; 417 Systemy i usługi 

płatnicze i finansowe (e-commerce); 421 Systemy wykorzystywane w transporcie, w tym systemy 

sterowania ruchem; 422 Inteligentne bezzałogowe statki latające; 423 Systemy i urządzenia 

sterowane numerycznie; 431 Bezpieczeństwo i systemy ochrony cyberprzestrzeni; 432 

Cyberbezpieczeństwo systemów energetycznych; 433 Systemy przewidywania i zapobiegania 

awariom; 434 Przestrzenne systemy nawigacje i monitorowania, w tym rozwiązania stosowane  

w obiektach zamkniętych; 435 Zintegrowane systemy zarządzania budynkami; 436 Systemy 

bezinwazyjnego pomiaru i detekcji; 437 Projektowanie, w tym projektowanie wnętrz i zabudowy; 

438 Rzeczywistość wirtualna i technologie symulacyjne; 441 Wykorzystanie TIK na rzecz rozwoju 

edukacji w obszarze umiejętności cyfrowych w celu stworzenia warunków do edukacji zdalnej (na 

odległość); 442 Innowacyjne produkty i technologie stosowane w upowszechnianiu kultury  

i dziedzictwa narodowego oraz zabezpieczaniu zbiorów i ich konserwacji; 443 Innowacyjne 

produkty i technologie stosowane w sporcie, rozrywce, reklamie i multimediach; 444 Rozwój 

oprogramowania i technologii związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. 

 

V. TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE, PROCESY PRODUKCYJNE I LOGISTYCZNE:  

511 Materiały o podwyższonych parametrach konstrukcyjnych i izolacyjnych, trwałości oraz 

charakteryzujące się wysoką odpornością na zużycie i czynniki degradujące; 512 Niskoodpadowe 

technologie i linie produkcyjne wykorzystywane w procesach produkcyjnych; 513 Innowacyjne 

maszyny i urządzenia zmniejszające energochłonność i pracochłonność produkcji oraz zwiększające 

bezpieczeństwo pracy; 514 Technologie i linie produkcyjne do wytwarzania materiałów i wyrobów 

z zastosowaniem surowców towarzyszących, produktów ubocznych i odpadów; 515 Nowoczesne 

technologie i materiały dla sektora lotniczego 516 Inżynieria mechaniczna w zakresie nowoczesnych 

metod wytwarzania; 517 Innowacyjne metody i narzędzia stosowane do oceny jakości wykonanych 

produktów; 521 Nowoczesne technologie budowy dróg i mostów; 522 Innowacyjne konstrukcje 

nośne z zastosowaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, w tym kompozytów; 523 

Technologie i systemy sprzyjające racjonalnemu wykorzystaniu ciepła i wody w procesach 

produkcyjnych; 524 Ponowne wykorzystanie materiałów oraz elementów budowlanych (recykling  

w budownictwie); 531 Innowacyjne pokrycia dachowe oraz zawansowane technologicznie okna  

i drzwi; 532 Innowacyjne systemy, układy, sensory i detektory elektroniczne i fotoniczne do 

zastosowań w procesach produkcyjnych i logistycznych, energetyce i budownictwie; 533 

Innowacyjne technologie VR do zastosowań w procesach produkcyjnych i budownictwie; 541 

Automatyka przemysłowa i usługowa; 542 Inteligentne opakowania umożliwiające monitoring 

jakości i zawartości otoczenia; 543 Inteligentne magazyny z wysoce zautomatyzowanymi procesami 

logistycznymi; 544 Nowoczesne opakowania, w tym biodegradowalne i wielokrotnego użytku; 545 

Zarządzanie procesami technologicznymi i logistycznymi, w tym sterowanie łańcuchem dostaw; 546 

Systemy i rozwiązania stosowane w usługach spedytorskich i dyspozytorskich. 
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WNIOSKI Z ANALIZY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.  
ŚRODOWISKO NATURALNE. 

 
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Łaszczów jest w ogromnej mierze podporządkowane 

zasadzie zrównoważonego rozwoju. W tym celu zachowanie istniejących wartości środowiska 

przyrodniczego z uwzględnieniem ich roli w regionalnym systemie obszarów chronionych oraz 

powiązań funkcjonalno – przestrzennych z systemem krajowym i europejskim staje się jedną  

z priorytetowych osi kierunku rozwoju. Stan środowiska naturalnego gminy jest ogólnie dobry, 

jednak w dobie pojawiających się zagrożeń (klęsk żywiołowych) wymaga podjęcia stosowanych 

działań naprawczych i zapobiegających. Uwarunkowania wewnętrzne stanowią bardzo ważny 

czynnik kształtujący kierunek rozwoju Gminy Łaszczów. Jej układ przestrzenny zdeterminowany jest 

warunkami przyrodniczymi, zaszłościami historycznego osadnictwa oraz polityką społeczno-

gospodarczą głównie rolną państwa po 1914 r. Większość jednostek osadniczych ukształtowała się 

w okresie XVII do XIX wieku wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych, dolin rzecznych i ma 

zabudowę zwartą i skupioną. Wiek XX to rozwój zabudowy kolonijnej powstałej w skutek reform 

rolnych – głównie z 1944 r. oraz późniejszych wtórnych podziałów, a także scentralizowanych 

ośrodków wielkoobszarowych gospodarstw rolnych z budownictwem mieszkaniowym powstałym 

po 1944 r. na bazie majątków ziemskich. 

 
Gminę podzielono na dwie strefy aktywności gospodarczej:  

• Strefa A - Obejmuje ona ośrodek gminny Łaszczów wraz z przyległymi terenami 

zainwestowanie wsi: (daw.) Domaniż, (daw.) Czerkasy, (daw.) Podhajce, Wólka 

Pukarzowska, (daw.) Łaszczów-Kolonia, Łaszczów-Kolonia oraz część Zimna.  

• Strefa B - Obejmuje pozostałe miejscowości.  

Obecnie historyczny układ przestrzenny miejscowości w dużym stopniu został zniekształcony 

poprzez respektowanie ustanowionych linii zabudowy i realizację nowych budynków, niszczących 

pierwotną kompozycję układu, przy jednoczesnej likwidacji starej, najczęściej drewnianej 

zabudowy. W rezultacie powstały nowe układy, odbiegające od ustalonego tradycją kształtu wsi. 

Zmiany w sposobie gospodarowania oraz przemiany cywilizacyjne przyczyniły się do degradacji 

tradycyjnego budownictwa i spowodowały wprowadzanie nowych, zunifikowanych form 

zabudowy, odbiegających najczęściej od tradycji regionu. 

 

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar miasta pod względem 

funkcjonalno-przestrzennym klasyfikuje się w strefie aktywności gospodarczej, stanowiącej 

ośrodek gminny w granicach projektowanego miasta. Wynika to z funkcji jaką obszar ten spełnia, 

tj. obsługi ludności; obsługi rolnictwa i gospodarki: małego i średniego przemysłu spożywczego,  

a także rzemiosła o charakterze usługowym i przetwórczym (w tym duże przedsiębiorstwa). 

Specyficzną cechą jest tu również układ przestrzenny zabudowy. Miejscowość Łaszczów posiada 

zwartą zabudowę wieloosiową (stanowiącą układ małego miasteczka) i wokół niego bez wyraźnego 

zaznaczenia granic skupione są zabudowy pozostałych miejscowości. Do dnia dzisiejszego 

zachowała się skupiskowa zabudowa charakterystyczna dla miast, polegająca na zwartej zabudowie 

z rynkiem w centrum miejscowości. 
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Ważnym aspektem staje się utrzymanie dotychczasowego charakteru 

zabudowy, zagospodarowania i komunikacji, wykorzystanie enklawy oraz 
terenów przyległych do istniejącej zabudowy, objęcie ochroną i w miarę 

możliwości rewaloryzację obiektów i terenów zabytkowych, 
poprawienia stanu sanitarnego i estetycznego miejscowości. 

 

 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łaszczów został przyjęty Uchwałą nr 

IX/54/03 Rady Gminy Łaszczów z dnia 25 sierpnia 2003 roku. W planie tym określono główne cele 

rozwoju, główne funkcje gminy i funkcje poszczególnych jednostek. Łącznie dotychczas podjęto 17 

Uchwał w zakresie zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Łaszczów. 

 

TERENY INWESTYCYJNE: 

• Obecnie gmina posiada 3 ha terenów inwestycyjnych uzbrojonych. 

• Obecnie gmina posiada 5 ha terenów inwestycyjnych nieuzbrojonych. 

 
W 2020 roku wydano 49 Wypisów i Wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Łaszczów, w głównej mierze dotyczyły one przeznaczenia terenów pod 

zabudowę wiejską z usługami komercyjnymi; rolniczą przestrzeń produkcyjną, jak również terenów 

zabudowanych z warunkami realizacji nowej zabudowy; terenów produkcyjno-składowych oraz 

terenów usług publicznych i komercyjnych. Ponadto wydano 162 zaświadczeń o przeznaczeniu 

działek w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łaszczów. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łaszczów na lata 2010-2023 sporządzony został  

w pierwotnym brzmieniu w 2010 roku. Dokument stanowił załącznik do składnego wniosku  

o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja budynku byłej karczmy w Łaszczowie”,  

w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Z uwagi na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Łaszczów na lata 2010-2023, kilkukrotnie dokonywano zmian zapisów Programu.  

 

W pierwszej kolejności Rada Miejska w Łaszczowie podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do 

zmiany dokumentu, ze względu na fakt konieczności jego aktualizacji, jak również rozszerzenia 

obowiązywania Programu na teren całej Gminy. Ostateczna wersja Programu opracowana na 

podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym została 

przyjęta przez Radę Miejską w Łaszczowie w dniu 21 listopada 2017 roku. Uchwałą Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2017 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Łaszczów na lata 2010-2023 ujęto w Wykazie Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa 

Lubelskiego. W roku 2020 nie wprowadzano do Programu żadnych zmian. 
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Zgodnie z zapisami dokumentu wyznaczono obszar zdegradowany, tj. miejscowości Łaszczów  

(o pow. 503,99 ha) oraz miejscowość Pukarzów (o pow. 517,66 ha). Obszar rewitalizacji obejmuje 

część miejscowości Łaszczów (obszaru zdegradowanego). Z obszaru zdegradowanego jakim jest 

miejscowość Łaszczów – została wyłączona część miejscowości z uwagi na fakt, iż ta część 

miejscowości jest w mniejszym stopniu niezamieszkała od pozostałej. Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Łaszczów (LPR) jest skierowany do różnych grup interesariuszy. Celem głównym LPR jest 

podniesienie społecznej, gospodarczej i przestrzennej spójności obszarów kryzysowych poprzez 

realizację kompleksowych, komplementarnych i integrowanych projektów oraz działań 

rewitalizacyjnych. Cele strategiczne dotyczą: 

• Poprawy warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

• Rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz zwiększenia aktywności gospodarczej 

mieszkańców, 

• Racjonalnego kształtowania przestrzeni publicznych oraz zapewnienia wysokiej 

dostępności  

i odpowiedniego standardu infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, 

• Racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i poszanowania środowiska 

przyrodniczego. 

Głównym kierunkiem działalności na terenie gminy jest rolnictwo. Funkcje uzupełniające to:  

• obsługa ludności 

• obsługa rolnictwa i gospodarki rybackiej 

• mały i średni przemysł spożywczy 

• rzemiosło o charakterze usługowym i wytwórczym 

• mieszkalnictwo. 

 

 

 
ATUTY GMINY – POTENCJAŁY ROZWOJOWE 

 

 
 
 
STREFA SPOŁECZNA 

 
Wśród atutów budujących potencjał społeczny i kapitał ludzki Gminy Łaszczów można wyróżnić: 

• Tradycje, dziedzictwo kulturowe, liczne zabytki, 

• Wsparcie rodzin (opieka społeczna), 

• Aktywność społeczna mieszkańców, 

• Dobra baza edukacyjna, 

• Dobry stan bezpieczeństwa (niska przestępczość, brak patologii, więzi rodzinne  

i sąsiedzkie). 
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STREFA GOSPODARCZA 

 
W grupie atutów budujących potencjał gospodarczy Gminy Łaszczów można wyróżnić: 

• Relatywnie dużą, przeciętną powierzchnię gospodarstwa rolnego, 

• Gmina posiada bardzo korzystne warunki do produkcji rolniczej. Pod względem jakości 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej uwzględniającej warunki glebowe, agroklimat, 

warunki wodne i rzeźbę terenu ziemie tomaszowskie klasyfikowane są w czołówce 

kraju, 

• Elastyczność w dostosowywaniu produkcji rolnej do popytu, 

• Znacząca pozycja w produkcji warzyw, baza surowca pochodzenia rolniczego, 

• Aktywność i przedsiębiorczość ludności utrzymującej się z pracy na własny rachunek. 

 

 
STREFA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA I TECHNICZNA 

 

• Układ transportowy, 

• Bliskość Mieleckiej Strefy Ekonomicznej, 

• Przeprowadzone dotychczas inwestycje, stanowią dobry punkt przygotowania do 

kolejnych.  

 
STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

• Walory przyrodniczo-krajobrazowe, 

• Ostoje ptaków, ale również rzeki i stawy rybne mają pozytywny wpływ na stan ochrony 
środowiska naturalnego i podnoszą atrakcyjność inwestycyjną w obszarze 
mieszkalnictwa, obiektów turystycznych. 

 
 

BARIERY ROZWOJOWE GMINY 

 
 
STREFA SPOŁECZNA 

 

• Spadek ludności w gminie (w konsekwencji spowodowane: ujemnym przyrostem 
naturalnym, dużą migracją), 

• Niekorzystna demografia, 

• Brak atrakcyjnych miejsc pracy. 
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STREFA GOSPODARCZA 

 

• Potencjał rynku pracy – niewystarczająca liczba pracodawców,  

• Uboga infrastruktura gospodarcza i wynikająca z niej słabość pozarolniczego rynku 

pracy,  

• Wysoki poziom bezrobocia ukrytego na wsi,  

• Brak koordynacji systemu kształcenia z potrzebami rynku pracy,  

• Brak kompleksowej oferty dla inwestorów,  

• Strukturalna słabość gospodarstw rolnych (niekorzystny rozłóg, niska dochodowość, 

słabość przetargowa na rynku, struktura wiekowa właścicieli), 

• Brak rodzimego kapitału inwestycyjnego, 

• Peryferyjne położenie w stosunku do dużych miast, 

• Brak nowoczesnego, przyjaznego środowisku przemysłu, 

• Wymagająca nakładów infrastruktura komunalna (m.in. stan dróg), 

• Brak odpowiedniej dla rozwoju gospodarki sieci wodno-kanalizacyjnej. 

• Niewystarczająca atrakcyjność inwestycyjna gminy, 

• Na terenie gminy znajduje się wiele miejsc turystycznie atrakcyjnych, jednak nie są one  

w pełni jeszcze wykorzystane, brak przygotowanych atrakcji turystycznych  

o rozpoznawalności regionalnej i ponadregionalnej, 

• Brak skutecznej promocji gospodarczej. 

 
STREFA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA I TECHNICZNA 

 

• Zgodnie z zapisami dokumentu wyznaczono obszar zdegradowany, tj. miejscowości 

Łaszczów (o pow. 503,99 ha) oraz miejscowość Pukarzów (o pow. 517,66 ha). Obszar 

rewitalizacji obejmuje część miejscowości Łaszczów (obszaru zdegradowanego).  

Z obszaru zdegradowanego jakim jest miejscowość Łaszczów – została wyłączona część 

miejscowości z uwagi na fakt, iż ta część miejscowości jest w mniejszym stopniu 

niezamieszkała od pozostałej, 

• Stan techniczny obiektów, 

• Stan niektórych dróg, chodników (Wzmożone natężenie ruchu, jakie obserwuje się  

w ostatnich latach oraz ciągle wzrastający udział w ruchu pojazdów dużych gabarytowo  

i ciężkich wykazuje, że drogi powiatowe i gminne nie są dostatecznie dostosowane do 

roli, jaką powinny spełniać w układzie komunikacyjnym. Szczególne znaczenie w sieci 

dróg w gminie mają drogi powiatowe i gminne, 

• Brak ścieżek rowerowych, 

• Brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych, 

• Brak gazyfikacji, 

• Mała ilość alternatywnych źródeł energii. 

 
 
 
 



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

67 

 
STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

• Niewystarczający dostęp mieszkańców i inwestorów do zbiorczych systemów 

kanalizacyjnych, sieci kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni, 

• Stan sieci wodociągowej (wymaga modernizacji), 

• Brak odpowiedniej edukacji ekologicznej, 

• Zwiększające się potrzeby infrastrukturalne z zakresu wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, które wpłyną na poprawę jakości środowiska, ale także zmniejszą 

wydatki na utrzymanie obiektów publicznych i prywatnych. 

 

ZAGROŻENIA W ROZWOJU 

 
W planowaniu rozwoju Gminy Łaszczów w oparciu o posiadane potencjały, należy zauważyć 
istotne zagrożenia: 
 

• kryzys gospodarczy wywołany pandemią i wojną na Ukrainie, 

• nasilenie niekorzystnych procesów demograficznych (ujemny przyrost, starzenie się 

wsi, migracja wykształconej młodzieży), 

• dalsze starzenie się zasobów mieszkaniowych, 

• wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 

• pojawienie się nowych zadań budżetowych, 

• brak perspektywy znacznego wzrostu dochodów i ich źródeł, 

• spadek cen na produkty rolne, 

• wzrost cen środków produkcji, 

• marginalizacja obszarów na obrzeżu UE. 

 
 

 
MOŻLIWE KIERUNKI ROZWOJU – Z UWZGLĘDNIENIEM POTENCJAŁÓW 

GMINY I JEJ OTOCZENIA 
 

 
1/ / ROZWÓJ – W OPARCIU O POTENCJAŁ ROLNICZY, TURYSTYCZNY, PRZETWÓRSTWO: 
SPOŻYWCZE, PRODUKCJĘ RYB, PRODUKCJĘ OPARTĄ O INNOWACJE. 
Kierunek wymaga współpracy z gminami: Tyszowce, Rachanie, Ulhówek, Telatyn, Jarczów.   
W tym przypadku rekomenduje się realizację strategii w porozumieniu samorządów poprzez 
opracowanie i wdrożenie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkie strategie rozwoju lokalnego, 
powinny być synergicznie połączone jednym drzewem celów, aby móc realnie myśleć o próbie 
rozwiązania kluczowych problemów rozwojowych. Podniesienie produkcyjności i rentowności 
gospodarstw w Gminie Łaszczów wpłynie znacząco na rozwój społeczno-gospodarczy gminy. W tym 
celu należy wspierać rozwój wysokotowarowych gospodarstw specjalistycznych, ukierunkować 
produkcję rolniczą w oparciu o istniejące ugruntowania tradycyjne i warunki przyrodnicze, 
zmodernizować istniejącą bazę przetwórstwa rolnego oraz stworzyć warunki pod lokalizację  
i rozwój nowych przedsiębiorstw przetwórczych. 
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2/ ROZWÓJ UKIERUNKOWANY NA WYKORZYSTANIE POTENCJAŁÓW ENDOGENICZNYCH (SIEĆ 
TRANSPORTOWA, POTENCJAŁ ROLNICZY, SPOŁECZNY, TURYSTYCZNY, POŁĄCZNIE DO GRANICY, 
BLISKOŚĆ PODKARPACIA) I NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z PODKARPACIEM, OBSZARAMI PRZY A4, 
SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ EURO-PARK MIELEC, ZARZĄDZANĄ PRZEZ AGENCJĘ 
ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.. 
Utworzenie miejscowej Strefy Aktywności Gospodarczej – wymaga współpracy z gminami: 
Tyszowce, Rachanie, Ulhówek, Telatyn, Jarczów, Lubycza Królewska oraz z gminami Mircze  
i Dołhobyczów. Wszystkie strategie rozwoju lokalnego, powinny być synergicznie połączone jednym 
drzewem celów, aby móc realnie myśleć o próbie rozwiązania kluczowych problemów 
rozwojowych. 

 
 
Obszary, które kreują możliwości rozwoju to: 

• wzrost zainteresowania podnoszeniem poziomu wykształcenia, 

• rozwój infrastruktury społecznej, 

• racjonalizacja/wykorzystanie sieci szkół podstawowych, 

• zagospodarowanie surowców wtórnych, 

• pojawienie się inwestorów zewnętrznych, 

• kapitał społeczny i kulturalny (tradycja, dziedzictwo kultury, folklor), 

• finansowanie z funduszy UE, 

• wzrost zainteresowania (popytu) zdrową żywnością, 

• integracja i współpraca (wykorzystanie sprzętu, grupy producenckie), 

• tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, alternatywne źródła dochodów, 

• rozwój przemysłu czasu wolnego i usług turystycznych, 

• rozwój i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. 

 

Potrzebne jest promowanie i wpieranie trwałego zatrudnienia oraz działania na rzecz 

bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy, wspierające podjęcie przez nich zatrudnienia. 

Konieczny jest zaplanowany rozwój ekonomii społecznej, w tym wsparcie dla jej podmiotów 

poprzez m.in. preferencyjne zlecanie im zadań publicznych. To samo dotyczy organizacji 

pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej.  

 
 

 

Uwzględniając potrzeby rozwojowe w kontekście posiadanych 

potencjałów Gmina Łaszczów powinna dążyć do kooperacji z innymi 

samorządami oraz przedsiębiorcami, rolnikami, inwestorami, uczelniami 

wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu. 

 

 
 

Model rozwoju Gminy Łaszczów powinien obejmować współpracę międzysektorową, której celem 

jest współdziałanie przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni. W modelu 

tym zakłada się, że wraz ze zmianami w otoczeniu zmienia się sytuacja w wymienionych sektorach 
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oraz ich role w środowisku lokalnym. Aby realizować własne cele, sektory muszą ze sobą 

współpracować, co w rezultacie przynosi pozytywny efekt społeczny i gospodarczy. W Polsce 

współpraca sektora nauki, biznesu i administracji nie jest dostatecznie rozwinięta. Podkreśla się 

jednak, że efektem takiego współdziałania może być wzrost innowacyjnych rozwiązań dotyczących 

zarówno sfery społecznej, jak i gospodarczej. 

 

Specyfika modelu opartego na współpracy obejmuje szerokie grono uczestników do przekazywania 

danych wejściowych, wykorzystując sieci poczwórnej helisy jako kanał wejściowy. Model rozwoju 

oparty na współpracy zwiększa wzajemne zrozumienie między zaangażowanymi stronami i usuwa 

przeszkody na etapie wdrażania, ale także zapewnia środowisko dla zachowania trwałości wyników. 

Dodaje wartość do produktu końcowego lub usługi z uwzględnieniem specyfiki wszystkich 

zaangażowanych stron. Model rozwojowy oparty na współpracy ma zastosowanie, gdy występuje 

potrzeba lub konieczność poszerzenia ekosystemu innowacji, specyficzne lokalne lub regionalne 

wyzwania gospodarcze i rozwojowe wymagają wspólnych wysiłków i mają złożony charakter. 

Dominujące tendencje mogą nie być dogodne dla wszystkich zainteresowanych stron włączonych 

do sieci współpracy i należy je zbadać z zastosowaniem różnych perspektyw.  

 

Reasumując, jednym z podstawowych kierunków, w jakim powinno pójść myślenie o rozwoju 

Gminy Łaszczów, jest współpraca między gminami oraz innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym przewiduje w art. 10 

możliwość tworzenia takich związków w celu wykonywania zadań publicznych. Współpraca gmin 

jest więc obecnie niezbędnym warunkiem realizacji celów przekraczających możliwości jednej 

gminy. 

 

 

UZUPEŁNIAJĄCE WNIOSKI Z KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

 

Mieszkańcy zwracają uwagę, że duża część dróg wymaga różnego rodzaju działań naprawczych, 

począwszy od wzmocnień, poprzez wyrównanie, do naprawy nawierzchni.  Główną potrzebą 

mającą na celu realizację inwestycji mających wpływ na obniżenie emisji komunikacyjnych będą 

remonty dróg.  Na terenie na terenie gminy znajdują się drogi dojazdowe do terenów 

inwestycyjnych – drogi wewnętrzne – utwardzone W tym zakresie potrzebne są następujące 

inwestycje: remonty dróg/ budowa dróg. Poza tym na terenie na terenie gminy znajdują się drogi 

dojazdowe do pól – utwardzone / gruntowe. W tym zakresie potrzebne są następujące inwestycje: 

remonty i budowa dróg. Planowana jest budowa obwodnicy miejscowości: Wólka Pukarzowska 

przez Łaszczów – zapis taki istnieje w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Łaszczów. Przez teren gminy przebiegają pozostałości linii kolejowej, po danym torowisku, można 

zaplanować modernizacje i budowę ścieżki rowerowej. Stan chodników ocenia się jako dobry oraz 

wymagający modernizacji. W tym zakresie planuje się do roku 2030: budowę nowych chodników 

lub modernizację starych. 

 

Opis zapotrzebowania na budowę obiektów: 

• Przystanki: modernizacja przystanków autobusowych  
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• Przystanie kajakowe: budowa przystani nad rzeką Huczwą  

• Szlaki turystyczne piesze: wytyczenie i budowa szklaku turystycznego  

• Szlaki rowerowe: wytyczenie i budowa szlaku rowerowego po nasypie, po 

dawnych torach kolejowych  

• Szlaki kajakowe: przy rzece Huczwa  

 
Do priorytetów rozwojowych gminy zdaniem Ankietowanych należy zaliczyć: 

1. Udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje). 

2. Wspieranie działań  i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych. 
3. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez internet). 

4. Rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej). 

5. Modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół. 
6. Rozwój systemu segregacji odpadów w celu obniżenia cen. 

 

Ponadto, ważne jest: sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży atrakcji turystycznych, 

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

rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego, poprawa dostępu 

do świadczeń w zakresie opieki społecznej. 

 
 

 
Rozwój Gminy Łaszczów, analogicznie jak sąsiadujących gmin, 
uwarunkowany będzie w latach 2022-2027 rozwojem kapitału 

społecznego, który buduje relacje, powiązania funkcjonalno-przestrzenne 
oraz społeczno-gospodarcze i wpływa na mechanizmy społeczno-

gospodarcze. Konieczna będzie współpraca z innymi samorządami. 
 

 
 

Rozwój Gminy Łaszczów wymaga uwzględnienia różnych źródeł finansowania. Strategicznym 

wyzwaniem perspektywy 2022-2027 (2030) jest zmierzenie się z finansowaniem inwestycji, 

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

zaangażowania dużego kapitału.  

 

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

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

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

Wdrażając zaplanowane w Strategii działania, korzyści dla gminy związane z przyciąganiem 

inwestycji na swój teren, będzie można zaobserwować w ciągu 2-3 lat. Nowe przedsiębiorstwa, to 

nie tylko dodatkowe wpływy z podatków, ale również miejsca pracy (których brakuje na terenie 

gminy), a także poprawa wizerunku gminy, jako miejsca atrakcyjnego i innowacyjnego. Pozyskanie 

inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, edukacji i innowacji oraz ekologicznego rolnictwa, to 

gwarancja rozwoju gminy i podniesienia jakości życia mieszkańców, dlatego też Samorząd lokalny 

musi skupić się na obsłudze inwestorów oraz profesjonalnych narzędziach komunikacji  

z potencjalnymi inwestorami (nowoczesna promocja gospodarcza gminy, budowa marki gminy.  
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Ważnym elementem branym pod uwagę przez inwestorów będzie tzw. klimat dla 

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

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

coraz większą uwagę przykładają również do warunków życia w danej gminie, zwłaszcza, jeżeli 

inwestycja wymaga relokacji pracowników firmy z innych miast lub nawet z zagranicy. Wówczas 

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

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

architektura i uporządkowanie przestrzeni publicznej, obecność miejsc rekreacji. 

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

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

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

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

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

inwestorów. Problemem tej kategorii obszarów, do których należy gmina, jest także 

niezadowalająca dostępność terytorialna, w tym niedostateczne powiązania transportowe z innymi 

gminami w zakresie odpowiedniej jakości połączeń drogowych oraz siatki połączeń w transporcie 

zbiorowym. Wskazane problemy skutkują znaczącym i postępującym osłabieniem bazy 

ekonomiczno-finansowej, grożąc dalszym pogarszaniem się warunków życia i prowadzenia 

działalności gospodarczej.   

 
Gminy zagrożone trwałą marginalizacją takie jak m.in. Gmina Łaszczów będą głównymi 

adresatami polityki regionalnej po roku 2020, taką koncepcję zakłada Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2030. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które należy ująć w krajowych, 

regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju to m.in. obszary zmarginalizowane (obejmujące małe 

miasta i obszary wiejskie). Obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze wspierane będą obligatoryjnie z poziomu kraju i regionu za pomocą 

specjalnie dedykowanych instrumentów. Obligatoryjne uwzględnienie ich w strategiach 

rozwojowych województw związane jest z potrzebą określenia zakresu wsparcia z poziomu 

regionalnego. 

 
 
 

 
Szansą rozwojową Gminy Łaszczów powinien być przemysł  

rolno-spożywczy, przetwórstwo, rozwój odnawialnych źródeł energii, 
rozwój turystyki, dobry poziom edukacji i troska o środowisko naturalne. 

Wzrost uprzemysłowienia mogą uzyskać niektóre branże gospodarki,  
tj. spożywcza, przetwórstwo ryb, drewna, owoców lasu. 
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MISJA I WIZJA  
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M I S J A 
 

Strategia Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 jest 

dokumentem, w którym zdiagnozowano aktualną sytuację Gminy. Zwrócono uwagę zarówno na 

mocne strony, jak i obszary problemowe. W procesie strategicznym stworzono misję oraz wizję 

Gminy Łaszczów, które stanowią drogowskaz dla wyznaczania celów strategicznych. 

 

Misja jest to element strategii, który ukazuje najważniejsze kierunki rozwoju Gminy. Koncentruje 

się ona na podstawowych wartościach, które przyświecają władzom Gminy i jej mieszkańcom  

w procesach rozwojowych. Wskazuje także na czynniki uzasadniające przyjęcie określonych 

wartości jako nadrzędnych. Jest to ścieżka, jaką należy podążać do osiągnięcia wizji. 

 

 

M I S J A 

 

 

Gmina Łaszczów koncentrując się na endogenicznych zasobach  
rozwija się w sposób zrównoważony, kształtując swój, nowoczesny 

charakter poprzez aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców  
oraz tworzenie i stosowanie innowacyjnych rozwiązań,  

a także partnerstwo w zarządzaniu. 
Gmina Łaszczów inwestuje w inteligentny rozwój, intensywne 

podnoszenie poziomu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Gminę Łaszczów wyróżnia rozwój rolnictwa i przemysłu rolno-
spożywczego oraz tworzenie warunków do rozwoju osobistego  

i zawodowego z jednoczesnym poszanowaniem zasad ładu 
przestrzennego, a także wysokiej ekokultury.  

Gmina Łaszczów dąży do bycia atrakcyjną przestrzenią dla 
mieszkańców, przedsiębiorców i turystów poprzez poprawę 

dostępności transportowej  
i komunikacyjnej, rewitalizację, gospodarcze wykorzystanie 

dziedzictwa kultury oraz współpracę w obszarze OSI Roztocze. 
 

 
 
Misja to najogólniejszy opis, sens i powód działania Gminy Łaszczów. To obraz przewodni, to co 

gmina (zarządzający i mieszkańcy) uważają za najważniejszą rolę do odegrania. Misja to ważne 

obszary, na których skupi się Gmina do roku 2030. Misja jest precyzyjnym wyrażeniem 

dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji. Misja jest wartością, korzeniem, z którego formułuje się wizję 

na użytek działań strategicznych. 
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Misja Gminy Łaszczów w powyższym brzmieniu zwraca uwagę na wartości, które 

będą przyświecać realizacji opracowanej Strategii: 

1. Oparcie zrównoważonego, trwałego, wielofunkcyjnego i innowacyjnego rozwoju 

społeczno-gospodarczego na współpracy w obszarze OSI Roztocze (wyznaczonego  

w dokumencie Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku) w ramach 

inicjatywy utworzenia nowych ram współpracy z sąsiadującymi JST. 

2. Inteligentne korzystanie z posiadanych, endogenicznych potencjałów z uwzględnieniem 

kształtowania atrakcyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu 

przestrzennego (rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, przetwórstwa, turystyki, 

edukacji, ekologii), z jednoczesnym zachowaniem zasad ładu przestrzennego, zgodnie  

z ideą zielonej transformacji, a także wysokiej ekokultury. 

3. Rozwój infrastruktury transportowej i komunikacji ograniczający trwałą marginalizację 

oraz peryferyzację gminy. 

4. Wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego (wzmocnienie tożsamości Gminy, troska  

o dziedzictwo kultury ludowej, o edukację) poprzez gospodarcze wykorzystanie dziedzictwa 

kultury i unikalnych walorów przyrodniczych. 

5. Wdrażanie innowacji, cyfryzacja w trosce o poprawę komfortu życia mieszkańców. 

6. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych obiektom i terenom zdegradowanym 

poprzez rewitalizację. 

7. Budowanie przestrzeni bezpiecznej i przyjaznej mieszkańcom. 

Tak zdefiniowana misja integruje działania twarde i miękkie służące rozwijaniu idei inteligentnej 

gminy. Wykorzystanie w sposób inteligentny i innowacyjny posiadanych potencjałów, a także 

powiązań funkcjonalno-przestrzennych wymagać będzie efektywnego, wielopoziomowego 

zarządzania Gminą Łaszczów realizowanego z poczuciem odpowiedzialności obywatelskiej za 

inteligentny i zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny oraz przestrzenny. Efektywność 

zarządzania Gminą można podnosić poprzez wzmocnienie partycypacji społecznej, aktywne 

włączenie mieszkańców w proces zarządzania, wspieranie i rozwój innowacji społecznych oraz 

gospodarczych, w tym szczególnie tych, które bazują na potencjałach i specjalizacjach Gminy. 

 

Tworzenie innowacji gospodarczych i społecznych wymaga współpracy międzysektorowej, 

realizowanej przez wybranych liderów i partnerów. W tym celu istotne będzie wykorzystanie 

posiadanych zasobów instytucjonalnych oraz budowa/pozyskanie nowych. Wzmocnienie i rozwój 

kapitału ludzkiego oraz społecznego Gminy Łaszczów będzie odbywać się poprzez przyciąganie do 

Gminy inwestycji oraz zasobów ludzkich ulokowanych zarówno w jej dalszym, jak i bliższym 

otoczeniu. Stąd też istotne znaczenie posiadać będzie umiejętna promocja i marketing gospodarczy 

Gminy Łaszczów, uzupełniony o eksponowanie wartości poznawczych i kulturowych (marketing 

turystyczny, marketing terytorialny). 

 

Idea inteligentnej gminy zakłada wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

wspierających m.in. integrację społeczną oraz zrównoważony rozwój. Technologie te powinny 

służyć także komunikacji wewnątrz Gminy, jak i wspierać budowanie pozytywnego obrazu Gminy 

na zewnątrz. Ten pozytywny obraz powinien być budowany w oparciu o przekaz, mówiący, że 

Gmina Łaszczów to przestrzeń dostępna transportowo i komunikacyjnie, przyjazna dla 
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mieszkańców, gospodarzy, przedsiębiorców, turystów, pasjonatów. Gmina Łaszczów jest 

bezpieczna, zwraca uwagę na rozwój nowoczesnej edukacji, rozwiązań ekologicznych, 

infrastruktury społecznej oraz innowacyjnych usług publicznych. Taki przekaz będzie budował obraz 

Gminy Łaszczów m.in. jako miejsca atrakcyjnego osiedleńczo, gospodarczo i turystycznie. Należy 

podkreślić, że szczególne znaczenie dla budowania wizerunku Gminy Łaszczów będzie miała: oferta 

atrakcyjnych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości, infrastruktura, dostępność transportowa, 

komunikacja, oferta edukacyjno-kulturalno-sportowa, sposób i jakość świadczenia usług 

publicznych oraz poziom atrakcji turystycznych.  

 

Jakość i dostępność usług publicznych w dużej mierze świadczyć będzie o tym, w jakim stopniu 

zarządzający Gminą kierują się przyjętą misją. Utrzymanie wysokiej efektywności zarządzania 

Gminą Łaszczów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań rozwojowych zależeć będzie w dużej 

mierze od potencjału kadrowego zarządzających gminą. Dlatego należy podejmować działania 

zmierzające do wspierania, rozwijania i pozyskiwania kapitału ludzkiego zasilającego kadrę 

zarządzającą Gminą. Należy także podkreślić, że inteligentne i efektywne, wielopoziomowe 

zarządzanie Gminą będzie realizowane przy wsparciu innowacyjnych systemów i rozwiązań, które 

pomagają m.in. w komunikowaniu się mieszkańców i inwestorów oraz turystów z zarządzającymi 

Gminą, załatwianiu spraw urzędowych na odległość, wizualizacji koncepcji zagospodarowania 

przestrzennego Gminy czy aktywnym udziale mieszkańców w zarządzaniu Gminą. 

 

 

W I Z J A 
 

Wizja formułowana w ramach strategii, jest swego rodzaju projekcją przyszłości, do jakiej dążyć 

będzie samorząd i społeczność lokalna Gminy Łaszczów. Wizja rozwoju opisuje pożądany stan 

docelowy w perspektywie kilku – kilkunastu lat. Wizja odpowiada zamierzeniom i aspiracjom oraz 

oczekiwaniom, wynikającym z możliwości rozwoju i wykorzystania potencjału gminy i regionu.  

Gmina ma trwale rozwijać się dzięki elastyczniej, kreatywnej i adaptacyjnej odporności na 

nadchodzące zmiany społeczno-gospodarcze, w tym mające charakter kryzysów strukturalnych, 

implikowane zarówno przez ponadlokalne uwarunkowania już znane jak: zmiany klimatyczne, 

polityki transformacji energetycznej, infrastrukturalne, społeczne itp., cyfryzacja, robotyzacja, 

sztuczna inteligencja, big data, Internet Rzeczy, pandemia Covid-19, wojna na Ukrainie i restrykcje 

ją ograniczające, jak i przez ponadlokalne uwarunkowania trudne dziś do przewidzenia.  

 

Gmina musi być zdolna odnaleźć swoje miejsca, nisze, rynki itp. nawet w silnie zmieniających się 

uwarunkowaniach gospodarczych. Mieszkańcy wskazali, że docelowa wizja Gminy Łaszczów 

powinna mieć na celu wizerunek gminy przedsiębiorczej, atrakcyjnej dla inwestorów i tworzącej 

atrakcyjne miejsca pracy, przy równoczesnym akcentowaniu wizerunku jako przestrzeni 

ekologicznej, dbającej o środowisko naturalne i atrakcyjnej dla mieszkańców.  Piętrzące się 

problemy społeczne, ekonomiczne, gospodarcze, powodują potrzebę adaptacji do nowych 

warunków. Obecna sytuacja utrudniająca zarządzanie gminą, stanowi wyzwanie, z którym 

najszybciej można sobie poradzić poprzez integrację zasobów, współpracę, innowacje  

i internacjonalizację. Konstruując treść wizji, brano uwzględniono potencjały Gminy i obecne 

trendy.  
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W I Z J A 

 

 

Zrównoważony rozwój Gminy Łaszczów uwzględnia zasady ładu 

przestrzennego w zagospodarowaniu przestrzeni. Ważnym aspektem staje się 

utrzymanie dotychczasowego charakteru zabudowy, zagospodarowania  

i komunikacji, objęcie ochroną miejsc cennych przyrodniczo i w miarę 

możliwości rewaloryzacja obiektów oraz terenów zabytkowych,  

poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miejscowości. 

Priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Łaszczów są 

zorganizowane struktury przestrzenne stanowiące ofertę dla inwestorów tj. 

wyznaczenie w lokalnych dokumentach planistycznych  

i przygotowanie do inwestowania strefy usługowo-przemysłowej. 

Kluczowe dla zrównoważonego rozwoju jest wspomaganie rozwoju funkcji 

przemysłowej Łaszczowa we współpracy z sąsiadującymi gminami oraz 

podkarpaciem i specjalną strefą ekonomiczną Euro-Park Mielec. 

Rozwój rolnictwa powinien łączyć tradycyjne, przyjazne środowisku formy 

gospodarowania z nowymi innowacyjnymi metodami wykorzystania zasobów 

naturalnych. W ramach przeciwdziałania skutkom suszy w zakresie przebudowy 

systemu melioracji szczegółowych w kierunku zwiększenia funkcji 

nawadniających jako priorytetowe uznaje się realizację systemów nawodnień  

w Gminie Łaszczów. W ramach rozwoju gospodarki rybackiej uznaje się za 

niezbędne utrzymanie w użytkowaniu istniejących obiektów stawowych  

tj. stawy: Zimno, Nadolce. 

Funkcje turystyczne Gmina Łaszczów będzie realizować poprzez wykorzystanie 

miejsc ciekawych przyrodniczo oraz zabytków we współpracy z JST  

OSI Roztocze. Szlak rokadowy biegnący przez teren gminy będzie łączyć funkcje 

transportowe i turystyczne poprzez infrastrukturę szlaku rowerowego. 

Uwzględniając potrzeby rozwojowe w kontekście posiadanych potencjałów 

Gmina Łaszczów dąży do kooperacji z JST oraz przedsiębiorcami, rolnikami, 

inwestorami, uczelniami wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu. Gmina 

Łaszczów troszczy się o rozwój kapitału społecznego, który buduje relacje, 

powiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze i wpływa na 

mechanizmy społeczno-gospodarcze i rozwój zielonego ładu.  
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ELEMENTY WIZJI 
 

Przygraniczny obszar funkcjonalny Województwa Lubelskiego, strefę zewnętrzną, w skład której 

wchodzi Łaszczów. Rozwój społeczno-gospodarczy tego obszaru w dużym stopniu uzależniony jest 

od zahamowania stale pogłębiających się negatywnych procesów demograficznych  

i strukturalnych oraz zmierzenia się z konsekwencjami wojny na Ukrainie, w tym zachowaniem  

w ujęciu wieloletnim agresora tj. Rosji. 

 

Gmina Łaszczów w rozwoju zagospodarowania przestrzennego skupi się na: 

• zwiększenie dostępności w relacjach krajowych i regionalnych (poprawa dostępu do usług, 

sieci transportowych i telekomunikacyjnych), 

• wzmocnieniu funkcjonalnym ośrodka miejskiego – miasta Łaszczów, 

• tworzeniu warunków do rozbudowy infrastruktury logistycznej. 

 

Gmina Łaszczów będzie kierować się zasadami zagospodarowania przestrzennego: 

• uwzględnianie w zagospodarowaniu potrzeb związanych z obronnością  

i bezpieczeństwem publicznym, integrowanie systemów transportowych, 

• usprawnienie powiązań transportowych, 

• zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszar miasta pod 

względem funkcjonalno-przestrzennym będzie stanowił ośrodek obsługi strefy aktywności 

gospodarczej. 

• w planowaniu rozwoju Gminy Łaszczów uwzględni obszary rolnicze, ostoje przyrody, 

kluczowe ekosystemy leśne oraz powiązania przyrodnicze (korytarze ekologiczne) oraz 

utrzymanie w użytkowaniu istniejących obiektów stawowych tj. stawy: Zimno, Nadolce. Na 

terenie Gminy Łaszczów znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków (ostoje ptasie) oraz 

rezerwat przyrody. 

 

Wizja wskazuje na konieczność wspomagania rozwoju funkcji przemysłowej Łaszczowa oraz 
rozwój rolnictwa powinien łączyć tradycyjne, przyjazne środowisku formy gospodarowania  
z nowymi innowacyjnymi metodami wykorzystania zasobów naturalnych. Podstawowe działania 
kieruje się na poprawę struktury przestrzennej gospodarstw rolnych w województwie lubelskim. 
Innym ważnym aspektem kształtowania terenów wiejskich jest ich wzbogacanie funkcjonalne  
z zachowaniem obecnych kierunków rozwoju specjalizacji rolnej w poszczególnych rejonach 
województwa. Funkcje turystyczne gmina będzie realizować poprzez wykorzystanie licznych 
miejsc ciekawych przyrodniczo oraz zabytków.  

 

Gmina Łaszczów będzie dążyć w swoim rozwoju do zrównoważonej proporcji pomiędzy 

powierzchnią terenów mieszkaniowych zabudowanych, a niezabudowanych w konsekwencji 

ustalanej w planach miejscowych.  

 
Obszary, które kreują możliwości rozwoju zgodnie z wizją to: 

• Wzrost zainteresowania podnoszeniem poziomu wykształcenia, 

• Rozwój infrastruktury społecznej, 

• Racjonalizacja/wykorzystanie sieci szkół podstawowych, 
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• Zagospodarowanie surowców wtórnych, 

• Pojawienie się inwestorów zewnętrznych, 

• Kapitał społeczny i kulturalny (tradycja, dziedzictwo kultury, folklor), 

• Finansowanie z funduszy UE, 

• Wzrost zainteresowania (popytu) zdrową żywnością, 

• Integracja i współpraca (wykorzystanie sprzętu, grupy producenckie) 

• Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, alternatywne źródła dochodów, 

• Rozwój przemysłu czasu wolnego i usług turystycznych, 

• Rozwój i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. 

 

Kluczowym warunkiem rozwoju Gminy Łaszczów, jest współpraca między gminami oraz innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego. Współpraca gmin jest więc obecnie niezbędnym 

warunkiem realizacji celów przekraczających możliwości jednej gminy.  

 

Wizja rozwoju uwzględnia model rozwoju Gminy Łaszczów, który obejmuje współpracę 

międzysektorową, której celem jest współdziałanie przedsiębiorstw, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz uczelni.  

 

Model rozwoju oparty na współpracy zwiększa wzajemne zrozumienie między zaangażowanymi 

stronami i usuwa przeszkody na etapie wdrażania, ale także zapewnia środowisko dla zachowania 

trwałości wyników. Dodaje wartość do produktu końcowego lub usługi z uwzględnieniem specyfiki 

wszystkich zaangażowanych stron. Model rozwojowy oparty na współpracy ma zastosowanie, gdy 

występuje potrzeba lub konieczność poszerzenia ekosystemu innowacji, specyficzne lokalne lub 

regionalne wyzwania gospodarcze i rozwojowe wymagają wspólnych wysiłków i mają złożony 

charakter. Dominujące tendencje mogą nie być dogodne dla wszystkich zainteresowanych stron 

włączonych do sieci współpracy i należy je zbadać z zastosowaniem różnych perspektyw.  

 
Do priorytetów rozwojowych gminy należy: 

1. Tworzenie udogodnień dla przedsiębiorców (w tym: ulgi, przygotowanie terenów pod 

inwestycje). 

2. Wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych. 
3. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez internet). 

4. Rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej). 

5. Modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół. 
6. Rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego. 
7. Rozwój przedsiębiorczości. 
8. Rozwój usług i infrastruktury turystycznej. 
9. Ochrona środowiska naturalnego. 
10. Rozwój systemu segregacji odpadów w celu obniżenia cen. 
11. Sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży atrakcji turystycznych, promocja. 
12. Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki). 

 
Gminy zagrożone trwałą marginalizacją takie jak m.in. Gmina Łaszczów będą głównymi adresatami 

polityki regionalnej po roku 2020, taką koncepcję zakłada Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

2030. Obszar Strategicznej Interwencji (OSI Roztocze) to obszar zagrożony trwałą marginalizacją.  
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KIERUNKI 
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PRIORYTET ROZWOJU 
 

 

 
Priorytetem rozwoju Gminy Łaszczów jest wsparcie działalności rolniczej  

oraz społeczno-gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego Roztocza 

 do rozwoju pozarolniczych aktywności. 

 

 

FUNKCJE UZUPEŁNIAJĄCE GMINY ŁASZCZÓW:  

• Obsługa ludności. 

• Obsługa rolnictwa i gospodarki rybackiej. 

• Tworzenie warunków do rozwoju małego i średniego przemysłu 

spożywczego. 

• Tworzenie warunków do rozwoju rzemiosła o charakterze usługowym  

i wytwórczym. 

• Tworzenie warunków do rozwoju baz logistycznych. 

• Mieszkalnictwo. 

• Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej. 

• Poprawa przestrzeni (ochrona przyrody, retencja, utrzymanie 

gospodarki rybackiej, odnowa zabytków, rewitalizacja, OZE). 

• Turystyka. 

• Współpraca wielosektorowa. 

 

Równocześnie ważne będzie promowanie i wpieranie trwałego zatrudnienia oraz działania na rzecz 

bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy, wspierające podjęcie przez nich zatrudnienia. 

Konieczny będzie zaplanowany rozwój ekonomii społecznej, w tym wsparcie dla jej podmiotów 

poprzez m.in. preferencyjne zlecanie im zadań publicznych. To samo dotyczy organizacji 

pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej.  

Priorytetem jest rozwój gospodarczy gminy i pozyskanie nowych inwestorów w branży przemysłu  

i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemysłu czasu wolnego (turystyki), a także budowa 

oferty dla młodych małżeństw, młodzieży i osób starszych. Wdrażając zaplanowane w Strategii 

działania, korzyści dla gminy związane z przyciąganiem inwestycji na swój teren, będzie można 

zaobserwować w ciągu 2-3 lat. Nowe przedsiębiorstwa, to nie tylko dodatkowe wpływy z podatków, 

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

jako miejsca atrakcyjnego i innowacyjnego. Pozyskanie inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, 

edukacji i innowacji oraz rolnictwa, to gwarancja rozwoju gminy i podniesienia jakości życia 

mieszkańców, dlatego też Samorząd lokalny musi skupić się na obsłudze inwestorów oraz 

profesjonalnych narzędziach komunikacji z potencjalnymi inwestorami (nowoczesna promocja 

gospodarcza gminy, budowa marki Gminy Łaszczów).  
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PARADYGMATY ROZWOJU 

 
1. Gmina Łaszczów stanie się przestrzenią zrównoważonego, inteligentnego, 

wielofunkcyjnego rozwoju tj. gminą atrakcyjną do życia i pracy, a poprzez to 

atrakcyjnym osiedleńczo miejscem. Gmina Łaszczów, wykorzystując swoje 

endogeniczne potencjały oraz naturalne uwarunkowania oraz zawarte partnerstwa 

będzie prowadzić działania dynamizujące rozwój kapitału społecznego, a także 

działania zmierzające do zwiększania aktywności gospodarczej oraz poprawy 

komfortu życia mieszkańców, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego  

i zrównoważonego rozwoju, współpracując z mieszkańcami i partnerami 

(samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi). 

 

2. Gmina Łaszczów będzie prowadzić działania ukierunkowane na: rozwój i poprawę 

dostępności infrastruktury transportowej, komunikacji, a także dostępności 

terenów inwestycyjnych i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy poprzez 

wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, rozwój ekonomii społecznej  

i przedsiębiorczości, dostęp do wiedzy oraz współpracę z: samorządami, rolnikami, 

przedsiębiorcami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi. 

 

3. Gmina Łaszczów skupi się na podnoszeniu jakości usług publicznych, w sposób 

szczególny na podniesieniu poziomu edukacji oraz wzroście współpracy  

z mieszkańcami, tworząc warunki inteligentnego rozwoju opartego na cyfryzacji. 

 

4. Gmina zacieśniani współpracę w ramach OSI Roztocze, która powinna przyczynić 

się do wzmocnienia kapitału ludzkiego na obszarze Gminy, a także do rozwoju 

zrównoważonego rolnictwa oraz rozwoju produktów i usług turystycznych, rozwój 

energetyki OZE. 

 

5. Gmina Łaszczów będzie postrzegana jako inteligentne, atrakcyjne miejsce do 

życia tj. przestrzeń przedsiębiorcza, przyjazna dla mieszkańców, turystów, 

inwestorów, tworząca atrakcyjne miejsca pracy, przy równoczesnym 

funkcjonowaniu jako przestrzeń o wysokiej ekokulturze, dbającej o środowisko 

naturalne, respektującej zasady ładu przestrzennego. Podniesienie poziomu 

atrakcyjności osiedleńczej Gminy (modernizacja dróg, budowa chodników, 

oświetlenia, ścieżek rowerowych, modernizacja obiektów sportowych, kultury oraz 

rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych), pomoże przezwyciężyć bariery 

rozwojowe i da szansę na przyciągnięcie ludności w wieku produkcyjnym, co 

powinno przełożyć się pozytywnie na strukturę wiekową mieszkańców Gminy. 

 

6. Gmina Łaszczów będzie miejscem, w którym każdy senior będzie czuł się dobrze 

poprzez zapewnienie kompleksowej opieki medycznej i dostęp do odpowiednio 

przygotowanej oferty kulturalno-rekreacyjnej. 
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7. Gmina Łaszczów skupi się na rozwoju atrakcyjnej oferty turystycznej opartej  

o dziedzictwo kultury, walory przyrodnicze oraz bogactwo kultury ludowej 

tworzącej element konstytuujący tożsamość gminy.  

 

 

GŁÓWNY KIERUNEK ROZWOJU  
 

 
 

 
Rozwój ukierunkowany na wsparcie działalności rolniczej oraz społeczno-

gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego  
i kulturowego, tj. potencjałów endogenicznych gminy tj. sieci 

transportowej, potencjału rolniczego, przetwórstwa spożywczego, 
produkcji ryb, potencjału przyrodniczego i turystycznego, połącznia do 

granicy państwa.  
 

 

 
Kierunek rozwoju wymaga współpracy z gminami oraz utworzenia miejscowej Strefy Aktywności 

Gospodarczej oraz nawiązania współpracy z sąsiadującymi JST oraz gminami z Podkarpacia, a także 

ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec, jak również rozwijanie funkcji turystycznych we 

współpracy z JST OSI Roztocze. Działania wymagają współpracy z gminami: Tyszowce, Rachanie, 

Ulhówek, Telatyn, Jarczów, Lubycza Królewska oraz z gminami Mircze. Wszystkie strategie rozwoju 

lokalnego, powinny być synergicznie połączone jednym drzewem celów, aby móc realnie myśleć  

o próbie rozwiązania kluczowych problemów rozwojowych. Rekomenduje się również opracowanie 

i realizację strategii w porozumieniu samorządów OSI Roztocze poprzez opracowanie i wdrożenie 

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkie strategie rozwoju lokalnego, powinny być synergicznie 

połączone jednym drzewem celów, aby móc realnie myśleć o próbie rozwiązania kluczowych 

problemów rozwojowych. Podniesienie produkcyjności i rentowności gospodarstw w Gminie 

Łaszczów wpłynie znacząco na rozwój społeczno-gospodarczy gminy. W tym celu należy wspierać 

rozwój wysokotowarowych gospodarstw specjalistycznych, ukierunkować produkcję rolniczą  

w oparciu o istniejące ugruntowania tradycyjne i warunki przyrodnicze, zmodernizować istniejącą 

bazę przetwórstwa rolnego oraz stworzyć warunki pod lokalizację i rozwój nowych przedsiębiorstw 

przetwórczych. Poszczególne priorytety rozwoju będą realizowane w oparciu o zestaw spójnych  

i wzajemnie się uzupełniających celów, które stanowić będą platformę do określenia wiodących 

kierunków działań. 
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CEL  STRATEGICZNY 

 
 

 
Celem rozwoju GMINY ŁASZCZÓW w perspektywie do roku 2030 

 jest kształtowanie strategicznych zasobów rolnych oraz społeczno-gospodarcze 
wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego tj. 

potencjałów endogenicznych gminy, a także trwała poprawa komfortu życia 
mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego, 

terytorialnego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, a także 
systematyczna poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez 

dotychczasowe i nowe przewagi konkurencyjne, zapewniające atrakcyjne 
miejsca pracy oraz zintegrowane przedsięwzięcia w zgodzie z zasadami 

zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju społeczno-gospodarczego 
obszarów wiejskich i zasadami ładu przestrzennego. 

 

 

 

I. KIERUNEK ROZWOJU GMINY:   
Kształtowanie strategicznych zasobów rolnych. 

 
 
CEL OPERACYJNY I.1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, 
rozwój zrównoważonego rolnictwa. 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

I.1.1. Promowanie innowacyjnych i ekologicznych metod upraw i nawożenia. 

I.1.2. Wsparcie ekologicznych rozwiązań tj. zrównoważony i zintegrowany rozwój 

infrastruktury oczyszczania ścieków. 

I.1.3. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.  
I.1.4. Wsparcie rozwoju zrównoważonego rolnictwa, ekstensywnego, w tym rolnictwa 
ekologicznego. 
I.1.5. Organizacja przestrzenna rolnictwa indywidualnego, gospodarstw rolnych (scalanie 

gruntów). 

I.1.6. Rozwój rolniczego handlu detalicznego na terenie gminy. 

I.1.7. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej jako istotnego elementu regionalnej oferty 

turystycznej. 

I.1.8. Rozwój materialnej bazy turystycznej. 
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CEL OPERACYJNY I.2. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej surowce 
rolne tj. branży rolno-spożywczej oraz przetwórstwa. 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

I.2.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego i inwestycji  

w przemyśle rolno-spożywczym przyjaznych środowisku naturalnemu. 

I.2.2. Zrównoważony i zintegrowany rozwój infrastruktury oraz obiektów 

przechowalniczych. 

I.2.3. Wsparcie rozwoju branż obsługujących sektor spożywczy. 

 

CEL OPERACYJNY I.3. Budowa marki tradycyjnych i lokalnych produktów 
żywnościowych. 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

I.3.1. Wsparcie tworzenia marki produktów żywnościowych tj. oferty tradycyjnych  

i lokalnych produktów żywnościowych oraz narzędzi ich promocji. 

I.3.2. Wykreowanie marki produktów żywnościowych pochodzących z gminy. 

 

 

 

II. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: 
Zrównoważony i zintegrowany rozwój infrastruktury 

uwzględniający zasady ładu przestrzennego oraz kapitał 
ekologiczny gminy. 

 

 
CEL OPERACYJNY II.1. Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych  
i zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej. 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

II.1.1. Rozwijanie usług cyfrowych oraz udostępnianie ich dla mieszkańców, 

przedsiębiorców i turystów. 

II.1.2. Usprawnienie systemu racjonalnej gospodarki odpadami. 

 
 
 
CEL OPERACYJNY II.2. Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój spójny  
z trendami społecznymi i ochroną środowiska naturalnego. 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE 

II.2.1. Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie i utrzymanie miejsc pracy  
i dywersyfikację dochodów.  
II.2.2. Rozwój usług i lokalnej infrastruktury komunalnej. 
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II.2.3. Wspieranie usług publicznych służących rozwijaniu działalności kulturalnej, 

wzmacnianiu poczucia tożsamości lokalnej. 

II.2.4. Organizacja terenów inwestycyjnych i strefy usługowo-przemysłowej (strefy 

aktywności gospodarczej). 

II.2.5. Rozwój infrastruktury transportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

II.2.6. Rozwój infrastruktury alternatywnego transportu przyjaznego środowisku 

naturalnemu. 

II.2.7. Wspieranie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ich otoczenia. 

II.2.8. Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów.  
II.2.9. Rozwój form współpracy na obszarach wiejskich w wymiarze produkcyjnym, 
usługowym, społecznym.  

 

 
CEL OPERACYJNY II.3. Ochrona walorów środowiska naturalnego. 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE 

II.3.1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu, zwiększenie małej retencji  
i renaturalizacji rzek. 

II.3.2. Ochrona wartości przyrodniczych, w tym krajobrazu, siedlisk i bioróżnorodności. 

II.3.3. Wspieranie działań i rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności budynków  

i infrastruktury publicznej. 

II.3.4. Kontynuowanie działań na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

 

 

III. KIERUNEK ROZWOJU GMINY:  
Innowacyjny rozwój gospodarczy wykorzystujący endogeniczne 

potencjały gminy.  
 

CEL OPERACYJNY III.1. Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-
kulturowych i rozwój usług wolnego czasu. 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI 

III.1.1. Wspieranie tworzenia kompleksowej oferty turystycznej, w tym łączącej funkcje 

edukacyjne, kulturowe i rekreacyjne odpowiadającej na nowe trendy w turystyce 

III.1.2. Rozwijanie oferty wydarzeń wykorzystujących unikalne zasoby lokalne. 

III.1.3. Zrównoważony rozwój infrastruktury sprzyjającej propagowaniu różnych form 

turystyki. 

III.1.4. Rozwój zintegrowanej i innowacyjnej przedsiębiorczości bazującej na lokalnej 

tradycji i dziedzictwie kulturowym oraz usługach edukacyjnych. 

III.1.5. Organizacja punktów usług i obsługi turystycznej dla turystyki zmotoryzowanej. 

III.1.6. Ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego i usług w dziedzinie kultury 
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IV. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: 
Rozwijanie kapitału społecznego. 

 

 
CEL OPERACYJNY IV.1. Rozwijanie zasobów ludzkich. 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE 

IV.1.1. Wsparcie procesów uczenia się i podnoszenia kwalifikacji mieszkańców gminy. 

IV.1.2. Wprowadzanie nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz 

współpraca z pracodawcami w procesie profilowania kształcenia na terenie gminy. 

IV.1.3. Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia. 

IV.1.4. Doposażanie placówek oświatowych. 

 

 
CEL OPERACYJNY IV.2. Promowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej na terenie gminy. 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE 

IV.2.1. Promowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. 

IV.2.2. Prowadzenie polityki prorodzinnej na terenie gminy. 

IV.2.3. Rozwój relacji społecznych i innowacji społecznych. 

IV.2.4. Profilaktyka uzależnień oraz rozwiązywanie problemów społecznych. 

IV.2.5. Rozwój ekonomii społecznej i solidarnej na terenie gminy. 

IV.2.6. Rozwój usług społecznych z zakresu opieki i aktywizacji osób starszych. 

 

 

CEL OPERACYJNY IV.3. Wzmocnienie współpracy transgranicznej  

i międzyregionalnej. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE 

IV.3.1. Wspieranie działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych i dziedzictwa 

kulturowego na obszarach przygranicznych oraz rozwój zintegrowanej turystyki 

transgranicznej. 



 

 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2022-2027 z perspektywą  do 
roku 2030 

 

 
I .  K I E R U N E K  R O Z W O J U  G M I N Y :    

Kształtowanie strategicznych zasobów rolnych. 
 

SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel: Cel strategiczny 1. – Kształtowanie strategicznych zasobów rolnych./ Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych/ Rozwój produkcji 
żywności wysokiej jakości, w tym produkcji ekologicznej/ Poprawa gospodarki wodnej na obszarach wiejskich. 

CEL 
SRWL: 
1.1.; 2.3.; 2.4.; 3.4. 

CEL OPERACYJNY I.1.  
Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, rozwój zrównoważonego rolnictwa. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Ochrona gleb poprzez 
promowanie 
innowacyjnych, bardziej 
ekologicznych sposobów 
nawożenia oraz rozwój 
infrastruktury oczyszczania 
ścieków na obszarach 
wiejskich 
 

I.1.1. Promowanie innowacyjnych  

i ekologicznych metod upraw i nawożenia. 

 

 

I.1.2. Wsparcie ekologicznych rozwiązań  

tj. zrównoważony i zintegrowany rozwój 

infrastruktury oczyszczania ścieków. 

 

I. 1.1.1. Kompleksowa i wielokierunkowa współpraca  
z KOWR oraz Uniwersytetem Przyrodniczym i IUNG  
w Puławach – wsparcie edukacji z zakresu rozwoju 
ekologicznego rolnictwa. 
 
I.1.2.1. Realizacja projektów promujących ekologiczne sposoby 
nawożenia upraw oraz ich przechowywania, sortowania  
i przechowywania. 
I.1.2.2. Wsparcie organizacyjno-doradcze budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków (pomoc przy pozyskaniu 
dofinansowania). 
I.1.2.3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy 
obiektach użyteczności publicznej. 
I.1.2.4. Modernizacja sieci wodociągowej (na terenie całej 
gminy). 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

Zwiększenie wykorzystania 
OZE 

I.1.3. Wspieranie efektywności energetycznej  
i redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

I.1.3.1. Wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz 
wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do 
sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów 
zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności. 
I.1.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz 

 

 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
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wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do 
sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów 
zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności. 
I.1.3.3. Termomodernizacja i poprawa efektywności 
energetycznej i dostosowanie do potrzeb mieszkańców remiz 
OSP. 
I.1.3.4. Termomodernizacja i poprawa efektywności 
energetycznej i dostosowanie do potrzeb mieszkańców świetlic 
wiejskich. 
I.1.3.5. Termomodernizacja i dostosowanie do potrzeb 
mieszkańców budynku byłej szkoły w Pukarzowie (np. 
utworzenie Izby Regionalnej/ Warsztatów Kultury Ludowej).  
I.1.3.6. Przygotowanie miejsca pod odnawialne źródła energii 
(OZE, wiatraki) z zachowaniem procedury konsultacji 
społecznych. 
I.1.3.7. Modernizacja linii wysokiego napięcia (na rozwiązania 
ziemne, na terenie całej gminy). 
I.1.3.8. Budowa stacji doładowania elektrycznych pojazdów. 
 

 

 

Rozwój rolnictwa 
specjalistycznego, w tym 
ekologicznego 

I.1.4. Wsparcie rozwoju zrównoważonego 

rolnictwa, ekstensywnego, w tym rolnictwa 

ekologicznego. 

 

I.1.4.1. Wsparcie rozwoju zrównoważonego rolnictwa,  
w tym rolnictwa ekologicznego z zapleczem techniczno-
organizacyjnym. 
I.1.4.2. Wsparcie edukacji ekologicznej w gospodarstwach 
rolnych i zakładach przetwórczych – poprzez organizację 
szkoleń, kursów, konferencji we współpracy z LODR. 
I.1.4.3. Wsparcie w pozyskiwaniu środków na rozwój rolnictwa 
ekologicznego – organizacja spotkań  
z doradcami, praktykami oraz prywatnymi inwestorami. 
I.1.4.4. Wsparcie rozwoju dystrybucji żywności ekologicznej – 
organizacja kiermaszów, degustacji i innych wydarzeń. 
I.1.4.5. Rozwój współpracy z kołami łowieckimi poprzez 
organizowanie zebrań, inicjowanie dialogu, wizyty terenowe, 
spotkania. 

 

 

 

 

 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

Poprawa struktury 
wielkościowej  
i organizacyjnej 

I.1.5. Organizacja przestrzenna rolnictwa 

indywidualnego, gospodarstw rolnych (scalanie 

I.1.5.1. Współpraca z ARiMR w zakresie kampanii 
informacyjnej, organizacyjnej oraz wsparcie merytoryczne w 

FUNKCJONALNO 

- PRZESTRZENNA 
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gospodarstw rolnych gruntów). 

 

zakresie zmian struktury wielkościowej i organizacyjnych 
gospodarstw rolnych. 
I.1.5.2. Planowanie ładu przestrzennego poprzez wdrożenie 
zrównoważonego planowania przestrzennego 
uwzględniającego społeczne i ekonomiczne funkcje rolnictwa 

na terenie gminy. 
Rozwój rolniczego handlu 
detalicznego 

I.1.6. Rozwój rolniczego handlu detalicznego na 

terenie gminy. 

 

I.1.6.1. Utworzenie przestrzeni umożliwiającej rozwój 
rolniczego handlu detalicznego we współpracy z LGD  
i KGW (sprzedaż tradycyjna oraz e-platforma). 

 

GOSPODARKA 

Rozwój agroturystyki  
i turystyki wiejskiej 

I.1.7. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej 

jako istotnego elementu regionalnej oferty 

turystycznej. 

 

 
 
 

 

I.1.8. Rozwój materialnej bazy turystycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.7.1. Tworzenie warunków do rozwoju atrakcji 
agroturystycznych m.in. opracowanie w zakresie 
zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania ładem 
przestrzennym. 
I.1.7.2. Innowacyjna i aktywna promocja gminy – we 
współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi m. in. 
gospodarstw agroturystycznych i ich oferty. 
 
I.1.8.1. Utworzenie atrakcji turystycznych typu wioska 
tematyczna oraz miejsc noclegowych typu pole namiotowe/ 
domki letniskowe, kemping na terenie gminy. 
I.1.8.2. Utworzenie innowacyjnego produktu turystycznego tj. 
sieci wiosek tematycznych łączącego funkcje edukacyjne, 
rekreacyjne, prozdrowotne z okolicznymi JST. 
I.1.8.4. Zagospodarowanie wolnych przestrzeni na terenie 
gminy pod miejsca spotkań mieszkańców, turystów. Budowa 
placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy 
Łaszczów). 
I.1.8.5. Utworzenie powierzchni wystawienniczej wraz  
z wyposażeniem umożliwiającym organizację wydarzeń 
promujących dziedzictwo kulturowe. 
I.1.8.6. Utworzenie ścieżki edukacyjnej wykorzystującej 
i promującej dziedzictwo kultury gminy Łaszczów. 
I.1.8.7. Utworzenie szlaku turystycznego (pieszego, konnego) 
wykorzystującego i promującego walory przyrodnicze gminy 
Łaszczów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOSPODARKA 
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I.1.8.8. Współpraca z innymi JST w ramach budowy  
i zarządzania zintegrowanym produktem turystycznym OSI 
Roztocze. 
I.1.8.9. Współpraca z KGW oraz OSP, a także nowymi 
właścicielami gospodarstw agroturystycznych, stadnin koni   
w ramach angażowania kapitału społecznego  
w powstawanie atrakcyjnej oferty wydarzeń kulturalnych. 
I.1.8.10. Organizacja, cyklicznego wydarzenia promującego 
kulturę i dziedzictwo gminy (we współpracy z Polską 
Organizacją Turystyczną oraz innymi JST). 
I.1.8.11. Uwzględnienie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego obszarów pod budowę 
obiektów noclegowych typu: hotele, pensjonaty, kempingi, 
domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe. 
I.1.8.12. Tworzenie warunków i zachęt do prowadzenia 
działalności w zakresie gastronomii: zakłady gastronomiczne, 
punkty gastronomiczne, restauracje, bary, cukiernie. 
I.1.8.13. Tworzenie warunków i zachęt do budowy bazy 
towarzyszącej, umożliwiającej korzystanie  
z walorów przyrodniczych: kładek widokowych, parków 
linowych, ogrodów botanicznych/zielarskich, SPA, sklepy  
z pamiątkami, wypożyczalnie rowerów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 

 

 

 

 

SR WL, SR WL, SOR, 
KSRR, SZRWRiR 

Cel 1.2.; 1.3.: Rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa żywności 

SR WL  
1.2.; 1.3. 

CEL OPERACYJNY I.2. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej surowce rolne  
tj. branży rolno-spożywczej oraz przetwórstwa. 

 
KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Rozwój przedsiębiorstw 
przetwórstwa rolno-
spożywczego 

I.2.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw 

przetwórstwa rolno-spożywczego i inwestycji  

w przemyśle rolno-spożywczym przyjaznych 

środowisku naturalnemu. 

I.2.1.1. Tworzenie odpowiednich warunków inwestycyjnych, 
dla inwestorów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego 
m.in. ulgi, obsługa informacyjna, pomoc w zakupie gruntów, 
wysoki poziom edukacji. 
I.2.1.2. Promocja gospodarcza gminy (szczególnie poprzez 
SoMe, blogi tematyczne, videoblogi, udział w targach  

 

 

 
GOSPODARKA 
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 i konferencjach). 
I.2.1.3. Program wsparcia organizacyjno-prawnego 
sieciowania gospodarstw, producentów i przedsiębiorców we 
współpracy z LODR i KOWR (pomoc w zakładaniu grup 
producenckich, spółdzielni, klastrów). 
I.2.1.4. Utworzenie lokalnej bazy rolników, producentów 
rolno-spożywczych i przetwórców. 
I.2.1.5. Systematyczna i kompleksowa współpraca z LODR  
i KOWR, ARiMR w ramach kierunkowego wsparcia 
nowatorskich rozwiązań organizacyjnych na potrzeby 
współpracy podmiotów branży rolno-spożywczej  
i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwoju eksportu. 

Rozwój infrastruktury  
i obiektów 
przechowalniczych 

I.2.2. Zrównoważony i zintegrowany rozwój 

infrastruktury oraz obiektów przechowalniczych. 

 

I.2.2.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych wyznaczonych  
w Miejscowym Planie Zagospodarowania, w tym budowa 
dróg dojazdowych i pozostałych mediów. 
I.2.2.2. Promocja terenów inwestycyjnych na portalach: 
https://magazyny.pl/ oraz https://e-logistyka.pl/  
I.2.2.3. Organizacja doradztwa i przygotowania niezbędnych 
dokumentów do rozwoju infrastruktury 
i obiektów przechowalniczych. 

GOSPODARKA 

Rozwój branż 
wykorzystujących surowce 
rolne na cele 
nieżywnościowe (np. 
kosmetyki, farmaceutyka) 

I.2.3. Wsparcie rozwoju branż obsługujących 
sektor spożywczy. 

I.2.3.1. Tworzenie warunków do rozwoju branż 
wykorzystujących surowce rolne na cele nieżywnościowe. 
I.2.3.2. Utworzenie gminnej bazy surowców naturalnych oraz 
produktów rolnych dla inwestorów. 
I.2.3.3. Promocja gminy jako bazy surowca pochodzenia 
roślinnego w kraju i za granicą z wykorzystaniem 
innowacyjnych narzędzi marketingu internetowego. 

 

 

GOSPODARKA 

SR WL, SR WL, SOR, 
KSRR, SZRWRiR 

Cel: Promocja produktów żywnościowych 

 
SR WL 
1.4.; 2.3.; 3.4. 

 
CEL OPERACYJNY I.3. 

Budowa marki tradycyjnych i lokalnych produktów żywnościowych. 
 

https://magazyny.pl/
https://e-logistyka.pl/
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KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Działania na rzecz 
tworzenia oferty  
i promowania produktów 
tradycyjnych  
i regionalnych 

I.3.1. Wsparcie tworzenia marki produktów 

żywnościowych tj. oferty tradycyjnych i lokalnych 

produktów żywnościowych oraz narzędzi ich 

promocji. 

 

I.3.1.1. Wsparcie organizacyjne z LGD współpracy rolników  
i producentów rolnych w celu uruchomienia na szeroką skalę 
produkcji zdrowej, ekologicznej żywności (wzorem 
Stowarzyszenia Krakowski Kredens19) oraz zintegrowana 
promocja produktów żywnościowych. 
I.3.1.2.  Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej  
i solidarnościowej na poziomie gminy we współpracy  
z GOPS, KGW oraz stowarzyszeniami i organizacjami 
społecznymi, pozarządowymi w celu produkcji i promocji 
produktów lokalnych. 
I.3.1.3. Opracowanie planu komunikacji i promocji produktów 
pochodzących z gminy wspólnie ze stowarzyszeniami i KGW 
oraz producentami – ze szczególnym wykorzystaniem 
narzędzi internetowych. 

 

 

 

 

 
SPOŁECZNA 

 

 

 

 

 

Wykreowanie lubelskiej 
marki produktów 
żywnościowych 

I.3.2. Wykreowanie marki produktów 
żywnościowych pochodzących z gminy. 

I.3.2.1. Opracowanie strategii marki lokalnych produktów  
i tradycyjnych. 
I.3.2.2. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację 
działań związanych z wykreowaniem marki lokalnych 
produktów żywnościowych. 
I.3.2.3. Organizacja przestrzeni i wydarzeń promujących 
markę lokalnych produktów żywnościowych. 
 
 

 

 

 

 
GOSPODARKA 

 
I I .  K I E R U N E K  R O Z W O J U  G M I N Y :  

Zrównoważony i zintegrowany rozwój infrastruktury uwzględniający zasady ładu przestrzennego  
oraz kapitał ekologiczny gminy. 

 
 SR WL, SOR, KSRR, Cel: Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej/ - Ochrona i różnicowanie krajobrazu wiejskiego. 

 
19 Wzór: https://www.krakowskikredens.pl/ 

https://www.krakowskikredens.pl/
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SZRWRiR 

SR WL 
2.1.; 2.4.;3.4. 

CEL OPERACYJNY II.1. Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i zrównoważony rozwój 
infrastruktury technicznej. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Zrównoważony rozwój 
systemów infrastruktury 
technicznej 
Ochrona walorów 
środowiska 

II.1.1. Rozwijanie usług cyfrowych oraz 

udostępnianie ich dla mieszkańców, 

przedsiębiorców i turystów. 

II.1.1.1. Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Łaszczowie oraz 
wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników 
instytucji sektora publicznego. 
II.1.1.2. Rozwój infrastruktury informatycznej jednostek, 
wsparcie systemów elektronicznego zarządzania 
dokumentacją, rejestrów publicznych, rozwoju aplikacji  
i systemów bazodanowych, budowa platformy usług 
publicznych Gminy Łaszczów. 
II.1.1.3. Rozwój infrastruktury informacji przestrzennej. 

 
TECHNICZNA 

II.1.2. Usprawnienie systemu racjonalnej 

gospodarki odpadami. 

II.1.2.1. Zakup koszy i sprzętu do prowadzenia segregacji 
odpadów oraz funkcjonowania PSZOK. 
II.1.2.2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych  
w Zimnie. 
II.1.2.3. Budowa instalacji/ zakładu unieszkodliwienia/ 
segregacji odpadów komunalnych. 

 

 

 
TECHNICZNA 

SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel: Wielofunkcyjny rozwój wiejskich ośrodków gminnych 

SR WL 
2.3.; 2.4; 3.4. 

 
CEL OPERACYJNY II.2. Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój spójny  

z trendami społecznymi i ochroną środowiska naturalnego. 
 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Wspieranie rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości 

II.2.1. Rozwój przedsiębiorczości poprzez 

tworzenie i utrzymanie miejsc pracy  

i dywersyfikację dochodów. 

II.2.1.1. Wdrożenie zintegrowanych metod planowania 
społeczno-gospodarczego w planowaniu przestrzennym oraz 
stworzenie spójnego systemu planowania rozwoju  
w układach terytorialnych w tym planowania lokalnego  
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 i ponadlokalnego (Opracowanie Ponadlokalnej Strategii 
Rozwoju wspólnie z innymi JST). 
II.2.1.2. Powołanie Gminnej Rady Przedsiębiorczości. 
II.2.1.3. Kreowanie lokalnych inicjatyw oraz programów 
poprawiających atrakcyjność inwestycyjną oraz rozwój 
przedsiębiorczości we współpracy z instytucjami otoczenia 
biznesu oraz instytucjami finansowymi. 
II.2.1.4. Rozwój systemu partycypacji społecznej, 
konsultowanie i uwzględnienie w systemie planowania 
przestrzennego działań realizujących cele wynikające z ponad 
gminnego podejścia funkcjonalnego i potrzeb 
przedsiębiorców. 
II.2.1.5. Współpraca z przedsiębiorcami  w zakresie pomocy 
organizacyjno-prawnej w zakresie zarządzania zmianą  
i niwelowania skutków kryzysu gospodarczego. 
II.2.1.6. Współpraca z innymi JST, administracją Samorządu 
Województwa Lubelskiego oraz stroną rządową  
w zakresie wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców – 
budowa Zintegrowanego Systemu Szkolnictwa Zawodowego  
i Kwalifikacji Zawodowych (we współpracy z Powiatem 
Tomaszowskim). 
II.2.1.7. Utworzenie Samorządowego Centrum 
Przedsiębiorczości i Rozwoju w Łaszczowie. 

 
FUNKCJONALNO 

- PRZESTRZENNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 

 

 

 

 

 

 

 

GOSPODARKA 

 

 

 

 

Ochrona walorów 
środowiska 

II.2.2. Rozwój usług i lokalnej infrastruktury 

komunalnej. 

 

II.2.2.1. Opracowanie planu gazyfikacji gminy i realizacja 
inwestycji sieci gazociągowej we współpracy z dostawcami. 
II.2.2.2. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy.  
II.2.2.3. Opracowanie dokumentacji oraz budowa/ 
modernizacja kanalizacji sanitarnej w Łaszczowie  
i miejscowościach ościennych. 
II.2.2.4. Likwidacja / rekultywacja dzikich wysypisk śmieci na 
terenie gminy. 
II.2.2.5. Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody na 
terenie gminy. 
II.2.2.6. Opracowanie dokumentacji i budowa cmentarza 
komunalnego w Łaszczowie. 

 

 

TECHNICZNA 
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Odnowa wsi/ Obszary 
zagrożone trwałą 
marginalizacją. 

II.2.3. Wspieranie usług publicznych służących 

rozwijaniu działalności kulturalnej, wzmacnianiu 

poczucia tożsamości lokalnej. 

 

II.2.3.1. Przebudowa / termomodernizacja świetlic wiejskich 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne). 
II.2.3.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości 
Łaszczów i na terenie Gminy, zagospodarowanie  
i renowacja centrów wsi. 

 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

Organizacja terenów 
inwestycyjnych 

II.2.4. Organizacja terenów inwestycyjnych i strefy 

usługowo-przemysłowej (strefy aktywności 

gospodarczej). 

 

II.2.4.1. Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zgodnie 
z opracowanym Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. Organizacja oferty inwestycyjnej (przejęcie 
gruntów od Wspólnot Wiejskich, współpraca z właścicielami 
prywatnych gruntów inwestycyjnych). 
II.2.4.2. Pozyskanie środków finansowych i uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych na terenie gminy. 
II.2.4.3. Promocja terenów inwestycyjnych wspólnie  
z partnerskimi JST. 

 

 

 

 
FUNKCJONALNO 

-PRZESTRZENNA 

Rozwój lokalnych układów 
drogowych zapewniających 
dostęp do miejsc 
koncentracji 
podstawowych usług, 
 a także infrastruktury 
sprzyjającej 
elektromobilności. 
 
 
Ochrona zasobów 
środowiska i klimatu. 
Efektywne wykorzystanie 
energii. 
 

II.2.5. Rozwój infrastruktury transportowej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą.

  

 

 

 

 

 
II.2.6. Rozwój infrastruktury alternatywnego 

transportu przyjaznego środowisku naturalnemu. 

 

 

 

 

 

II.2.5.1. Modernizacja dróg gminnych  
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie całej gminy. 
II.2.5.2. Budowa/ przebudowa dróg i chodników, w tym 
budowa/ rozbudowa i przebudowa energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego. 
II.2.5.3. Modernizacja dróg powiatowych we współpracy z 
Powiatem Tomaszowskim. 
 
II.2.6.1. Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżek/ 
szlaków rowerowych wraz z budową oświetlenia drogi 
rowerowej oraz wykonaniem stałej organizacji ruchu dla 
poprawy bezpieczeństwa. 
II.2.6.2. Opracowanie dokumentacji oraz budowa stacji 
doładowania samochodów elektrycznych. 
II.2.6.3. Opracowanie dokumentacji oraz budowa szlaków 
pieszych/ rowerowych/ konnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUNKCJONALNO 

-PRZESTRZENNA 

 

 

 

 

 

 II.2.7. Wspieranie lokalnych społeczności  

w działaniach na rzecz ich otoczenia. 

II.2.7.1. Dostosowanie pomieszczeń i organizacja Izby 
Pamięci/ Muzeum Kultury Ludowej w gminie Łaszczów. 
II.2.7.2. Organizacja zajęć dla dzieci i dorosłych w GOK. 
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 II.2.7.3. Organizacja wspólnych projektów/ przedsięwzięć 
rozwijających ofertę kulturalną gminy przez KGW oraz GOK. 
II.2.7.4. Budowa siłowni na świeżym powietrzu i placów 
zabaw. 

 

SPOŁECZNA 

 II.2.8. Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego 

zdegradowanych obszarów. 

 

II.2.8.1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na 
lata 2022-2030. 
II.2.8.2. Rewitalizacja społeczna i kulturowa obszarów gminy 
wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji. 
II.2.8.3. Rewitalizacja budynku byłego kina i utworzenie 
Centrum Innowacji Społecznych. 
II.2.8.4. Zabezpieczenie i oświetlenie ruin synagogi  

w celu obiektu dla ruchu turystycznego. 

II.2.8.5. Rewitalizacja szkoły w Podlodowie i organizacja 

spółdzielni socjalnej. / Rewitalizacja szkoły w Podlodowie  

i utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. 

 

 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 

 II.2.9. Rozwój form współpracy na obszarach 

wiejskich w wymiarze produkcyjnym, usługowym, 

społecznym. 

II.2.9.1. Opracowanie Strategii Rozwoju LGD wspólnie  
z innymi JST obejmującej rozwój infrastruktury, 
przedsiębiorczości, kapitału społecznego, uporządkowania 
przestrzennego, umiejętności samostanowienia. 

 

 

SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel. Ochrona walorów środowiska/ Poprawa gospodarki wodnej na obszarach wiejskich/ Poprawa jakości wód 

SR WL 
2.4; 3.4. 

CEL OPERACYJNY II.3. Ochrona walorów środowiska naturalnego. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

 II.3.1. Wspieranie przystosowania się do zmian 

klimatu, zwiększenie małej retencji  

i renaturalizacji rzek. 

II.3.1.1. Budowa, przebudowa, modernizacja, remont – 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobużek. 
II.3.1.2. Ustabilizowanie stanu wody na rzece Huczwa. 
II.3.1.3. Wspieranie inwestycji w zakresie małej retencji 
wodnej, w szczególności w naturalnych ekosystemach, na 
obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach 
przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji 
rolnej. Opracowanie dokumentacji i budowa zbiornika małej 
retencji na terenie gminy. 

 

 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
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II.3.1.4. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu 
miasta Łaszczów. 
II.3.1.5. Budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do 
ujmowania, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody 
do spożycia w sytuacji zmniejszenia dostępnej ilości wody lub 
obniżenia jakości wody, będących skutkiem suszy lub w 
sytuacji, gdy infrastruktura jest niewydolna w warunkach fal 
upałów lub suszy 
 

II.3.2. Ochrona wartości przyrodniczych, w tym 

krajobrazu, siedlisk i bioróżnorodności. 

II.3.2.1. Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, 
grzybów, zwierząt jako element projektu ochrony 
bioróżnorodności. 
II.3.2.2. Budowa Centrum Ochrony Różnorodności 
Biologicznej w oparciu o gatunki tj. ogrodu botanicznego oraz 
parku miejskiego służących ochronie i zwiększaniu 
różnorodności biologicznej. 
II.3.2.3. Promocja dobrych praktyk w zakresie ładu 
przestrzennego i estetyki miejsc publicznych. 
II.3.2.4. Rozwój infrastruktury związanej z właściwym 
ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych 
przyrodniczo służącej ograniczeniu antropopresji i degradacji 
środowiska. 
II.3.2.5. Opracowanie / aktualizacja dokumentów 
planistycznych dla form ochrony przyrody. 
II.3.2.6. Utrzymanie stawów rybnych w Zimnie  
i Nadolcach oraz rozwój gospodarki rybackiej. 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

II.3.3. Wspieranie działań i rozwiązań na rzecz 

zwiększenia efektywności budynków  

i infrastruktury publicznej. 

 

II.3.3.1. Przebudowa/ remont boisk sportowych, miejsc 

rekreacyjnych, placów zabaw, boisk przy szkołach. 
II.3.3.2. Rewaloryzacja miejsc przy świetlicach wiejskich na 

boiska sportowe i miejsce rekreacji. 
II.3.3.3. Budowa/ przebudowa/ remont i wyposażenie 

infrastruktury obiektów OSP/ KGW na terenie Gminy 
Łaszczów. 
II.3.3.4. Przebudowa i modernizacja budynku szkoły  

w Łaszczowie. 

 

 

 

 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
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II.3.3.5. Termomodernizacja budynków oświatowych oraz 

dostosowanie ogrzewania do wymogów ochrony środowiska. 

II.3.3.6. Termomodernizacja świetlic wiejskich. 

II.3.3.7. Termomodernizacja budynków oraz budowa 
szatni i prysznicy przy Stadionie w Łaszczowie. 
II.3.3.8. Termomodernizacja szkół: w Nabrożu-Kolonii, 

Zimnie, Steniatynie. 

II.3.3.9. Termomodernizacja części starej Szkoły 

Podstawowej w Łaszczowie. 

II.3.4. Kontynuowanie działań na rzecz usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

 

II.3.4.1. Kontynuowanie działań na rzecz usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

 

 

 
I I I .  K I E R U N E K  R O Z W O J U  G M I N Y :   

Innowacyjny rozwój gospodarczy wykorzystujący endogeniczne potencjały gminy.  
 

 

 
SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

 

Cel: Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych i rozwój usług wolnego czasu. 
 

SR WL 
3.4.; 4.2 

CEL OPERACYJNY III.1. Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych i rozwój 
usług wolnego czasu. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJI DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Kreowanie punktowych 
produktów turystycznych 
wykorzystujących nowe 
trendy w turystyce, 
łączących funkcje 

III.1.1. Wspieranie tworzenia kompleksowej oferty 

turystycznej, w tym łączącej funkcje edukacyjne, 

kulturowe i rekreacyjne odpowiadającej na nowe 

III.1.1.1. Wsparcie tworzenia nowych/ rozbudowa 
istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez roboty 
budowlane, modernizację, wyposażenie infrastruktury 
ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych 
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edukacyjne, kulturowe 
i rekreacyjne. 
 
 

trendy w turystyce. 

 

turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół 
istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, 
mola, przystanie wodne, bulwary, ścieżki rowerowe, ścieżki 
edukacyjne i dydaktyczne, promenady).  
III.1.1.2. Realizacja działań związanych z zagospodarowaniem 
terenu wokół obiektów m.in. budowa miejsc parkingowych. 
III.1.1.3. Opracowanie nowych produktów w dziedzinie 
turystyki (we współpracy ze stowarzyszeniami, 
przedsiębiorcami) wykorzystujących walory historyczne, 
kulturowe i przyrodnicze. 

III.1.1.4. Wspieranie rozwoju usług turystycznych typu: 
innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-
kulturowych takich jak: przewodnictwo, usługi 
gastronomiczne, usługi hotelarskie, informacja turystyczna  
oraz promocja gminy poprzez: mapy turystyczne, pamiątki, 
sprzęt turystyczny, a szczególnie internet. 
III.1.1.5. Podjęcie współpracy na OSI Roztocze  
z przedsiębiorcami, JST oraz rolnikami w budowaniu  
i promocji usług wolnego czasu (w zakresie kultury, usług 
związanych z aktywną rekreacją, odnową biologiczną, 
turystyką zdrowotną, gastronomią, rozrywką, e-usługami). 
III.1.1.4. Organizacja pomocy w zakładaniu fundacji lub 
stowarzyszeń pozyskującej środki na rozwój kultury w gminie. 
III.1.1.5. Dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, 
transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. 
III.1.1.6. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w oparciu  
o Gminny Program Rewitalizacji - kompleksowe działania 
mające na celu przeciwdziałanie degradacji infrastruktury 
i przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska 
zamieszkania.  

 

 

SPOŁECZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOSPODARCZA 

 

 

Rozwijanie oferty wydarzeń 
wykorzystujących unikalne 
zasoby lokalne (np. 
wydarzenia historyczne, 

III.1.2. Rozwijanie oferty wydarzeń 

wykorzystujących unikalne zasoby lokalne. 

 

III.1.2.1. Organizacja i promocja wydarzeń promujących 

unikalnych zasobów lokalne gminy poprzez pokazy, 
prezentacje, wystawy. 

III.1.2.2. Promocja działalności kół gospodyń wiejskich wśród 
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tradycje, obiekty kultury, 
walory środowiskowe). 

 – wsparcie w projektach ogólnopolskich (m.in. 
organizowanych przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej - Counterpart Fund).20 

III.1.2.3.  Organizacja oraz promocja Festiwalu Kultury  

i Tradycji Ziemi Łaszczowskiej. 

III.1.2.4.  Organizacja oraz promocja wydarzenia 

prezentującego unikalne walory środowiskowe Gminy 
Łaszczów. 

SPOŁECZNA 

Rozwój infrastruktury 
sprzyjającej propagowaniu 
różnych form turystyki 
aktywnej  

III.1.3. Zrównoważony rozwój infrastruktury 

sprzyjającej propagowaniu różnych form turystyki. 

 

III.1.3.1. Opracowanie dokumentacji oraz budowa 

szlaków pieszych z infrastrukturą otaczającą (parkingi, lunety, 
siedziska, grillowiska, mała gastronomia itp.) 

III.1.3.2. Przygotowanie nowych tras dla turystyki 

rowerowej, konnej, motocyklowej na terenie gminy we 
współpracy z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną 
oraz Ligą Ochrony Przyrody. 

III.1.3.3. Przygotowanie nowych tras dla turystyki 

motocyklowej na terenie gminy we współpracy z OSI 
Roztocze. 

III.1.3.4. Rozbudowa szlaku Green Velo. 

 

 
GOSPODARCZA 

 

Wspieranie 
przedsiębiorczości 
bazującej na lokalnej 
tradycji  
i dziedzictwie kulturowym  
(np. rękodzieło) 
 i usługach edukacyjnych 

III.1.4. Rozwój zintegrowanej i innowacyjnej 

przedsiębiorczości bazującej na lokalnej tradycji  

i dziedzictwie kulturowym oraz usługach 

edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.4.1. Inicjowanie i wspieranie współpracy sieciowej 
przedsiębiorców i instytucji z branży turystycznej  
w ramach OSI Roztocze, bazującej na lokalnej tradycji  
i dziedzictwie kulturowym (np. rękodzieło) i usługach 
edukacyjnych. 
III.1.4.2. Wykreowanie i budowa produktu turystycznego 
(wokół tradycji kulinarnych, walorów przyrodniczych, 
dziedzictwa kultury) na OSI Roztocze,  
w tym opracowanie koncepcji rozwoju produktu 
turystycznego wspólnie z innymi JST (partnerami gminy). 
III.1.4.3. Prowadzenie działań promocyjnych zachęcających 
turystów do korzystania z pakietu usług oferowanych  
w ramach rozwijanego produktu turystycznego – szczególnie 
z wykorzystaniem przestrzeni internetu. 

 

 
GOSPODARCZA 

 

 

 
 

 

SPOŁECZNA 

 

 

 

GOSPODARCZA 

 

 
20 Źródło: http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/lokalne-regionalne-i-tradycyjne-szansa-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html   

http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/lokalne-regionalne-i-tradycyjne-szansa-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html
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III.1.4.4. Opracowanie regulacji prawnych w zakresie dbałości 
o estetykę krajobrazu na terenie gminy. 
III.1.4.5. Wspieranie działalności gospodarczej związanej  
z dziedzictwem kultury (tzw. branże dziedzictwa) poprzez: 
ulgi, granty, pożyczki, zwolnienia podatkowe. 
III.1.4.6. Założenie podmiotów ekonomii społecznej (mogą to 
być spółdzielnia socjalna, spółka non-profit, zakład 
aktywności zawodowej – ZAZ, centrum integracji społecznej – 
CIS) – samodzielnie lub z inną JST oraz organizacjami 
pozarządowymi. 
 

 III.1.5. Organizacja punktów usług i obsługi 

turystycznej dla turystyki zmotoryzowanej. 

 

III.1.5.1. Opracowanie koncepcji, projektu, dokumentacji 

i organizacja punktów usług oraz obsługi turystycznej dla 

turystyki zmotoryzowanej. 

 

 

 

GOSPODARCZA 

 

III.1.6. Ochrona, rozwój i promowanie 

materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego i usług w dziedzinie kultury 

 

II.1.6.1. Dostosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia 
funkcji związanych z kulturą poprzez prace konserwatorskie, 
prace restauratorskie, roboty budowlane, modernizację 
obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z ich otoczeniem  
w centrum Łaszczowa oraz na terenie Gminy Łaszczów. 
II.1.6.2. Rozwijanie aktywności społecznej m.in. poprzez 
tworzenie /adaptację /dostosowanie budynków i przestrzeni 
do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej, rozwój innowacji 
społecznych. 
II.1.6.3. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia 
działalności kulturalnej, w tym możliwość zapewnienia 
niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców 
kultury w sieci. 
II.1.6.4. Rozwój i promocja ochrony dziedzictwa 
niematerialnego gminy Łaszczów. 
II.1.6.5. Kreowanie i promocja nowych produktów  
w dziedzinie kultury gminy Łaszczów. 

 

 

 

SPOŁECZNA 

 

 

 
I V .  K I E R U N E K  R O Z W O J U  G M I N Y :  
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Rozwijanie kapitału społecznego. 

 
 

 
SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel: Rozwijanie kapitału ludzkiego. 

SR WL 
4.1.; 4.3. 

CEL OPERACYJNY IV.1. Rozwijanie zasobów ludzkich. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Wspieranie działań na 
rzecz uczenia się przez całe 
życie, służących poprawie 
umiejętności 
 i zmianom kwalifikacji 

IV.1.1. Wsparcie procesów uczenia się  

i podnoszenia kwalifikacji mieszkańców gminy. 

 

IV.1.1.1. Promowanie zintegrowanych kwalifikacji.21 
IV.1.1.2.  Rozwijanie współpracy i więzi partnerskich  
z pracodawcami i związkami zawodowymi pod kątem 
kształcenia w miejscu pracy; zachęcanie różnego rodzaju 
placówek do działania w ramach systemu edukacji oraz 
stymulowanie współpracy między nimi w zakresie wdrażania 
rozwiązań sprzyjającym zmianom kwalifikacji mieszkańców 
gminy. 
IV.1.1.3. Promowanie nauki języków obcych i informatyki na 
terenie gminy w różnych grupach wiekowych. 
IV.1.1.4. Pomocnicze i zajęcia wyrównawcze oraz zapewnia 
pomoc dzieciom najbardziej narażonym na niepowodzenia, 
zapewnianie opieki psychologicznej). 
IV.1.1.5. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
bezrobotnych. 
 

 

 

 

 
SPOŁECZNA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie szkolnictwa 
zawodowego,  
w tym w zakresie 
współpracy szkół 
 i placówek oświatowych  
z otoczeniem społeczno – 
gospodarczym, 

IV.1.2. Wprowadzanie nowych technologii 

informacyjno – komunikacyjnych oraz współpraca 

z pracodawcami w procesie profilowania 

kształcenia na terenie gminy. 

 

IV.1.2.1. Wsparcie i promocja innowacyjnych profili, 
zajęć dodatkowych związanych z wykorzystaniem nowych 
technologii w szkołach. 
IV.1.2.2. Współpraca z przedsiębiorcami i szkołami średnimi  
w tworzeniu dualnych form kształcenia. 
IV.1.2.2. Rozwój i unowocześnienie bazy dydaktycznej. 
IV.1.2.3. Wprowadzanie nowych form i metod nauczania oraz 

 

 

 

 

 
SPOŁECZNA 

 

 
21 https://www.kwalifikacje.gov.pl/  

https://www.kwalifikacje.gov.pl/
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podnoszenia kompetencji   
nauczycieli, 
unowocześniania bazy 
dydaktycznej 

 

 

nowych materiałów dydaktycznych w celu zachęcania 
uczniów do większej aktywności oraz przygotowania ich do 
samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie własnego 
kształcenia i do uczestnictwa w życiu społecznym. 

 

 

Popularyzacja profilaktyki 
zdrowotnej  
i zdrowego trybu życia,  
w tym intensyfikacja 
działań na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej i sportu  

IV.1.3. Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej 

i zdrowego trybu życia. 

 

IV.1.3.1. Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej we współpracy 
z przedszkolami, szkołami i organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie gminy. 
IV.1.3.2. Organizacja programów i rozwiązań społecznych 
promujących zdrowy tryb życia we współpracy z klubami 
sportowymi, OSP oraz szkołami (wdrożenie procesu 
planowanych zmian do toku działania już istniejących 
organizacji). 
IV.1.3.3. Wsparcie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej  
i sportu (programów szkolenia sportowego, zakupu sprzętu 
sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów 
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie 
kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów 
szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów 
sportowych). 

 

 
 

SPOŁECZNA 

 

 

 

IV.1.4. Doposażanie placówek oświatowych. 

 

IV.1.4.1. Doposażanie placówek oświatowych. 

 

SPOŁECZNA 

 

 
SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

 
Cel.  Promowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie gminy. 

SR WL 
4.1., 4.3. 

 
CEL OPERACYJNY IV.2.  

Promowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie gminy. 
 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Promowanie przedsięwzięć 
na rzecz aktywizacji 
społecznej  
i zawodowej,  

IV.2.1. Promowanie przedsięwzięć na rzecz 

aktywizacji społecznej i zawodowej. 

 

IV.2.1.1. Współorganizacja przedsięwzięć pomagających  

w aktywizacji zawodowej osób starszych  
i niepełnosprawnych na terenie gminy. 

IV.2.1.2. Organizacja usług rehabilitacyjnych (zatrudnienie 

SPOŁECZNA 
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w szczególności dla osób 
z niepełnosprawnościami 
oraz osób starszych 

specjalisty lub współpraca z placówką/zakładem, który będzie 
świadczył na miejscu takie usługi dla mieszkańców). 

IV.2.1.3. Współpraca z innymi JST oraz Starostwem 

Powiatowym w celu utworzenia Mobilnej Agencji Osób 
Niepełnosprawnych obsługującej powiat Tomaszów Lubelski. 

Stwarzanie warunków 
umożliwiających godzenie 
obowiązków zawodowych  
z rodzinnymi. 

IV.2.2. Prowadzenie polityki prorodzinnej na 

terenie gminy. 

 

IV.2.2.1. Tworzenie warunków do realizacji projektów  

z zakresu nowoczesnego budownictwa jedno  
i wielorodzinnego z infrastrukturą usługową (kompleksowo 
wyposażone w punkty usługowe, powierzchnie handlowe  

i rekreacyjne, m.in. w PPP). 

 

 

 

SPOŁECZNA 

 

Kształtowanie  
i wzmacnianie postaw 
obywatelskich, 
prospołecznych (np. 
wolontariat), 
innowacyjnych,  
w tym rozwój innowacji 
społecznych. 

IV.2.3. Rozwój relacji społecznych i innowacji 
społecznych. 

IV.2.3.1. Promowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, 

wolontariatu, dobroczynności i pomocy charytatywnej na 
terenie gminy Łaszczów. 

IV.2.3.2. Promocja działań zwiększających przedsiębiorczość 

oraz różne formy samozatrudnienia. 

IV.2.3.3. Organizacja działań mających na celu kształcenie 

ustawiczne dla mobilności osób dorosłych na rynku pracy we 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie 
Lubelskim. 

 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 

Profilaktyka uzależnień 
oraz przeciwdziałanie 
agresji  
i przemocy wśród dzieci  
oraz młodzieży. 

IV.2.4. Profilaktyka uzależnień oraz rozwiązywanie 

problemów społecznych. 

 

IV.2.4.1. Prowadzenie działań profilaktycznych  
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, 
przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci  
i młodzieży. 
IV.2.4.2. Rozwijanie edukacji publicznej i działań  
w profilaktyce uzależnień na terenie gminy we współpracy  
z GOPS, szkołami, organizacjami pozarządowymi. 
 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 

Wspieranie sektora 
ekonomii społecznej 

IV.2.5. Rozwój ekonomii społecznej i solidarnej na 

terenie gminy. 

IV.2.5.1. Utworzenie Spółdzielni Socjalnej o profilu 
gospodarczym. 
IV.2.5.2. Rozwój ekonomii solidarnej, aktywizacja zawodowa 
i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa  
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

SPOŁECZNA 

IV.2.6. Rozwój usług społecznych z zakresu opieki  IV.2.6.1. Usługi doradcze dla seniorów. 
IV.2.6.2. Usługi edukacyjne  dla osób dorosłych oraz osób 

 

SPOŁECZNA 
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i aktywizacji osób starszych. starszych. 

 
SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

 
Cel: Wzmocnienie współpracy transgranicznej  

i międzyregionalnej. 

SR WL 
2.4.;4.4. 

 

CEL OPERACYJNY IV.3. 

Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. 

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR 
WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 

KIERUNKI DZIAŁAŃ/ INTERWENCJE DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Wspieranie działań na rzecz 
ochrony zasobów 
przyrodniczych i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach 
przygranicznych oraz rozwój 
zintegrowanej turystyki 
transgranicznej. 

IV.3.1. Wspieranie działań na rzecz ochrony 

zasobów przyrodniczych i dziedzictwa 

kulturowego na obszarach przygranicznych oraz 

rozwój zintegrowanej turystyki transgranicznej. 

 

IV.3.1.1. Ochrona zasobów przyrodniczych i dziedzictwa 
kulturowego na obszarze gminy Łaszczów. 
IV.3.1.2. Rozwój zintegrowanej turystyki transgranicznej. 
IV.3.1.3. Promocja zasobów przyrodniczych  
i dziedzictwa kulturowego gminy Łaszczów. 
IV.3.1.4. Współpraca z JST w ramach OSI Roztocze na rzecz 
ochrony zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego 
na obszarach przygranicznych oraz rozwój zintegrowanej 
turystyki transgranicznej. 
IV.3.1.5. Analiza wód geotermalnych na terenie gminy. 
Rewaloryzacja i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków. 

 

 

 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 



 

 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2022-2027 z perspektywą  do 
roku 2030 

 
II.2.5.1. Modernizacja dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie całej gminy. 
Wykaz dróg poniżej tabeli. 
 

NR DRÓG GMINNYCH 

111330 L, 111517 L, 111518 L, 111519 L, 111520 L, 111521 L, 111522 L, 111523 L, 111524 L, 
111525 L, 111526 L, 111527 L, 111528 L, 111529 L, 111530 L, 111531 L, 111532 L, 111533 L, 
111534 L, 111535 L, 111536 L, 111537 L, 111538 L, 111539 L, 111540 L, 111541 L, 111542 L, 
111543 L, 111544 L, 111545 L, 111546 L, 111547 L, 111548 L, 111549 L, 111550 L, 111551 L, 
111552 L, 111553 L 

NR DRÓG POWIATOWYCH 

3436L, 3511L, 3421L, 3510L, 3512L, 3522L, 3523L 3524L, 3517L, 3516L, 3518L., 
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MODEL FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNY 
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Szansy rozwoju gospodarczego Gminy Łaszczów upatruje się w zorganizowanych strukturach 

przestrzennych stanowiących ofertę dla inwestorów, wyznaczone w lokalnych dokumentach 

planistycznych i przygotowane do zainwestowania strefy usługowo-przemysłowe m.in.  

w Gminie Łaszczów. 

 

W ramach policentrycznej struktury systemu osadniczego, zgodnie z KPZK 2030 podstawowe 

elementy miejskiej struktury osadniczej województwa, miasta Łaszczów służą koncentracji funkcji 

podstawowych i rozwoju ponadlokalnych funkcji specjalistycznych. W tej grupie miast znajdują się 

również: Annopol, Józefów nad Wisłą, Kock, Modliborzyce, Ostrów Lubelski, Stoczek Łukowski, 

Tarnogród i Frampol. 

 

Uwzględniając istniejące i projektowane elementy infrastruktury drogowej Województwa 

Lubelskiego ustala się docelowy układ funkcjonalny podstawowych powiązań drogowych na 

obszarze województwa lubelskiego, w układzie regionalnym droga wojewódzka nr 852 oraz droga 

nr 3421L Werbkowice – Malice – Wakijów – Tyszowce – Czartowiec – Łaszczów. 

 

Uwzględniając istniejące i projektowane elementy infrastruktury drogowej Województwa 

Lubelskiego ustala się docelowy układ funkcjonalny podstawowych powiązań drogowych na 

obszarze województwa lubelskiego, w układzie ponadlokalnym – drogi powiatowe (w tym przede 

wszystkim klasy G) m.in. nr 3511L Tyszowce (ul. Kościelna) – Dobużek – Łaszczów, nr 3522L 

Łaszczów – Dyniska – Ulików. 

 

W ramach przeciwdziałania skutkom suszy w zakresie przebudowy systemu melioracji 

szczegółowych w kierunku zwiększenia funkcji nawadniających, jako priorytetowe uznaje się 

realizację systemów nawodnień w gminach Łaszczów i Tyszowce. 

 

Przygraniczny obszar funkcjonalny Województwa Lubelskiego obejmuje gminy z 5 powiatów 

przygranicznych: bialskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.  

W jego strukturze wewnętrznej wyróżnia się: strefę nadgraniczną obejmującą, zgodnie z ustawą  

z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tj. Dz. U. z 2009 Nr 12, poz. 67 z późn. 

zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie 

wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie 

nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz. U. Nr 188, poz. 1580), 21 gmin, w tym 

3 miasta: Terespol, Włodawa i Hrubieszów oraz główne ośrodki koncentracji i rozwoju funkcji 

transgranicznych, tj.: Biała Podlaska, Chełm i Tomaszów Lubelski wraz z ich gminami wiejskimi; 

strefę zewnętrzną, w skład której wchodzą pozostałe części powiatów wraz z takimi miastami jak: 

Międzyrzec Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Tyszowce i Łaszczów. Przez obszar ten przebiegają 

magistrale transportowe włączone do systemu transeuropejskiej sieci transportowej na kierunkach 

Warszawa – Biała Podlaska – Mińsk, Warszawa – Lublin – Chełm – Kijów, Warszawa – Lublin – 

Zamość – Lwów. Stanowi on również strefę lokalizacji terminali przeładunkowych oraz 

infrastruktury przeładunkowej będących podstawą rozwoju zintegrowanego systemu 

logistycznego. Najważniejszym problemem dla dalszego rozwoju funkcji transgranicznych jest 

niedostateczna gęstość przejść granicznych zarówno drogowych jak i kolejowych, a także przejść 
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turystycznych, sezonowych i obsługujących mały ruch graniczny. Rozwój społeczno-gospodarczy 

obszaru w dużym stopniu uzależniony jest od zahamowania stale pogłębiających się negatywnych 

procesów demograficznych i strukturalnych. Cele rozwoju zagospodarowania przestrzennego: 

• zwiększenie dostępności w relacjach krajowych i regionalnych (poprawa dostępu do usług, 

sieci transportowych i telekomunikacyjnych), 

• wzmocnienie funkcjonalne ośrodków miejskich, 

• rozwój sieci przejść granicznych i infrastruktury granicznej, 

•  rozbudowa infrastruktury logistycznej. 

Zasady zagospodarowania przestrzennego: 

• uwzględnianie w zagospodarowaniu potrzeb związanych z obronnością i bezpieczeństwem 

publicznym, integrowanie systemów transportowych, 

• usprawnienie powiązań transportowych. 

Gaz wydobywany ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa pokrywa w 10% obecne 

zapotrzebowanie regionu na gaz. Stan zaopatrzenia regionu w gaz sieciowy jest niezadowalający. 

Jedynie 39,8% mieszkańców województwa w 2012 r. korzystało z gazu ziemnego (w kraju 52,4%),  

a na wsi zaledwie 14,1% (w kraju - 21,7%). Słabo też zgazyfikowane są powiaty: włodawski, 

parczewski, hrubieszowski, bialski, lubartowski, radzyński, chełmski i janowski. Poza zasięgiem 

obsługi w 2012 r. pozostawało nadal 6 miast: Terespol, Tyszowce, Łaszczów, Ostrów Lubelski, 

Włodawa i Bychawa, przy czym do Włodawy i Bychawy sieć jest w fazie realizacji. Konieczna jest 

rozbudowa systemu gazowniczego do poziomu zapewniającego pokrycie potrzeb odbiorców. 

 

W ramach rozwoju gospodarki rybackiej uznaje się za niezbędne utrzymanie w użytkowaniu 

istniejących obiektów stawowych: powiat tomaszowski – gminy: Tomaszów Lubelski (stawy: 

Łaszczówka, Ruda Wołoska Łaszczówka), Krynice (stawy Źwiartów), Tarnawatka (stawy 

Tarnawatka), m. Tomaszów Lubelski (stawy Rogoźno), Łaszczów(stawy: Zimno, Nadolce), Lubycza 

Królewska (stawy: Zatyle, Wierzbica, Hrebenne, Ruda Żurawicka). 

 

Plan wskazuje na konieczność wspomagania rozwoju funkcji przemysłowej małych miast: Stoczek 

Łukowski, Rejowiec Fabryczny, Bychawa, Bełżyce, Annopol, Tarnogród oraz Łaszczowa. 

 

Rozwój rolnictwa powinien łączyć tradycyjne, przyjazne środowisku formy gospodarowania  

z nowymi innowacyjnymi metodami wykorzystania zasobów naturalnych. Podstawowe działania 

kieruje się na poprawę struktury przestrzennej gospodarstw rolnych w województwie lubelskim. 

Działania te, wraz z ochroną zwartych kompleksów bardzo dobrych gleb będą miały szczególne 

znaczenie w strefie wyżyn lessowych, traktowanych jako strategiczny obszar żywicielski o znaczeniu 

krajowym. Innym ważnym aspektem kształtowania terenów wiejskich jest ich wzbogacanie 

funkcjonalne z zachowaniem obecnych kierunków rozwoju specjalizacji rolnej w poszczególnych 

rejonach województwa. 
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Rys. nr 1.  Środowisko przyrodnicze. Główne elementy systemu obszarów chronionych.22 

 
 

Na terenie Gminy Łaszczów znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków (ostoje ptasie) oraz 

rezerwat przyrody. 

Rys. nr. 2. Środowisko przyrodnicze.23 

 

 

 
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. 
23 Jw. 
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Rys.nr. 3. Struktura Funkcjonalno-Przestrzenna.24 

 
 

 

 
 

W planowaniu rozwoju Gminy Łaszczów należy uwzględnić ostoje przyrody, kluczowe ekosystemy 

leśne oraz powiązania przyrodnicze (korytarze ekologiczne). 

 

 

Rys. nr 4. Wzmacnianie ośrodków sieci osadniczej.25 

 
 

 
24 Jw. 
25 Jw. 
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Rys. nr 5. Gospodarowanie zasobami naturalnymi.26 

 

 
 

Rys. nr 6. Ochrona przyrody.27 

 

 
26 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. 
27 Jw. 
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Rys. nr 7. Kształtowanie środowiska naturalnego.28 

 
 

 
 

 

 

 

 
28 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. 
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Rys. nr 8. Dziedzictwo kulturowe. Ochrona i kształtowanie tożsamości regionalnej.29 

 
 

 
 

 

Rys. nr 9. Gospodarka. Rolnictwo i leśnictwo.30 

 

 
29 Jw. 
30 Jw. 
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Rys. nr 10. Gospodarka. Turystyka.31 

 

 
 

Na terenie Gminy warte uwagi są: Las lipowy w Bukowcu, Skarpa Dobużańska, Stawy 

Łaszczowieckie, Zespół kościoła p.w. NMP i Św. Stanisława w Nabrożu, Cmentarz w Nabrożu, Zespół 

dworski w Nadolcach. 

 

 
31 Jw. 
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Rys. nr 11. Infrastruktura. Transport.32 

 

 
 

Szlak rokadowy biegnący przez teren Gminy łączyć powinien funkcje transportowe i turystyczne 

poprzez infrastrukturę szlaku rowerowego. Równocześnie w Mapie Zamierzeń Inwestycyjnych na 

terenie Polskiej części Pogranicza Polsko – Ukraińskiego zakłada się dążenie do podniesienia do 

rangi krajowej dróg wojewódzkich relacji: 835, 886, 985, 871, 723, podniesienia do rangi 

wojewódzkiej ciągu dróg powiatowych wzdłuż wschodniej granicy na odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 890 do drogi nr 867 (Kwaszenina – Horyniec) – droga rokadowa łącząca przejścia 

graniczne w Hrebennem, Budomierzu, Korczowej, Medyce, Malhowicach i Krościenku. 

 

Rys. nr 12. Infrastruktura. Systemy energetyczne.33 

 
 

 
32 Jw. 
33 Jw. 
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Rys. nr 13. Odnawialne źródła energii.34 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
34 Jw. 



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

118 

 

Rys. nr 14. Infrastruktura teleinformatyczna.35 

 

 
 

Rys. nr 15. Infrastruktura. Gospodarka wodno-ściekowa.36 

 

 

 
35 Jw. 
36 Jw. 
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Rys. nr 16. Infrastruktura. Gospodarka odpadami.37 

 

 
 

 

Rys. nr 17. Obronność i bezpieczeństwo publiczne.38 

 
 

 
37 Jw. 
38 Jw. 
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Model rozwoju funkcjonalno-przestrzenny Gminy Łaszczów w latach 2022-2027  

z perspektywą do 2030 jest zrównoważonym modelem rozwoju obejmującym w sposób spójny i 

komplementarny wszystkie strefy tzn. 

• Strefę społeczną, 

• Strefę gospodarczą, 

• Strefę funkcjonalno-przestrzenną, 

• Strefę techniczną, 

• Strefę ochrony środowiska. 

Gmina Łaszczów po procesie diagnozy stanu obecnego, będzie wdrażać wielofunkcyjny sposób 

organizacji poszczególnych stref rozwoju, wykorzystując endogeniczne potencjały tj. rolnictwo, 

bazę surowca, kapitał społeczny, kapitał ekologiczny, walory przyrodnicze, atrakcje turystyczne, 

bazę sportową, w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych na 

terenie gminu oraz dążąc do systematycznej poprawy warunków życia swoich mieszkańców.  

 

Gmina Łaszczów skupi się na tworzeniu warunków sprzyjających powstawaniu atrakcyjnych miejsc 

pracy, aby w efektywny sposób przeciwstawić się kluczowym zagrożeniom, takim jak wyludnienie  

i niekorzystna demografia. Ważnym elementem działań podjętych w ramach zrównoważonego 

modelu rozwoju będzie współpraca i zintegrowane inwestycje z partnerami takimi jak: inne 

samorządy lokalne, Zarząd Województwa, Rząd, gospodarze (właściciele gospodarstw rolnych), 

grupy producenckie, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, koła wędkarskie. 

 

Należy dążyć do przekształcania obiektów usług rolniczych na cele przemysłu, składów, baz i usług 

nieuciążliwych dla środowiska po opracowaniu oceny oddziaływania na środowisko. Tereny 

rozwoju funkcji przemysłowej i produkcyjnej winny stanowić w gminie strefy potencjalnej 

aktywności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. 

 

Nasycenie terenu gminy w bogate walory przyrodnicze i nieskażone środowisko naturalne, 

predysponują gminę do rozwijania bazy obsługi wypoczynku i turystyki – łącznie z działalnością 

kulturalno – imprezową. Rozwój funkcji wypoczynku i turystyki powinien następować poprzez 

wykorzystanie możliwości terenowych podanych w dotychczasowych opracowaniach 
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urbanistycznych w gminie i podanych w „Studium Zagospodarowania Przestrzennego”  

i Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (2015 r.) obszar gminy 

Łaszczów został zaliczony do otwartych krajobrazów, a w części centralnej do strefy bogatego 

przyrodniczego, harmonijnego krajobrazu rolniczego. Strefy bogatego przyrodniczo, harmonijnego 

krajobrazu rolniczego o walorach wypoczynkowych (zostały wyodrębnione w PZPWL z 2002 r. i jako 

formy planistyczne ochrony krajobrazu – zostały utrzymane w nowym planie) stanowią udaną, pod 

względem wizualnym i użytkowym, przestrzenną syntezę wartości estetycznych, wypoczynkowych 

i rolniczych środowiska i stwarzają najlepsze, w obrębie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, warunki 

dla rozwoju agroturystyki. 

 

Ład przestrzenny jest dobrem publicznym i jako taki optymalizuje jakość życia, wydajność 

ekonomiczną, zmniejsza dysfunkcje, ogranicza konflikty przestrzenne i przede wszystkim nie 

dopuszcza do degradacji środowiska przyrodniczego i kulturowego. W planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym ład przestrzenny jest ładem zintegrowanym, składającym się  

z co najmniej pięciu zasad:  

• świadomego projektowania przestrzeni,  

• wypracowania odpowiednich wzorów przestrzennych,  

• ochrony charakterystycznych układów przestrzennych,  

• kształtowania przestrzeni zgodnie z tradycją i kulturą,  

• przeciwdziałania tendencjom dysharmonii przestrzennej. 

Zasada zapewnienia ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju jest wyrażona  

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym39. Stanowi podstawę ustalania 

zagospodarowania i zabudowy terenu, dotyczy podstawowych wartości zagospodarowania 

przestrzennego.40 

 

Planowane inwestycje w Gminie Łaszczów będą zgodne z filarami zrównoważonego 

rozwoju, które są tożsame z celami planowania przestrzennego41: 

• dostosowanie przestrzeni zabudowy do potrzeb rozwoju gminy, 

• zapewnienie równego traktowania użytkowników przestrzeni w skali gminy i szerzej  

w układzie międzygminnym, 

• kompleksowe przygotowanie terenu do modernizacji istniejącej infrastruktury, 

• zapewnienie rozwoju w zakresie urbanizacji, gospodarki i ochrony środowiska dla potrzeb 

przyszłych pokoleń, 

• ochrona klimatu, zasobów surowcowych i środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, 

gleby) 

 
 
40 Definicja ładu przestrzennego jest wyrażona w u.p.z.p. Ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijną całość, a także uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Definicja ta wywodzi się z poglądów 
urbanistów 
41 Idea zrównoważonego rozwoju podstawą planowania przestrzennego, Bolkowski Jerzy, BzG 3/2008. 
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• ochrona dóbr kultury materialnej, 

• ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery, 

• oszczędzanie energii poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł (energia słoneczna, 

wiatrowa, wodna itp.), 

• utylizacja odpadów i wdrażanie technologii produkcji przemysłowej i rolniczej przyjaznych 

otoczeniu, 

• zaspokojenie potrzeb zdrowotnych, kulturalnych i socjalnych mieszkańców, 

• zachowanie ładu przestrzennego (urbanistycznego i architektonicznego) zgodnie ze 

współczesnymi standardami światowymi. 

 
Działania podejmowane na szczeblu lokalnym będą zmierzać m.in. do: 

• wspierania inicjatyw rozwojowych mających na celu podniesienie jakości życia lokalnych 

społeczności, 

• wspierania lokalnego rynku pracy, 

• promowania postaw przedsiębiorczych poprzez pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 

działających na rynku lokalnym, 

• budowy lub poprawy jakości istniejącej infrastruktury technicznej, 

• poprawy stanu środowiska przyrodniczego, 

• umiejętnego wykorzystania walorów i uwarunkowań znajdujących na obszarze gminy.42 

 

Ład przestrzenny oprócz wysokiego miejsca w zbiorze zadań własnych gminy oraz podstawy do 

działań w sferze przestrzennej (obok rozwoju zrównoważonego) będzie jednym z celów polityki 

przestrzennego zagospodarowania gminy. W nowych jakościowo uwarunkowaniach systemowych, 

w ciągłym procesie przewidywania i projektowania przyszłości, rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych, w ciągłej grze o kształt przestrzeni proces równoważenia rozwoju, regulowany przez 

formułowanie zasad i kierunków określających politykę ładu zintegrowanego, będzie łączył w sobie: 

• ład społeczny identyfikujący strategiczne cele i środki oraz przedsięwzięcia zmierzające do 

poprawy jakości życia społeczeństwa, 

• ład ekonomiczny określający strategiczne cele i środki generujące efektywny rozwój 

społeczno-gospodarczy, 

• ład ekologiczny formułujący uwarunkowania i strategiczne cele ochrony i racjonalnego 

kształtowania środowiska przyrodniczego, zmierzające do utrwalania rozwoju ekologicznie 

zrównoważonego (ekorozwoju), 

• ład przestrzenny określający strategiczne cele i kryteria kształtowania oraz harmonizowania 

struktur przestrzennych wyrażające zasady i kierunki gospodarowania przestrzenią 

geograficzną.43 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łaszczów szczególną uwagę 

będzie zwracać się na: 

• dotychczasowe przeznaczenie terenów i ich zagospodarowanie, 

 
42 Anetta Waśniewska, Akademia Morska w Gdyni, Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin 
w Polsce, Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, t. 1, 2015. 
43 Jw.  



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

123 

• ukształtowanie przestrzeni (walory przyrodnicze, zasoby ekologiczne), które utworzy 

harmonijną całość, 

• warunki i jakość życia mieszkańców w zastanym układzie (miejsca edukacji, aktywności, 

infrastruktura, obiekty użyteczności publicznej), 

• strefy aktywności turystycznej, sportowej, kulturalnej, 

• kompozycja funkcjonalno-estetycznej całego obszaru, 

• projekt musi także zwracać uwagę na stan środowiska naturalnego, tereny rolnicze i leśne, 

jakość i ilość zasobów wodnych, 

• projekt powinien również odpowiadać wymogom ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego, w tym także zabytków i ważnych dóbr kultury współczesnej. 

• poza tym MPZP musi uwzględniać całą infrastrukturę gminy, od komunikacji poczynając,  

a na gospodarce energetycznej czy wodno-ściekowej kończąc. Projekt musi brać pod uwagę 

stan prawny gruntów.44 

W niniejszej Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów wskazuje się w modelu funkcjonalno-

przestrzennym na kierunki kształtowania funkcjonalno-przestrzennego terenu gminy, które 

wynikają z potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych  

i turystów. Walory przyrodnicze, jak i zasoby kulturowe krajobrazu, są szczególnym czynnikiem 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Pełne i harmonijne wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych i kulturowych obszaru gminy stanowi podstawową przesłankę rozwoju lokalnego 

opartego na czynnikach endogenicznych. Jednym z najważniejszych problemów kształtowania 

krajobrazu obszarów wiejskich jest zachowanie tożsamości kulturowej. Rozwiązanie tego problemu 

nie może sprowadzać się wyłącznie do ochrony zewnętrznego wizerunku wsi i jej walorów 

widokowych czy powierzchownych zabiegów estetyzacji.  

 

Ważne jest określenie cech, które pomogą nie tylko w identyfikacji danej przestrzeni, ale również 

w przyszłych działaniach i inwestycjach podporządkowanych całościowej wizji rozwoju 

uwzględniającej specyficzny charakter obszaru. Elementy charakterystyczne mają zatem być 

inspiracją do tworzenia obiektów nowych, uwzględniających współczesne standardy, jednak 

spójnych z tym, co zostało już wcześniej stworzone.45 

 

Odpowiedzią na przemiany cywilizacyjne stała się idea odnowy wsi, polegająca na poszukiwaniu 

koncepcji rozwojowych zgodnych ze specyfiką przyrodniczą, społeczną, gospodarczą i kulturową 

obszarów wiejskich, opartych na lokalnych zasobach i przy udziale lokalnych społeczności. Za 

priorytetowy cel odnowy wsi należy uznać poszukiwanie jej odrębności i niepowtarzalności 

architektoniczno-przestrzennej.46 Jedną z zasadniczych cech przemian przestrzenno-

funkcjonalnych jest wzrost jakości życia, związany m.in. z podniesieniem standardu: 

• zamieszkania, 

• zatrudnienia, 

 
44 https://www.morizon.pl/blog/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego/ 
45 Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec, Rola zasobów krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich  
w procesie odnowy wsi i rozwoju lokalnego na przykładzie Długiej Gośliny w województwie wielkopolskim, Studia 
Obszarów Wiejskich 2017, tom 45, s. 85–104 https://doi.org/10.7163/SOW.45.5 
46 Jw. 
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• dostępu do zróżnicowanej bazy usług, 

• rekreacji, 

• komunikacji indywidualnej i zbiorowej, 

• estetyki miejsca i przestrzeni, 

• ochrony walorów przyrodniczych. 

Zasadniczym celem modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Łaszczów jest 

zobrazowanie przyjętej wizji rozwoju, do powstania której przyczynią się efekty realizacji celów 

rozwojowych strategii, również tych z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Model 

struktury funkcjonalno-przestrzenny, to układ przestrzenny kształtujący funkcjonalność gminy. 

W jego skład wchodzi rozmieszczenie głównych elementów przyrodniczych i społeczno-

gospodarczych oraz obszarów wyróżniających się charakterem i dynamiką procesów rozwojowych 

wraz z ich zależnościami i powiązaniami. Elementami tej struktury są zarówno poszczególne części 

tego obszaru, które tworzą złożone systemy (np. ośrodki osadnicze, węzły ekologiczne, tereny 

produkcji rolniczej), jak i sieci infrastrukturalne, które umożliwiają kontakty pomiędzy 

poszczególnymi owymi częściami. Struktura funkcjonalno-przestrzenna jest zatem systemem 

powiązanych ze sobą różnych elementów zagospodarowania, które w konsekwencji tworzą 

uzupełniający się wzajemnie organizm.  

 

Model stanowi ilustrację założeń́ ukierunkowanej terytorialnie polityki rozwoju lokalnego. 

Przedstawia długookresową strategiczną wizję rozwoju gminy, wynikającą z uwarunkowań́ 

związanych z jej położeniem, trendami rozwojowymi (zarówno globalnymi, np. demograficznymi, 

klimatycznymi czy technologicznymi, jak i specyficznymi dla gminy) oraz kierunki zmian 

oczekiwanych w wyniku realizacji strategii. Prezentuje cele jakościowe i ilościowe w kontekście 

przestrzennym. Model wskazuje (na podstawie wniosków z diagnozy, analizy uwarunkowań́, 

trendów i wyzwań́) obszary kluczowe dla osiągniecia celów oraz rodzaje powiazań́ występujących 

pomiędzy poszczególnymi obszarami (powiazania funkcjonalne).  

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej przedstawia zmiany, jakie powinny zaistnieć  

w przestrzeni, by zrealizować wyznaczone cele strategiczne oraz osiągnąć efekty tych celów. 

 

Treść i sposób przedstawienia modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Łaszczów 

zostały stworzone przy uwzględnieniu charakterystyki terenu gminy, przyjętych kierunków 

rozwoju i oraz koncepcji ukształtowanej podczas prowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami.  Z jednej strony, ze względu na ukształtowanie terenu, historycznie ugruntowane 

użytkowanie przestrzeni (w tym sieć osadniczą), powiązania komunikacyjne, występujące zasoby 

naturalne i obszary cenne przyrodniczo, a także wiele innych uwarunkowań zastanych, a z drugiej 

strony w wyniku zdiagnozowanych w strategii problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych, 

wyodrębniono strefy przestrzenne gminy i dokonano ich funkcjonalnej charakterystyki, wraz  

z kierunkami rozwoju. 
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Rys. nr 18. Układ funkcjonalno-przestrzenny Gminy Łaszczów. 

 



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

126 

 
 
 

STREFA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 

 

Charakterystyka: Układ przestrzenny gminy zdeterminowany jest warunkami przyrodniczymi, 

zaszłościami historycznego rozwoju osadnictwa oraz polityką społeczno-gospodarczą – głównie 

rolną państwa po 1944r. Większość jednostek osadniczych ukształtowana została w okresie XVII do 

XIX w. wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych i dolin rzecznych i ma zabudowę zwartą  

i skupioną. Wiek XX to rozwój zabudowy kolonijnej powstałej na skutek reform rolnych – głównie  

z 1944r. – oraz późniejszych wtórnych podziałów, a także skoncentrowanych ośrodków 

wielkoobszarowych gospodarstw rolnych (byłe PGR-y, SHR-y i tp.) z budownictwem 

mieszkaniowym powstałych po 1944r. na bazie majątków ziemskich. Gminę podzielona jest na dwie 

strefy aktywności gospodarczej: Strefa A - Obejmuje ona ośrodek gminny Łaszczów wraz  

z przyległymi terenami zainwestowanie wsi: (daw.) Domaniż, (daw.) Czerkasy, (daw.) Podhajce, 

Wólka Pukarzowska, (daw.) Łaszczów-Kolonia, Łaszczów-Kolonia oraz część Zimna. Strefa B - 

Obejmuje pozostałe miejscowości. 

 

Na terenie gminy Łaszczów najliczniej występują wsie w formie widlic – głównie we wschodniej 

części gminy (m.in. Nabróż, Dobużek, Kmiczyn, Steniatyn, Zimno, Podlodów). W zachodniej części 

omawianego terenu występuje jedyna rzędówka – Wólka Pukarzowska. Kolonia Muratyn, Pukarzów  

w części północno-zachodniej gminy oraz Łaszczów - Kolonia, Hopkie w części środkowej  
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i zachodniej reprezentują typ zabudowy ulicówki. W zasadzie na całym terenie gminy istnieje 

zabudowa samotnicza, głównie w formie niewielkich przysiółków, jednak najliczniej w okolicach 

Nabroża i Dobużka – Jarynówka, Płodozmian, Nabróż - Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn - Kolonia. Obecnie 

historyczny układ przestrzenny miejscowości w dużym stopniu został zniekształcony poprzez 

respektowanie ustanowionych linii zabudowy i realizację nowych budynków, niszczących pierwotną 

kompozycję układu, przy jednoczesnej likwidacji starej, najczęściej drewnianej zabudowy.  

W rezultacie powstały nowe układy, odbiegające od ustalonego tradycją kształtu wsi. 

 

Zmiany w sposobie gospodarowania oraz przemiany cywilizacyjne przyczyniły się do degradacji 

tradycyjnego budownictwa i spowodowały wprowadzanie nowych, zunifikowanych form 

zabudowy, odbiegających najczęściej od tradycji regionu. 

 

 

Lokalizacja: wzdłuż głównych ulic sołectw gminy, cała gmina.  

 

Uwarunkowania: Budownictwo jednorodzinne i zagrodowe. Budowa nowych domów, jak również 

przebudowa budynków mieszkalnych. Budownictwo wielorodzinne, połączone z funkcją usługową. 

Prognozuje się rozwój tej strefy. Zarówno na podstawie wydawanych Wypisów i wyrysów  

z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego bowiem można zauważyć tendencję 

wzrostową. Wydawane są nowe pozwolenia na budowę / przebudowę.  

 

Ważnym aspektem staje się utrzymanie dotychczasowego charakteru zabudowy, 

zagospodarowania i komunikacji, wykorzystanie enklawy oraz terenów przyległych do istniejącej 

zabudowy, objęcie ochroną i w miarę możliwości rewaloryzację obiektów i terenów zabytkowych, 

poprawienia stanu sanitarnego i estetycznego miejscowości. Duża część zabudowy znajduje się na 

terenach otwartych – rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Tam zachowuje się: istniejącą zabudowę 

mieszkaniową dopuszczając rozbudowę i modernizację siedlisk poprzez remonty, wymianę 

budynków, budowę nowych obiektów, w tym drugiego domu dla członków rodziny w celu 

polepszenia warunków mieszkaniowych; istniejące urządzenia obsługi i usług dla rolnictwa oraz 

istniejącą infrastrukturę techniczną i komunalną. Dopuszcza się tu również: przekształcenie 

istniejącej zabudowy siedliskowej rolniczej na cele wypoczynku bez prawa podziału na działki; 

wyznaczenie i utwardzenie dróg służących obsłudze gospodarki rolnej; realizację sieci 

napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej i komunikacji oraz związanych z nimi 

urządzeń; zalesienie, zadrzewianie ewentualnie zakrzewianie użytków rolnych zgodnie z rysunkiem 

planu, a także niskich klas bonitacyjnych i narażonych na erozję na pozostałym obszarze gminy; 

lokalizację punktów widokowych, tras i ścieżek turystycznych na obszarach atrakcyjnych 

turystycznie; eksploatację surowców mineralnych na obszarach występowania potencjalnych 

surowców mineralnych; prowadzenie prac geologiczno – wiertniczych. 

Dostęp do infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej, wojewódzkiej, sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej (w miejscowości Łaszczów), elektryfikacji, sieci internetowej. Podnoszenie jakości 

życia i zamieszkania, kształtowanie, porządkowanie i uzupełnianie struktury przestrzennej. 
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STREFA ROLNICTWA/ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

  

Charakterystyka: Gminę charakteryzuje występowanie rozdrobnionych gospodarstw rolnych 

charakterystycznych dla całego województwa, są to gospodarstwa małe i średnie oraz 

gospodarstwa wielkoobszarowe na bazie dawnych gospodarstw państwowych lub spółdzielczych. 

Jednakże w ostatnim czasie coraz więcej zauważalne jest pojawianie się gospodarstw 

wielkopowierzchniowych. Coraz więcej jest gospodarstw pow. 20 ha, znacząco już występując 

gospodarstwa pow. 50 i 100 ha. Gmina Łaszczów jest gminą typowo rolniczą. Gminę cechuje duża 

rozmaitość gleb.  Gmina posiada bardzo korzystne warunki do produkcji rolniczej. Pod względem 

jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej uwzględniającej warunki glebowe, agro klimat, warunki 

wodne i rzeźbę terenu ziemie tomaszowskie klasyfikowane są w czołówce kraju. 

 

W ostatnim czasie zauważalny jest znaczący rozwój gospodarstw rolnych – zarówno pod kątem 

wyposażenia w sprzęt rolniczy, zakup gruntów, czy modernizację obiektów (widoczne po wpisach 

dokonywanych w CEIDG-1). Tradycyjna produkcja rolna (pszenica, buraki, rzepak, kukurydza), jak 

również owoce, warzywa. Występują nasadzenia drzew owocowych.  

 

Uwarunkowania: Dostęp do dobrej jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych i możliwość 

wywozu płodów w różnych warunkach atmosferycznych. Optymalne wykorzystanie jakości danej 

gleby, ochrona przed degradacją jakości gleb, ochrona przyrodnicza, wzrost wiedzy rolników i ich 

świadomości dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Dywersyfikacja produkcji rolnej. Zachowanie 

rolniczego/wiejskiego charakteru gminy. 

 

 

STREFA USŁUGOWO-PRZEMYSŁOWA 

 

Charakterystyka: Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacji o Działalności Gospodarczej w gminie 

funkcjonuje 197 podmiotów gospodarczych. W większości działalności są prowadzone przez osoby 

fizyczne. Podstawowymi jednostkami gospodarczymi występującymi na terenie gminy Łaszczów są  

w głównej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa, przede wszystkim o profilu usługowym  

i handlowym. Na terenie Gminy istnieje również kilka większych przedsiębiorstw: Rolnicza 

Spółdzielnia Produkcyjna w Hopkiem, Lubelski Fornir Sp. z o.o., Zakład Mleczarki w Łaszczowie, 

Kalgrup Sp. z o.o. – Grupa producentów owoców i warzyw, Spółdzielnia Kółek Rolniczych  

w Łaszczowie oraz UCS Food Sp. z o.o. 

 

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łaszczów – 

większość zapisów (przeznaczenia) rozszerzona jest o możliwość prowadzenia usług komercyjnych.  

 

 

Lokalizacja: przeważnie Łaszczów. Obszary pełniące kluczową rolę dla rozwoju gospodarczego 

gminy, zlokalizowane w wzdłuż dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej, w większości na terenach 

uzbrojonych, w sąsiedztwie istniejących podmiotów gospodarczych. 
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Uwarunkowania: Dostęp do drogi powiatowej, wojewódzkiej i terenu uzbrojonego, zwiększanie 

atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy, porządkowanie, uzupełnianie i kreowanie nowej 

struktury przestrzennej, zwiększenie miejsc pracy, koncentracja obszarów wzdłuż obecnych ciągów 

komunikacyjnych. 

 

 

STREFA AKTYWNOŚCI POD DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO – REKREACYJNO – 

WYPOCZYNKOWĄ  

 

Charakterystyka: Na terenie gminy Łaszczów brak jest charakteryzowanych i zagospodarowanych 

miejsc pod aktywność usługowo – rekreacyjno – wypoczynkową. Jednakże jest szereg miejsc, które 

mogłyby stanowić bazę rozwojową pod w/w strefę aktywności. Rolniczy charakter oraz ograniczony 

zakres inwestycji przemysłowych powodują, że środowisko przyrodnicze jest stosunkowo czyste. 

Głównymi atutami środowiska przyrodniczego gminy Łaszczów są wysokie walory krajobrazowe 

wiążące się z obecnością lasów, wód powierzchniowych stojących i płynących oraz urozmaicona 

rzeźba. Teren ten wyróżnia się zróżnicowaniem siedliskowym i ogromną bioróżnorodnością. 

Występują tu obszary i obiekty cenne przyrodniczo nie tylko w skali regionalnej i krajowej, ale 

i międzynarodowej. Występują tu: pomniki przyrody, użytek ekologiczny, grunty rolne i leśne, lasy 

ochronne, strefy ochronne ujęć wody, Udokumentowane złoża surowców naturalnych. Pomniki 

przyrody w: parku podworskim w Dobużku, w parku podworskim w Łaszczowie Użytek ekologiczny: 

„Stawy Łaszczowskie”: obejmujące stawy hodowlane o łącznej powierzchni 103,27ha o nazwach: 

„Adam I”, „Adam II”, Aleksander I”, „Aleksander II”, „Ignaś”, położone w Nadolcach. Grunty rolne  

i leśne; lasy ochronne o pow. 115,41ha stanowiące własność Państwa, w Zarządzie Nadleśnictwa 

Tomaszów Lubelski - leśnictwo Grodysławice („Sośnina”, Dębina”, „Dobużek II”, „Uroczysko 

Bukowiec”, w tym:  lasy glebochronne 9,01ha, lasy wodochronne 69,34ha (68,9ha własność 

Państwa, 0,44ha prywatna), lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody 37,5ha. 

 

Uwarunkowania: Zapewnienie dostępu z dróg gminnych i powiatowych oraz drogi wojewódzkiej, 

stworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi działalności usługowo – rekreacyjno – 

wypoczynkową. Stworzenie warunków do powstawania podmiotów świadczących ww. usług. 

Zwiększenie dostępności terenów zielonych, zorganizowanie ruchu na obszarach chronionych, 

pełne wykorzystanie potencjału przyrodniczego do stworzenia atrakcyjnej oferty aktywnego 

spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja, wypoczynek, turystyka), a tym samym tworzenie 

warunków do rozwoju działalności gospodarczej. Poprawa jakości zamieszkania oraz atrakcyjności 

osadniczej. Planowane jest oznakowanie i wytyczenie ścieżki rowerowej.  

 

Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Łaszczów jest w ogromnej mierze podporządkowane 

zasadzie zrównoważonego rozwoju. W tym celu zachowanie istniejących wartości środowiska 

przyrodniczego z uwzględnieniem ich roli w regionalnym systemie obszarów chronionych oraz 

powiązań funkcjonalno – przestrzennych z systemem krajowym i europejskim staje się jedną  

z priorytetowych osi kierunku rozwoju. Stan środowiska naturalnego gminy jest ogólnie dobry, 

jednak w dobie pojawiających się zagrożeń (klęsk żywiołowych) wymaga podjęcia stosowanych 

działań naprawczych i zapobiegających. 

 



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

130 

 

 

OBSZAR NATURA 2000 

 

Charakterystyka/ Lokalizacja: Ekologiczny system obszarów chronionych gminy tworzą: Obszar 

specjalnej ochrony Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000” obejmujący: dolinę rzeki Huczwy 

– Kanał Hopkie, rzekę Wożuczynkę, Kanał Rokitno, Kamień z Kmiczynką – lokalne korytarze 

ekologiczne; kompleks stawów w Nadolcach – regionalny węzeł ekologiczny (ostoja flory i fauny 

wodno-błotnej); kompleks stawów w Zimnie – lokalny węzeł ekologiczny (ostoja flory i fauny wodno 

– błotnej); kompleksy leśne „Sośnina” i „Dębina” – lokalne węzły ekologiczne (ostoje flory i fauny 

leśnej); kompleksy leśne „Dobużek I” i „Dobużek II”; zespół starodrzewia zabytkowego cmentarza 

w Nabrożu; zespoły starodrzewia parków pałacowych w: Łaszczowie, Dobużku, Steniatynie, 

Nadolcach i Pukarzowie.  

 

„Las lipowy w Bukowcu" – Rezerwat leśny częściowy o powierzchni 12,41ha, utworzony w 1967 r.  

w pobliżu miejscowości Hopkie-Kolonia, w nadleśnictwie Tomaszów Lubelski. Utworzony został 

celem zachowania fragmentu naturalnego lasu lipowego. Jeszcze na początku XX w. gatunkiem 

panującym na obszarze obecnego rezerwatu był dąb, zaś domieszkę stanowił buk, lipa i grab. Silne 

mrozy zimą 1928/1929 r. spowodowały bardzo duże szkody w drzewostanach dębowych, ucierpiał 

również buk. Usunięto wówczas ponad 300 drzew. Taka sytuacja stworzyła warunki do rozwoju lipy, 

która w warunkach bardzo żyznego siedliska weszła w górne piętro stając się gatunkiem 

dominującym. Pojedyncze jej egzemplarze osiągają tu 1m obwodu i 29m wysokości. Kilka drzew ma 

charakter pomnikowy i osiąga 1,2m obwodu oraz 29m wysokości. Znaczny udział w drzewostanie 

rezerwatu ma buk, który miejscami tworzy piętro podokapowe, miejscami zaś jest gatunkiem 

współpanującym. Buk występuje na obszarze całego rezerwatu wykazując dużą dynamikę rozwoju 

i wytrzymując konkurencję grabu. Odnawia się w sposób naturalny. Około 10 buków ma charakter 

pomnikowy, osiągając od 0,86 do 1,12m obwodu i wysokość od 28 do 35m. W domieszce występuje 

również sosna, brzoza, wierzba, klon pospolity, jawor, osika, czereśnia i wiąz (górski i polny). Z roślin 

chronionych na terenie rezerwatu występują: wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, lilia złotogłów, 

podkolan biały, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata i gnieźnik leśny. 

 

„Skarpa Dobużańska” – Rezerwat częściowy, stepowy o powierzchni 5,07ha, utworzony w 1989r.  

w miejscowości Mikulin, w gminie Tyszowce, położony na prawym zboczu doliny Huczwy pomiędzy 

Dobużkiem a Mikulinem. Celem jego utworzenia było zachowanie zbiorowisk roślinności 

kserotermicznej. W rezerwacie tym występuje wiele rzadkich roślin np. oman wąskolistny i szorstki, 

turzyca niska, ożota zwyczajna, zawilec wielkokwiatowy, szczodrzec ruski, pajęcznica gałęzista, 

szparag, przetaczniki (ząbkowany, rozesłany i pagórkowy), pierwiosnka lekarska. Rośnie tu też, 

spotykany na Lubelszczyźnie jedynie w kilku stanowiskach – żmijowiec czerwony. W rezerwacie 

występują też bardzo licznie przedstawiciele fauny typowej dla tych stanowisk.   

 

„Stawy Łaszczowieckie” – Użytek zlokalizowany na gruntach wsi Łaszczów i Nadolce. Jest to ostoja 

fauny wodno-błotnej. Użytek ekologiczny obejmuje kompleks stawów w dolinie Huczwy, o łącznej 

powierzchni 103,27ha. 
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Mapa nr 2. Obszar Natura 2000 (zaznaczenie kołami i elipsami w kolorze zielonym (oprac. UMwŁ). 
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Mapa nr 3. Strefa zalesień (obszary zaznaczone w kolorze żółtym); (oprac. UMwŁ). 

 
 

 

 

STREFA ZALESIEŃ 

 

Lokalizacja: Na terenie gminy Łaszczów występują: lasy ochronne o pow. 115,41ha stanowiące 

własność Państwa, w Zarządzie Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski - leśnictwo Grodysławice 

(„Sośnina”, Dębina”, „Dobużek II”, „Uroczysko Bukowiec”, w tym: lasy glebochronne 9,01ha, lasy 

wodochronne 69,34ha (68,9ha własność Państwa, 0,44ha prywatna), lasy stanowiące cenne 

fragmenty rodzimej przyrody 37,5ha. 

Uwarunkowania: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Łaszczów brak jest możliwości zalesiania nowych terenów.  
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STREFA USŁUG DLA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

Charakterystyka: Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łaszczowie. Przy pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych  

w miejscowości Muratyn swoją działalność prowadzi „Warsztat Terapii Zajęciowej”. Celem jego 

działalności jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych mająca prowadzić do poprawy sprawności, 

aby osoby niepełnosprawne mogły samodzielnie prowadzić tryb życia. Niski poziom zamożności 

mieszkańców gminy, wysoki udział bezrobocia bez prawa do zasiłku powoduje wzrost obciążeń 

ekonomicznych ludności w wieku produkcyjnym pociąga za sobą intensyfikację działań systemu 

świadczeń społecznych. Na terenie Gminy działają 2 kluby seniora (1 w Łaszczowie oraz  

1 w Pienianach) swoją działalność prowadzą jako Stowarzyszenia.  

 

Uwarunkowania: Udostepnienie infrastruktury na cele związane z realizacją działań skierowanych 

do seniorów. Obecnie lokal takie znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie, który jest 

przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Lokale dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i starszych, łatwo dostępne z dróg publicznych. Zapewnienie możliwości 

zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, korzystania z usług prozdrowotnych. 

Minimalizowanie skutków biernej starości. 

 

 

STREFA ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: DROGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, 

WODOCIĄGOWEJ, GAZOWEJ, INTERNETOWEJ, OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

 

Charakterystyka: Obszar gminy został niemal w całości zwodociągowany poprzez 5 wodociągów 

grupowych. Występuje kilka gospodarstw w zabudowie, które są poza systemem zasilania w wodę  

z wodociągów z powodu niepodłączenia się do sieci wodociągowej. Zaopatrzenie w wodę na terenie 

Gminy realizowane jest jako zadanie własne i odbywa się z wodociągów grupowych ujmujących 

wodę ze studni głębinowych: wodociąg grupowy Łaszczów, wodociąg grupowy Kmiczyn, wodociąg 

grupowy Zimno, wodociąg grupowy Steniatyn, wodociąg grupowy Pukarzów. Szczególne znaczenie 

w sieci dróg w gminie mają drogi powiatowe i gminne. Spełniają one ważną rolę w lokalnym ruchu 

na terenie gminy, jak również stanowią najważniejszy łącznik z drogami powiatowymi i drogą 

wojewódzką. 

 

Lokalizacja: Na terenie gminy zaewidencjonowanych jest 4 oczyszczalni ścieków mechaniczno-

biologiczne: 
• oczyszczalnia ścieków w Pukarzowie,  

• oczyszczalnia ścieków w Ratyczowie,  

• oczyszczalnia ścieków w Nadolcach,  

• oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dobużek wraz z połączoną kanalizacją obejmującą 

aglomerację Łaszczów.  

 

Uwarunkowania: Do głównych potrzeb z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy Łaszczów 
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należą: zwiększenie dostępności mieszkańców i inwestorów do zbiorczych systemów 

kanalizacyjnych; modernizacja sieci wodociągowej; rozbudowa sieci kanalizacyjnej (w obszarze 

aglomeracji i jej najbliższym otoczeniu); budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; prowadzenie 

wszechstronnej i wielokierunkowej edukacji ekologicznej. Przebudowa oraz budowa sieci 

kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków. Zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej (lub 

przydomowych oczyszczalni ścieków). 

 

Charakterystyka: Gmina posiada dobre nasycenie siecią dróg jak i korzystny jej układ pod względem 

możliwości połączeń poszczególnych miejscowości z innymi gminami, powiatem i województwem. 

Obsługę komunikacyjną gminy Łaszczów zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, 

powiatowym i lokalnym. Drogi powiatowe: 67,3 km; drogi gminne: 72,4 km; droga wojewódzka: 

10,5 km.  

Lokalizacja: cała gmina. 

Uwarunkowania: Techniczne warunki właściwego utrzymania nawierzchni dróg wymagają, oprócz 

bieżącej konserwacji - odnowy nawierzchni w okresach min. 10 - cio letnich, polegające na 

wykonaniu nowej warstwy ścieralnej. Budowa, przebudowa dróg gminnych, powiatowych. 

 

 

Charakterystyka pozostałych sieci: Na terenie Gminy Łaszczów brak jest instalacji sieci gazowej. 

Sieć internetowa rozbudowywana jest sukcesywnie – co powoduje, że na całym obszarze Gminy 

można korzystać z internetu. Na terenie Gminy łącznie jest 358 lamp oświetleniowych. Lampy 

znajdują się w każdej miejscowości.  

Uwarunkowania: budowa sieci gazowej i rozbudowa sieci internetowej. W ostatnim czasie podjęto 

działania mające na celu wymianę lamp sodowych na oświetlenie ledowe. W bieżącym roku planuje 

się budowę ok. 3,5 km oświetlenia ulicznego przez miejscowość Łaszczów. Inwestycje będą 

kontynuowane m.in. modernizacja sieci oświetlenia ulicznego. Zapewnienie dostępu do sieci sieci 

internetowej przez każdego mieszkańca gminy, poprawa jakości życia, zwiększenie atrakcyjności 

gospodarczej i inwestycyjnej gminy. Ochrona środowiska, minimalizowanie negatywnych skutków 

dla ludzi i infrastruktury. 

 

 

STREFA OBSZARU REWITALIZACJI  

 

Charakterystyka: Obszar rewitalizacji obejmuje część miejscowości Łaszczów (obszaru 

zdegradowanego). Z obszaru zdegradowanego jakim jest miejscowość Łaszczów – została 

wyłączona część miejscowości z uwagi na fakt, iż ta część miejscowości jest prawie niezamieszkała. 

W wyniku nadania praw miejskich miejscowości Łaszczów w 2010 roku – do miasta włączono 

jeszcze 4 inne miejscowości – spowodowało to nie tylko wzrost liczby mieszkańców miejscowości 

Łaszczów, ale także wzrost powierzchni obszaru miejscowości. Stąd też biorąc pod uwagę spójność 

obszaru rewitalizacji wyłączono obszar niezamieszkały (stanowiący pola) oraz następnie obszar 

zamieszkały przez niewielką liczbę osób – stanowiących przed zmianą obszaru miejscowości  

(w 2010 roku) mieszkańców miejscowości m.in. Łaszczów – Kolonia.  

 

Lokalizacja: W większości wszystkie negatywne zjawiska, jakie występują w miejscowości Łaszczów 
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usytuowane są w samym centrum miejscowości Łaszczów. Obszar rewitalizacji objęty Lokalnym 

Programem Rewitalizacji Gminy Łaszczów obejmuje część miejscowości Łaszczów. Powierzchnia 

obszaru wynosi 450,23 ha, co stanowi 3,65 % całkowitej powierzchni Gminy, a zamieszkuje ją 1812 

co stanowi 28,75 % populacji mieszkańców gminy (6302 stan na 31 grudnia 2016 roku).  

Uwarunkowania: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji i realizacja wskazanych w nim 

inwestycji. 

 

STREFA USŁUG PUBLICZNYCH I KULTURALNYCH 

 

Charakterystyka: Centrum gminy tworzy Łaszczów, znajduje się tutaj Urząd Miejski w Łaszczowie, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Oddział Banku Spółdzielczego, Poczta Polska, 3 Niepubliczne 

Zakłady Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka. Na terenie gminy  

w poszczególnych miejscowościach znajdują się obiekty infrastruktury kultury: Dobużek – 1; Hopkie 

– 1; Kmiczyn – 1; Łaszczów – 3; Małoniż – 1; Muratyn – 1; Nabroż – 1; Nabróż-Kolonia – 1; Pieniany 

– 1; Podlodów – 1; Pukarzów – 1; Ratyczów – 1; Steniatyn – 1; Wólka Pukarzowska – 1; Zimno – 1; 

Razem: 17. W miejscowościach tych, gdzie nie ma tej infrastruktury mieszkańcy korzystają  

z obiektów w miejscowościach sąsiednich w ramach jednego sołectwa. 

 

Lokalizacja: Instytucje zlokalizowane są w dość niedalekiej odległości od siebie. Część obiektów, jest 

już po remontach, bądź przeprowadzone zostaną w najbliższym czasie.  

 

Uwarunkowania: dostęp większości z drogi wojewódzkiej, dostosowanie przestrzeni do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, zapewnienie wysokiego poziomu obsługi interesantów poprzez 

odpowiedni poziom infrastruktury technicznej. Budowanie roli miejscowości/gminy jako lokalnego 

lidera usług i handlu. Porządkowanie i uzupełnianie struktury przestrzennej. Zwiększanie potencjału 

gospodarczego, w tym wzmacnianie istniejących funkcji usługowych komercyjnych. Podnoszenie 

jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do usług. Promocja dziedzictwa 

kulturowego. Wspólnie z innymi JST oraz powiatem. Dużego znaczenia dla Gminy w ramach 

nowego, zrównoważonego modelu rozwoju będzie odgrywała edukacja oraz współpraca B+R.  

 

 

STREFA SPORTU I REKREACJI, STREFA EDUKACJI  

 

Charakterystyka: boiska przyszkolne, stadion sportowy, boisko wielofunkcyjne, sala sportowa 

szkolne. Stan techniczny infrastruktury wymaga modernizacji i rozbudowy. Na terenie gminy 

funkcjonuje Łaszczowski Klub Sportowy Korona. 

 

Uwarunkowania: Zapewnienie dostępności z dróg publicznych, parkingi przy obiektach. 

Dostępność obiektów dla wszystkich mieszkańców. Wzmocnienie potrzeby dbania o zdrowy styl 

życia, kształtowanie nawyków spędzania czasu na świeżym powietrzu, wzrost poziomu zdrowia 

mieszkańców gminy oraz integracji społecznej. Wzrost konkurencyjności sportowej i społecznej 

względem innych gmin oraz atrakcyjności osiedleńczej oraz inwestycyjnej gminy. 
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Charakterystyka: Na terenie gminy Łaszczów występuje: Gminne Przedszkole w Łaszczowie; 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie; Szkoła podstawowa 

im. ks. Jana Twardowskiego w Zimnie prowadzona przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” 

z siedzibą w Steniatynie; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Nabrożu-Kolonii; Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie 

prowadzone przez Stowarzyszenie „Czajnia” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim; Szkoła 

Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Steniatynie prowadzona przez Stowarzyszenie „Przyjazna 

Szkoła” z siedzibą w Steniatynie. Położone w miejscowościach przy drodze wojewódzkiej, drogach 

powiatowych, posiadają zadowalającą infrastrukturę do prowadzenia edukacji. Dojazd uczniów do 

szkoły zapewnia gmina.  

 

Uwarunkowania: zapewnienie bezpiecznej infrastruktury do przeprowadzania zajęć, modernizacja 

oraz dostosowywanie do zmieniających się technologii. Zapewnienie dostępu mieszkańcom gminy 

do wysokiego poziomu edukacji, stworzenie konkurencyjnych i atrakcyjnych warunków do nauki, 

zwiększenie subwencji przyznawanych gminie. Utrzymanie i modernizacja oraz rozbudowa w miarę 

potrzeb istniejącego zaplecza infrastruktury edukacyjnej zapewni łatwiejszy dostęp do edukacji dla 

dzieci z naszego terenu. Docelowo zostanie wyrównana szansa jaką posiadają mieszkańcy obszarów 

miejskich w stosunku do mieszkańców obszarów wiejskich. Gmina ponadto zapewnia bezpieczny  

i sprawny dojazd dzieci i młodzieży do szkół. Kolejnym dość ważnym aspektem jest podnoszenie 

jakości kształcenia, dostarczanie szkołom wyposażenia technicznego opartego na 

najnowocześniejszych technologiach, w miarę możliwości finansowych. Wprowadzenie 

nowoczesnych programów nauczania daje również szansę zrównoważonego rozwoju. Pomimo 

wykonani bieżących remontów, termomodernizacji budynków ciągle istnieją potrzeby wykonania 

zadań inwestycyjnych w celu poprawy technicznych warunków uczenia. Coraz ważniejszym 

aspektem staje się realizacja zadań infrastrukturalnych z zakresu wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, które zarówno wpłyną na poprawę jakości środowiska, ale także zmniejszą wydatki 

na utrzymanie obiektów.  
 

 

STREFA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I KULTURY LUDOWEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI OSP 

 

Charakterystyka: Na terenie gminy znajduje się wiele miejsc turystycznie atrakcyjnych, jednakże 

nie są one w pełni wykorzystane. Znajdują się tu jednak miejsca bardzo urokliwe, które warto 

przybliżyć turystom. Ważną rolę odgrywają tutaj zabytki. Zabytki te są nie tylko obiektami 

budowlanymi, ale także świadczą o bogatej historii. Gmina prowadzi gminną ewidencję zabytków  

w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji 

zabytków znajdują się: zabytki nieruchome wpisane do rejestru; inne zabytki nieruchome 

znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków (w tym nieruchome zabytki archeologiczne) oraz 

zabytki nieruchome wyznaczone przez Burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. Na terenie gminy działają Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Na 

terenie gminy funkcjonuje dziewięć Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie włączone 

do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, tj. Łaszczów i Nabróż. Na terenie Gminy Łaszczów 

działa 13 Kół Gospodyń Wiejskich. Działalność statutowa KGW w znacznej mierze dotyczy rozwoju 

działalności kulturowej. Koła w szczególności zajmują się propagowaniem dziedzictwa kulturowego, 
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rozwijają się artystycznie. Jedno z Kół posiada stroje ludowe z haftem powiatu tomaszowskiego 

(zarówno męskie, jak i kobiece). Członkinie i Członkowie KGW chętnie uczestniczą w różnych 

formach aktywności nie tylko w sferze kulturowej, ale i gospodarczej. 

Uwarunkowania: Renowacja zabytków. Rozwój kultury ludowej. Termomodernizacje remiz, 
świetlic wiejskich. 

 
CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH 

TERENIE GMINY 

 
 
TEREN INWESTYCYJNY NR. 1.: BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W PUKARZOWIE – usytuowany przy drodze powiatowej – zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod szkołę podstawową. 

• Powierzchnia: 0,5573 ha, 

• Własność: Gmina Łaszczów, 

• Możliwość podziału: tak, 

• Możliwość powiększenia terenu poprzez zakup działki sąsiedniej – tak, 

• Rodzaj działki: inne tereny zabudowane, 

• Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: szkoła 

podstawowa – możliwość powiększenia terenu / obiekt po zmianie miejscowego planu do 

cele agroturystyczne, hotelarstwo itp. lub inną działalność gospodarczą (propozycja 

obecna oraz docelowa np. obecnie nieużytek – docelowo teren usług nieuciążliwych, 

zabudowa letniskowa, hotel z infrastrukturą towarzyszącą itp.). 

• Dostęp bezpośredni do drogi krajowej: brak (najbliższa droga krajowa: E 17 ok. 23 km), 

• Dostęp bezpośredni do drogi wojewódzkiej: brak (najbliższa droga wojewódzka 852 ok. 9 

km), 

• Dostęp bezpośredni do drogi powiatowej: Nr 3508 L  

• Droga dojazdowa do terenu: jest, 

• Odległość: 23 km do drogi krajowej S 17, 

• Odległość: 42 km do linii kolejowej (Zamość), 

• Odległość: od najbliższego międzynarodowego portu lotniczego Świdnik ok. 125 km 

• Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin, 

• Elektryczność na terenie: tak, 

• Gaz na terenie: brak, 

• Woda na terenie: tak,  

• Kanalizacja na terenie: brak, 

• Brak istniejących ograniczeń ekologicznych, 

• Na terenie: budynek mieszkalny (dawna szkoła), teren prawie niezabudowany,  

• Maksymalna wysokość zabudowy: max.  9 m, 

• Maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki, 

• Występowanie zadrzewienie: nieznaczące, 

• Biznes w bezpośrednim sąsiedztwie: ok. 5 km dawny teren PPGR.  

 

 



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

138 

 
 
TEREN INWESTYCYJNY NR. 2.: LASY, TEREN WIELOFUNKCYJNY USYTUOWANY 
PRZY DRODZE POWIATOWEJ I DRODZE DOJAZDOWEJ W ŁASZCZOWIE.. 

• Powierzchnia: 2,08 ha – las, 3,64 ha – teren wielofunkcyjny, 

• Własność: wspólnota gruntowa wsi Domaniż – Zarząd wspólnoty, 

• Możliwość podziału: tak,  

• Możliwość powiększenia terenu poprzez zakup działki sąsiedniej: brak, 

• Rodzaj działki: grunty zadrzewione, nieużytki, grunty orne, lasy, grunty pod rowami, 

• Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: RL-las, 53 – 

P,S,UC,RPU – teren wielofunkcyjny – projektowany (propozycja obecna oraz docelowa np. 

obecnie nieużytek – docelowo teren usług nieuciążliwych, zabudowa letniskowa, hotel  

z infrastrukturą towarzyszącą itp.), 

• Dostęp bezpośredni do drogi krajowej: brak (najbliższa droga krajowa: E 17 ok. 25 km), 

• Dostęp bezpośredni do drogi wojewódzkiej: brak (najbliższa droga wojewódzka 852  

ok. 2 km), 

• Dostęp bezpośredni do drogi powiatowej: Nr 3522 L, 

• Droga dojazdowa do terenu: jest, 

• Odległość: 25 km do drogi krajowej S 17, 

• Odległość: 47 km do linii kolejowej (Zamość), 

• Odległość od najbliższego międzynarodowego portu lotniczego Świdnik ok. 129 km, 

• Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin, 

• Elektryczność na terenie: brak, 

• Gaz na terenie: brak, 

• Woda na terenie: jest, teren nieuzbrojony, 

• Kanalizacja na terenie: jest, teren nieuzbrojony, 

• Brak istniejących ograniczeń ekologicznych, 

• Brak budynków i zabudowań na terenie, 

• Biznes w bezpośrednim sąsiedztwie: ok. 300 m. 
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KONCEPCJA LOKOWANIA INWESTYCJI DO 2030 
 
STREFA PRZESTRZENNO – FUNKCJONLNA 

 
 

Mapa nr 4. Strefa mieszkalnictwa (zaznaczenie elipsami). (oprac. UMwŁ). 
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Mapa nr 5. Strefa infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe – zaznaczenie elipsami). 
(oprac. UMwŁ). 
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Mapa nr 6. Strefa działalności rolniczej (zaznaczenie kołami). 
(oprac. UMwŁ). 
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Mapa nr 7/1. Strefa przestrzenno-funkcjonalna. (oprac. UMwŁ). 
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Mapa nr 7/2. Strefa przestrzenno-funkcjonalna (oprac. UMwŁ). 

 
Mapa nr 7/3. Strefa przestrzenno-funkcjonalna (oprac. UMwŁ). 
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Mapa nr 7/4. Strefa przestrzenno-funkcjonalna (oprac. UMwŁ). 

 

 
 

Mapa nr 7/5. Strefa przestrzenno-funkcjonalna (oprac. UMwŁ). 

 

 
 
 
 
OPIS: 

1. Budowa cmentarza komunalnego w Łaszczowie. 

2. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łaszczowie. 

3. Przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne). 
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4. Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łaszczów i na terenie Gminy (oraz 

zagospodarowanie i renowacja centrów wsi). 

5. Przebudowa / remont boisk sportowych, miejsc rekreacyjnych, placów zabaw, boisk przy 

szkołach. 

6. Rewaloryzacja miejsc przy świetlicach wiejskich na boiska sportowe i miejsce rekreacji. 

7. Budowa / przebudowa / remont i wyposażenie infrastruktury obiektów OSP na terenie 

Gminy Łaszczów. 

8. Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Łaszczowie. 

9. Poprawa wyposażenia placówek oświatowych w niezbędny sprzęt. 

10. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Łaszczów. 

11. Termomodernizacja budynków oświatowych oraz dostosowanie ogrzewania do wymogów 

ochrony środowiska (również strefa środowiska). 

12. Zagospodarowanie otoczenia obiektów dziedzictwa kulturowego – budowa parkingów. 

13. Renowacja miejscowych pomników historycznych i zabytków. 

14. Renowacja / rewitalizacja / adaptacja zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem  

w centrum Łaszczowa oraz na terenie Gminy Łaszczów. 

15. Przebudowa i modernizacja byłego budynku kina w Łaszczowie. 

16. Zagospodarowania budynku danej szkoły w Pukarzowie. 

 

 

STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
OPIS: 
 

1. Dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę, pomp 

ciepła. 

2. Zakup koszy / sprzętu do prowadzenia segregacji odpadów / funkcjonowania PSZOK. 

3. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Zimnie. 

4. Likwidacja / rekultywacja dzikich wysypisk śmieci + system gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gminy Łaszczów: budowa, przebudowa, modernizacja, remont – oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Dobużek oraz budowa / modernizacja kanalizacji sanitarnej  

w Łaszczowie i miejscowościach ościennych. 

5. Modernizacja / remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Łaszczów. 

6. Ustabilizowanie stanu wody na rzece Huczwa. 

7. Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody. 

8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej.  
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Rys. nr 19. Lokowanie inwestycji w strefie ochrony środowiska  

– w miejscach zaznaczonych kołami. (oprac. UMwŁ). 

 

. 
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STREFA TECHNICZNA 

 
 

OPIS: 
Budowa / przebudowa oświetlenia dróg i chodników (w tym montaż / wymiana lamp 
oświetleniowych  
 

Mapa nr 9.  Strefa techniczna. (oprac. UMwŁ). 
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STREFA SPOŁECZNA  

 
1. Wsparcie organizacji pozarządowych. 

2. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego pod kątem oferty wolnego czasu. 

3. Program działań związanych z kulturą i historią. 

4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych. 

5. Projekty doradcze dla seniorów. 

6. Projekty edukacyjna dla dzieci młodzieży i osób dorosłych. 

7. Projekty partnerskie z innymi JST. 

 
Rys. nr 20. Lokowanie inwestycji w strefie dziedzictwa kulturowego, działalności KGW i OSP. (oprac. 

UMwŁ). 
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Rys. nr 21. Lokowanie inwestycji w strefie usług publicznych i kulturalnych. 
(oprac. UMwŁ). 

 
 

Rys. nr 22. Lokowanie inwestycji w strefie dla seniorów i osób niepełnosprawnych. 

(oprac. UMwŁ). 
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Rys. nr 23. Lokowanie inwestycji w strefie sportu, rekreacji i edukacji. 

(oprac. UMwŁ). 

                 
 

 

STREFA GOSPODARCZA  

 
1. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

2. Kampania promocyjna gminy. 

3. Projekty partnerskie. 

4. Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Łaszczowie. 

5. Budowa platformy usług publicznych  
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Rys. nr 24. Lokowanie inwestycji w strefie aktywności pod działalność usługowo – rekreacyjno-

wypoczynkową. (oprac. UMwŁ). 

 

 
 

POTENCJALNE KIERUNKI INWESTYCJI W CENTRUM ŁASZCZOWA 

 
(oprac. UMwŁ). 
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1 – Plac Dworcowy. 

Na placu dworcowym są: Przystanki autobusowe. Na środku znajduje się wysepka 

(zakrzewiona) dookoła której odbywa się objazd pojazdów. Przystanki są w średnim stanie 

estetycznym. Brak budynku dworca. W niedalekiej odległości od przystanków znajduje się 

sklep Biedronka i plac targowy. Uwarunkowanie: Budowa infrastruktury przystankowej. 

 

 

2 – Budynek poczty polskiej. 

Znajduje się tu Poczta Polska oraz Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Odział 

Łaszczów. Obiekt nie jest własnością Gminy. Budynek jest w dobrym stanie technicznym 

oraz estetycznym. Uwarunkowanie: Organizacja Punktu Informacji Turystycznej. 

 

 

3 – Działki. 

 

 

4 – Budynek byłego kina.  

Budynek jest w złym stanie technicznym. Około 10 lat temu został odnowiony jedynie  

z zewnątrz poprzez pomalowanie. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych 

istniałaby możliwość rewitalizacji. W budynku jest scena jak również jeszcze dawne krzesła 

kinowe.  

Uwarunkowanie: Rewitalizacja i organizacja Centrum Innowacji Społecznych. 

 

5 – Ruiny synagogi.  

Ruiny synagogi są własnością Starostwa. Są one w bardzo złym stanie, pozostało kilka 

pozostałości ścian. Rewitalizacja wymagałaby dużych środków finansowych. 

 Uwarunkowanie: Zabezpieczenie i oświetlenie ruin, w celu udostępnienia Synagogi do 

zwiedzania. 

 

6 – Staw Janek. 

Zbiornik jest własnością Skarbu Państwa. Jest w dzierżawie i hodowane są tam ryby. Obecny 

dzierżawca wykorzystuje zbiornik do celów gospodarczym. Staw Janek następnie połączony 

jest ze Stawem Aleksander i Aleksander I. Uwarunkowanie: Rozwój gospodarki rybackiej 

poprzez budowę małej przetwórni i bazy gastronomicznej. 

 

7 – Skwer w centrum Łaszczowa. 

Wybrukowany skwer w centrum Łaszczowa. Znajdują się tam liczne nasadzenia, ławki, 

fontanna. Posiada również oświetlenie. Istnieje możliwość zagospodarowania o małą 

przenośną gastronomię. Udostępniony turystom. Znajduje się tutaj również pomnik – 

odbywają się tu imprezy okolicznościowe w szczególności patriotyczne. Skwer jest 

ogrodzony łańcuchami. 

Uwarunkowanie: Utworzenie przestrzeni handlowej dla rolników i drobnych 

przetwórców (Kiermasz Łaszczowski). 
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8 – Ośrodek Kultury. 

Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie posiada 1 dużą salę (oraz 2 pokoje administracyjne).  

 

Uwarunkowanie: Utworzenie powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem 

umożliwiającym organizację wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe. 

 

9 – Stadion. 

Na Stadionie znajduje się kort tenisowy, boiska oraz częściowo zadaszone trybuny.  

 

Uwarunkowanie: Modernizacja obiektów sportowych. 
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STREFA SPECJALNEJ 

INTERWENCJI określona  

w Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego 
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Zespoły gmin zagrożonych trwałą marginalizacją takie jak m. in. Gmina Łaszczów są głównymi 
adresatami polityki regionalnej po roku 2020, taką koncepcję zakłada Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2030. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które należy ująć  
w krajowych, regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju to m. in. obszary zmarginalizowane 
(obejmujące małe miasta i obszary wiejskie).  
 
Obszary zagrożone trwałą marginalizacją to zróżnicowane przestrzennie pod względem poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i funkcji gospodarczych skupiska gmin wiejskich oraz 
powiązanych z nimi funkcjonalnie małych miast, w których nastąpiła kumulacja negatywnych 
zjawisk społecznych i ekonomicznych. Obszary te zostały wyznaczone na podstawie 
wielowskaźnikowej metodyki opracowanej na potrzeby SOR.  
 
Na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją zaplanowane działania powinny mieć na celu 
osiągnięcie wymiernych korzyści do których zaliczyć należy: 

• rozwój lokalnych firm, 

• wzrost liczby lokalnych miejsc pracy, 

• wzrost dochodów mieszkańców, 

• wzrost bazy dochodowej samorządów terytorialnych, 

• wzmocnienie powiazań funkcjonalnych obszarów wiejskich z miastami, 

stanowiącymi lokalne ośrodki wzrostu w celu lepszego dostępu mieszkańców 

do rynku pracy oraz integracja usług, a przez to bardziej efektywne nimi 

zarządzanie, 

• poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych w zakresie zarządzania 

rozwojem i zdolności do partnerstwa, dialogu oraz współpracy administracji 

lokalnej z innymi instytucjami publicznymi, ze społeczeństwem i partnerami 

gospodarczymi.47 

 

W przypadku działań dotyczących obszarów położonych wzdłuż granicy zewnętrznej UE 
skoncentrują się one z jednej strony na zmniejszeniu ich peryferyjności – poprzez poprawę 
dostępności do lokalnych i regionalnych ośrodków rozwoju, a z drugiej – na wykorzystaniu 
możliwości, jakie oferuje współpraca transgraniczna.48 Gmina podobnie jak inne obszary 
województwa lubelskiego wykazuje relatywnie niską innowacyjność gospodarki, która wymaga: 

• dostosowania charakteru usług profesjonalnych i naukowo-technicznych do 

potrzeb gospodarki regionalnej, 

• wspierania nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, 

które wymagają wprowadzenia nowych lub adaptacji istniejących nowoczesnych 

technologii, procesów, a także inicjujących własną działalność badawczo-

rozwojową.49 

Turystykę należy uznać na terenie Gmina Łaszczów za: 

• obszar działalności gospodarczej o perspektywicznym potencjale rozwojowym, 

 
47 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
48 Jw. 
49 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030. 
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• potencjalną płaszczyznę kształtowania konkurencyjności regionalnej.50 

Ważny dla Gminy Łaszczów będzie dynamiczny rozwój i wzrost znaczenia międzynarodowych 

powiązań gospodarczych, naukowych i technologicznych oraz rosnące znaczenie korporacji 

ponadnarodowych i innych podmiotów niepaństwowych o zasięgu globalnym, w tym sieciowych 

społeczności internetowych z jednej strony niosą za sobą wiele zagrożeń, z drugiej zaś generują 

wyzwania i tworzą nowe możliwości rozwojowe.  

 

Istotne jest to, aby innowacje były postrzegane jako horyzontalny ważny czynnik podnoszenia 

konkurencyjności regionu, Gminy, a nie jedynie jako dokument służący korzystaniu ze wsparcia  

z funduszy strukturalnych UE; pozycjonowania sektora rolniczego nie jako odrębnego elementu 

wymagającego wsparcia, ale jako ważne ogniwo dla budowania łańcucha wartości w przemyśle 

rolno-spożywczym a także w branżach pokrewnych, bazujących na surowcach rolnych; 

poszukiwania tzw. nisz rozwojowych i unikalnych funkcji, wykorzystujących zasoby dostępne  

w województwie dla tworzenia produktów i usług poszukiwanych przez użytkowników z poza 

regionu; położenia większego nacisku na sieciowanie i rozwój gospodarczej współpracy 

zagranicznej.51 

 

 

 

W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030, w wyniku 

przeprowadzonych analiz, Gmina Łaszczów znalazła się  

na Obszarze Strategicznej Interwencji Roztocze. 

 

  

 

OSI ROZTOCZE obejmuje: zasięg Roztoczańsko-Puszczańskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(waloryzacja w PZPWL 2015), obszar Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze, obszar 

współpracy w ramach Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, obszar projektowanego 

Geoparku Kamienny Las na Roztoczu. Do cech wiodących obszaru, przesłanek delimitacji należą: 

• wysoka lesistość, która w wielu gminach przekracza 50% powierzchni, 

• duży udział powierzchni obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, 

• uznany wysoki potencjał turystyczny, w tym wynikający z unikalnego w skali kraju 

krajobrazu naturalno-kulturowego, 

• wysokie walory krajoznawcze, które predestynują ten obszar do rozwoju aktywnych form 

wypoczynku, tj. turystyki krajoznawczej, przyrodniczej, wędrówek pieszych i rowerowych, 

a także edukacji ekologicznej, 

• sprzyjające warunki klimatyczne dla rozwoju turystyki zimowej i leczniczej oraz 

odpowiednie warunki hipsometryczne do uprawiania sportów zimowych. 

 

 

 
50 Jw. 
51Jw. 
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Zasięg OSI Roztocze: 

• MOF: Biłgoraja, Janowa Lubelskiego, Kraśnika, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa; 

• 41 gmin należących do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj.: Adamów, 

Aleksandrów, Batorz, Bełżec, Biszcza, Chrzanów, Frampol, Goraj, Jarczów, Józefów, 

Komarów-Osada, Krasnobród, Krynice, Lubycza Królewska, Łabunie, Łaszczów, Łukowa, 

Miączyn, Nielisz, Obsza, Potok Górny, Potok Wielki, Rachanie, Radecznica, Sitno, Sułów, 

Susiec, Stary Zamość, Szastarka, Szczebrzeszyn, Tarnawatka, Telatyn, Tereszpol, Trzydnik 

Duży, Turobin, Tyszowce, Ulhówek, Wilkołaz, Zakrzew, Zakrzówek, Zwierzyniec; 

• 2 gminy nienależące do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj.: Borzechów  

i Tarnogród. 

 

Mapa nr 10. OSI ROZTOCZE (ze SRWL 2030) 
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PRIORYTET ROZWOJU OSI Roztocze 

Społeczno-gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego Roztocza i Puszczy Solskiej. 

 

Kierunki interwencji/tematyczne obszary wsparcia OSI Roztocze w kontekście realizacji celów  

i kierunków działań Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów oraz SRWL: 

1.1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych. 

• Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej jako istotnego elementu regionalnej oferty 

turystycznej oraz ważnego czynnika poprawy ekonomicznej gospodarstw rolnych. 

2.1. Zrównoważony rozwój systemów infrastruktury technicznej 

• Poprawa regionalnych i międzyregionalnych powiązań komunikacyjnych  

z uwzględnieniem szkieletowego układu dróg ekspresowych (S19, S17 i S12) oraz 

planowanej autostrady A2, w tym budowa obwodnic miast 

Przedsięwzięcia flagowe: 

• Realizacja drogi ekspresowej Via Carpatia / S19; 

• Realizacja drogi ekspresowej S17, w tym budowa obwodnic: Zamościa i Tomaszowa 

Lubelskiego; 

• Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr: DW833, DW835, DW837, DW842, 

DW848, DW849, DW850, DW852, DW853, DW858, DW863, w tym budowa obwodnicy 

Kraśnika (DW833), Urzędowa; DW833), Biłgoraja (DW835), Frampola (DW835)  

i Tarnogrodu (DW835).  

 

• Poprawa regionalnych i międzyregionalnych połączeń kolejowych z uwzględnieniem 

Programu Kolejowego CPK Centralny Port Komunikacyjny  

 

Przedsięwzięcia flagowe:  

• Realizacja szlaku kolejowego relacji Warszawa– Lwów;  

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

Zamość);  

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

dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik;  

• Rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania Linii Hutniczej Szerokotorowej oraz 

przebudowa stacji Zamość Bortatycze i Szczebrzeszyn. 

 

 

2.4. Ochrona walorów środowiska  

Ochrona wartości przyrodniczych, w tym krajobrazu, siedlisk i bioróżnorodności 
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Przedsięwzięcia flagowe:  

• Opracowanie planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów objętych 

prawną formą ochrony przyrody;  

• Aktualizacja lokalnych dokumentów planistycznych w zakresie uwzględnienia działań  

i warunków zagospodarowania wynikających z planów ochrony i planów zadań 

ochronnych. 

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

Rozwój funkcji i bazy lecznictwa uzdrowiskowego na obszarach występowania naturalnych 

warunków i czynników leczniczych  

 

Przedsięwzięcia flagowe:  

 

• Rozbudowa bazy i infrastruktury uzdrowiska Krasnobród;  

• Realizacja procesu dochodzenia do uzyskania statusu uzdrowiska na terenach 

występowania naturalnych czynników leczniczych (wody mineralne, właściwości klimatu) 

w gminach: Biszcza, Janów Lubelski, Łukowa i Susiec. 

 

3.4. Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych, rozwój sportu i usług 

wolnego czasu. Kreowanie i rozwijanie oferty ośrodków łączących funkcje edukacyjne, 

kulturalne i rekreacyjne, wykorzystujących nowe trendy w turystyce/ 

• Rozwijanie produktów i oferty wydarzeń wykorzystujących unikalne zasoby lokalne (np. 

kuchnię, wydarzenia historyczne, tradycje, materialne i niematerialne dziedzictwo 

kulturowe, walory środowiskowe, wydarzenia związane z przejawami współczesnej 

twórczości artystycznej, wydarzenia sportowe), 

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

caravanning, turystyka motocyklowa),  

• Rozwój infrastruktury sprzyjającej tworzeniu zróżnicowanej oferty opartej o różne formy 

turystyki (np. kajakową, rowerową, nordic walking, konną, kulturową, historyczną, 

przyrodniczą, kulinarną itp.). 

 

Przedsięwzięcia flagowe:  

• Rozbudowa Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza;  

• Rozbudowa Green Velo;  

• Organizacja szlaku Architektury Drewnianej Województwa Lubelskiego.  

 

• Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych oraz przemysłów kultury, 

przedsiębiorczości bazującej na lokalnych zasobach, dziedzictwie kulturowym  

i usługach edukacyjnych  

• Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, poprzez rozwijanie funkcji użytkowej 

obiektów kulturowych 

 

4.4. Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.  
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• 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 granicz-

nych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, lotnisko, infrastruktura turystyczna) 

 

Przedsięwzięcia flagowe:  

• Wspieranie rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury poprawiającej 

dostępność do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi buforowe, infrastruktura 

turystyczna).  

 

• Wspieranie działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych na obszarach 

przygranicznych oraz rozwój zintegrowanej turystyki transgranicznej.  

 

W Gminie Łaszczów preferowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zachowania walorów 

przyrodniczych, ich zrównoważonego wykorzystania, rozwijające i urozmaicające ofertę turystyczną 

obszaru i tworzące miejsca pracy w branżach istotnych społecznie (turystka, rybactwo, edukacja na 

rzecz obszaru), służące zachowaniu i edukacji  tych wyjątkowych walorach.  

Ze względu na ponadgminny charakter walorów przyrodniczych, konieczne są inwestycje 

udostępniające m.in. budowa szlaków turystycznych, szlaków/ ścieżek rowerowych, kompleksowa 

termomodernizacja /wyremontowanie świetlic wiejskich, obiektów sportowych, oznakowanie  

i uzupełnienie infrastruktury turystycznej np. szlaki konne, szlaki kajakowe oraz powstanie bazy 

noclegowej i gastronomicznej. 

Konieczne jest powstanie nowego, unikatowego szlaku atrakcji we współpracy z innymi JST np. Szlak 

Doliny Huczwy tj. zabytków oraz miejsc z ciekawą, godną polecenia ofertą rekreacyjną, kulinarną, 

edukacyjną, promującą walory obszaru. Wizerunek szlaku powinien być opracowany w Systemie 

Identyfikacji Wizualnej. Dzięki innowacyjnemu charakterowi szlaku będzie mogła powstać nowa 

oferta turystyczna. 

Na wzrost rozpoznawalności, a tym samym zainteresowania turystyką na obszarze OSI Roztocze, 

będą miały bez wątpienia wpływ działania promocyjne realizowane przez LGD we współpracy  

z licznymi partnerami, szeroka oferta produktów lokalnych i usług turystycznych, organizacja 

wydarzeń, promocja szlaków kajakowych, konnych, działania edukacyjne ze szkołami, ośrodkami 

edukacyjnymi czy też współpraca z podmiotami gastronomicznymi. Mimo dynamicznego rozwoju 

oferty turystycznej przyjaznej środowisku, należy pamiętać, że Gmina Łaszczów wciąż jednak boryka 

się z trudnościami: zły stan połączeń komunikacyjnych, utrudniający dotarcie w wybrane miejsca 

OSI Roztocze, niewystarczające oznakowanie dróg, szlaków, słabe lub brak zupełny oznakowania 

dojazdu do atrakcji, brak oferty przy zabytkach, możliwości zwiedzenia, blokujące możliwość 

otwarcia się na turystów zagranicznych oraz brak bazy noclegowo-gastronomicznej w odpowiednim 

standardzie dla dużych grup. 
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STREFA SPECJALNEJ 

INTERWENCJI GMINY  
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Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy/miejską, na podst. 

art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013 r. poz. 594, 

ze zm), wieloletni program, działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie 

planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

 

Zasadniczym celem rewitalizacji jest ożywienie społeczne i gospodarcze gminy, czyli pobudzenie 

aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – 

gospodarczego, a także przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego. Należy podkreślić, iż 

gminny program rewitalizacji ma charakter wielokierunkowy, obejmuje obszar całej gminy, ze 

szczególnym uwzględnieniem zdiagnozowanych obszarów problemowych. Skutki realizacji 

projektów rewitalizacyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy powinny być 

dostrzegane nie tylko z perspektywy obszaru poddanego rewitalizacji, ale również z punktu 

widzenia całej gminy, powiatu, a nawet kraju. 

 

Gmina Łaszczów opracuje Gminny Program Rewitalizacji 2023-2030, w którym uwzględni obszar 

specjalnej interwencji na terenie gminy. 

 

W obecnie obowiązującym Programie Rewitalizacji sporządzono diagnozę dla całego obszaru, aby 

mogła być podstawą do analiz służących wyznaczeniu zasięgu obszarów zdegradowanych,  

a następnie wyboru obszaru rewitalizacji. Zasięg obszaru rewitalizacji wyznaczony został  

w granicach obszarów zdegradowanych, w których występują problemy społeczne,  

z nawarstwieniem innych problemów opisanych w definicji stanu kryzysowego, a przy tym jest to 

obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy. Obszar rewitalizacji wpisuje się w strukturę 

funkcjonalno-przestrzenną gminy, z uwzględnieniem społecznych więzi sąsiedzkich i kulturowych. 

Obszar rewitalizacji łącznie obejmuje nie więcej niż 20% powierzchni gminy i dotyczy liczby ludności 

nie większej niż 30% jej mieszkańców. 

 

Na podstawie diagnozy zjawisk kryzysowych wskazano obszar zdegradowany obejmujący 

miejscowości Łaszczów i Pukarzów. W ramach obszaru zdegradowanego wskazano obszar 

rewitalizacji charakteryzujący się najniekorzystniejszymi wskaźnikami, tj. miejscowość Łaszczów.  

W celu spełnienia wymogów, iż obszar rewitalizacji łącznie obejmuje nie więcej niż 20% powierzchni 

gminy i nie więcej niż 30% mieszkańców z miejscowości Łaszczów wyłączono tereny niezamieszkałe. 

 

Wizja wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego wraz z określeniem celów rewitalizacji jest 

efektem wspólnych ustaleń z interesariuszami rewitalizacji, a zwłaszcza z lokalną społecznością. 

Wizję stanowi opis stanu docelowego. Cele rewitalizacji sformułowano odpowiednio do specyfiki 

problemów i potencjałów lokalnych. Kierunki działań ustalono stosownie do specyfiki każdego  

z obszarów rewitalizacji, tak, aby odnosiły się do problemów (i potencjałów) określonych  

w diagnozie i prowadziły do osiągnięcia celów rewitalizacji. 
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Opis planowanych działań rewitalizacyjnych, realizowanych w ramach programu rewitalizacji 

zawiera przede wszystkim: identyfikację głównych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. 

takich, bez których obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji oraz innych 

uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które trudno zidentyfikować 

indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. W opisie 

przedsięwzięć wskazano obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb 

rewitalizowanego obszaru. Zarówno projekty / przedsięwzięcia, jak i uzupełniające są 

przedsięwzięciami zaplanowanymi, wynikającymi z programu rewitalizacji, a więc mogą być 

przedmiotem wnioskowania o wsparcie z RPO WL lub innych programów operacyjnych. Działania 

rewitalizacyjne planowane do realizacji ukierunkowane są na wyprowadzanie obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysowego, celem ograniczenia ubóstwa w gminie / regionie. Działania 

te prowadzą do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego i społecznego 

obszaru zdegradowanego. 

Legenda:  
Kolorem niebieskim oznaczono obszary zdegradowane (miejscowość Łaszczów i miejscowość Pukarzów), 
Kolorem czerwonym oznaczono obszar rewitalizacji (część miejscowości Łaszczów). 

 

Mapa nr. 11. Gmina Łaszczów: lokalizacja obszaru zdegradowanego (miejscowości Pukarzów, Łaszczów),  

lokalizacja obszaru rewitalizacji: część miejscowości Łaszczów. (oprac. UMwŁ). 
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Z obszaru zdegradowanego jakim jest miejscowość Łaszczów – została wyłączona część 

miejscowości z uwagi na fakt, iż ta część miejscowości jest prawie niezamieszkała. W wyniku 

nadania praw miejskich miejscowości Łaszczów w 2010 roku – do miasta włączono jeszcze 4 inne 

miejscowości – spowodowało to nie tylko wzrost liczby mieszkańców miejscowości Łaszczów, ale 

także wzrost powierzchni obszaru miejscowości. Stąd też biorąc pod uwagę spójność obszaru 

rewitalizacji wyłączono obszar niezamieszkały (stanowiący pola) oraz następnie obszar zamieszkały 

przez niewielką liczbę osób – stanowiących przed zmianą obszaru miejscowości (w 2010 roku) 

mieszkańców miejscowości m.in. Łaszczów – Kolonia. W większości wszystkie negatywne zjawiska, 

jakie występują w miejscowości Łaszczów usytuowane są w samym centrum miejscowości 

Łaszczów. Obszar rewitalizacji objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Łaszczów obejmuje 

część miejscowości Łaszczów. Powierzchnia obszaru wynosi 450,23 ha, co stanowi 3,65 % całkowitej 

powierzchni Gminy, a zamieszkuje ją 1812 co stanowi 28,75 % populacji mieszkańców gminy (6302 

stan na 31 grudnia 2016 roku). 

 

W wyniku nadania praw miejskich miejscowości Łaszczów w 2010 roku – do miasta włączono 

jeszcze 4 inne miejscowości – spowodowało to nie tylko wzrost liczby mieszkańców miejscowości 

Łaszczów, ale także wzrost powierzchni obszaru miejscowości. Stąd też biorąc pod uwagę spójność 

obszaru rewitalizacji wyłączono obszar niezamieszkały (stanowiący pola) oraz następnie obszar 

zamieszkały przez niewielką liczbę osób – stanowiących przed zmianą obszaru miejscowości 

 (w 2010 roku) mieszkańców miejscowości m.in. Łaszczów – Kolonia. W większości wszystkie 

negatywne zjawiska, jakie występują w miejscowości Łaszczów usytuowane są w samym centrum 

miejscowości Łaszczów. 

 

Obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji po przeprowadzeniu zaplanowanych procesów 

zostanie efektywnie przeobrażony zarówno społecznie, przestrzennie jak i gospodarczo. 

Odnowiona zabudowa i wyposażona w niezbędną infrastrukturę przestrzeń miejscowości wzmocni 

odczuwaną przez mieszkańców jakość życia oraz korzystanie wpłynie na atrakcyjność turystyczną 

oraz gospodarczą obszaru. Na omawianym terenie zmniejszy się poziom wykluczenia społecznego, 

a zjawiska stygmatyzujące środowiska zdefaworyzowane zastąpi inicjatywa społeczna, 

gospodarcza, silne poczucie wspólnoty lokalnej oraz aktywność społeczna. 

 

Działania skierowane będą na poprawę istniejącego stanu i estetyki publicznej, a także terenów 

zielonych (m.in. poprzez rewitalizację zespołu parkowo - pałacowego), co przyczyni się do 

wykreowania przyjaznych przestrzeni publicznych. Wsparciem będą działania na rzecz wzmocnienia 

wizerunku obszarów rewitalizowanych poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego oraz wykorzystanie tego potencjału do rozwoju turystyki i usług czasu wolnego. 

Utworzone oraz zagospodarowane przestrzenie publiczne będą mogły służyć podejmowaniu 

różnych inicjatywy (m.in. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, itp.) zarówno przez podmioty 

publiczne (np. instytucje kultury), jak również przez samych mieszkańców obszarów 

rewitalizowanych. Tym samym przyczynią się do szerszej integracji oraz aktywizacji mieszkańców  

w różnych sferach życia społecznego. Kluczowym elementem planowanych zmian jest usprawnienie 

układu komunikacyjnego z priorytetem dla ruchu pieszego i rowerowego. Zrewitalizowane obszary 

będą inspirować do nowych pomysłów, stanowiąc swoisty inkubator aktywności obywatelskiej oraz 

inicjatyw społeczno-kulturalnych. 
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W efekcie przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych zwiększony zostanie poziom dostępności 

oraz jakości świadczonych usług publicznych (zwłaszcza wychowawczych, kulturalnych, sportowych 

i rekreacyjno-wypoczynkowych) dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wśród zamierzeń LPR 

ważne miejsce zajmują inicjatywy dotyczące poprawy dostępności oraz jakości infrastruktury 

społecznej. 

 

Działania rewitalizacyjne będą miały na celu szersze włączenie mieszkańców w proces kreowania 

oferty usług społecznych, jak również umożliwienie na szerszą skalę korzystania z tej oferty osobom 

oraz grupom zagrożonym procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej (np. ze względu na 

bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność czy podeszły wiek). Wynikiem przeprowadzonych działań 

rewitalizacyjnych będzie poprawa ochrony i zachowanie lokalnych zasobów (przyrodniczo - 

krajobrazowych i kulturowych) i szersze udostępnienie zarówno dla społeczności lokalnej, jak też 

potencjalnym turystom. Działania rewitalizacyjne zostaną nakierowane na zdewastowane 

obiekty zabytkowe. Równocześnie odrestaurowanym zabytkom oprócz funkcji kulturalnym, 

zostaną nadane nowe funkcje m.in. w zakresie usług turystycznych, rekreacyjnych, kulturowych 

bądź edukacyjnych. Tereny o znaczącym potencjale przyrodniczym zostaną wypromowane jako 

miejsca atrakcyjne dla turystyki aktywnej i wypoczynkowej. Efektem zrealizowanych 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej będzie poprawa 

jakości powietrza atmosferycznego w skali lokalnej, jak również poprawa efektywności 

energetycznej budynków usług publicznych, co przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania 

na obszarze rewitalizacji. 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU REWITALIZACJI  

Podniesienie społecznej, gospodarczej i przestrzennej spójności obszarów 

kryzysowych poprzez realizację kompleksowych, komplementarnych  

i zintegrowanych projektów i działań rewitalizacyjnych 

 
 

CEL STRATEGICZNY 1 - Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez 

przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, promocję integracji i włączenia społecznego 

oraz poprawę dostępności oraz jakości usług publicznych. 

CEL STRATEGICZNY 2 - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz zwiększenie aktywności 

gospodarczej mieszkańców. 

CEL STRATEGICZNY 3 - Racjonalne kształtowanie przestrzeni publicznych oraz zapewnienie 
wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb 
mieszkańców. 
CEL STRATEGICZNY 4 - Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych i poszanowanie 
środowiska przyrodniczego. 
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SYSTEM EWALUACJI  

I MONITOROWANIA 
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Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 podlegał 

ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji (z uwzględnieniem 

wpływu terytorialnego skutków planowanych). Projekt strategii powstawał w sposób 

partycypacyjny, z uwzględnieniem dobrych praktyk, dlatego nie było konieczne prowadzenie 

ewaluacji jako całkowicie osobnego, dublującego wcześniejsze działania. Elementy ewaluacji ex 

ante obecne były w procedurze tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030, a zmiany, jakie były zgłaszane w procesie konsultacji do dokumentu 

strategii w wyniku przeprowadzenia ewaluacji, zostały ostatecznie uwzględnione w niniejszym 

opracowaniu. 

 

W procesie powstawania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów lata 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030, porównywano alternatywne scenariusze rozwoju (realizacji przy wykorzystaniu planowanych 

środków z UE) oraz możliwości realizacji poszczególnych działań bez tego wsparcia.  

W celu zabezpieczenia kierunków rozwoju gminy, założono różne ścieżki dojścia do celu/różne 

sposoby realizacji, poprzez wprowadzenie wielofunkcyjnego rozwoju oraz różnych mechanizmów 

finansowania inwestycji, w tym również w partnerstwie publiczno-prywatnym, w kooperacji  

z organizacjami pozarządowymi, we współpracy z innymi samorządami, rządem. 

 

W trakcie ewaluacji ex ante zastosowano badania jakościowe, realizowane podczas wywiadów  

z kierownictwem gminy oraz potencjalnymi beneficjentami działań. W trakcie procesu konsultacji 

społecznych przeprowadzano warsztat z udziałem kierowników poszczególnych komórek urzędu  

i jednostek gminnych, którego celem była weryfikacja i aktualizacja przyjętych celów, działań, 

rozwojowych oraz założeń systemu realizacji strategii, w szczególności w zakresie systemu 

monitoringu i wyznaczonych wskaźników śródokresowych i docelowych. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 tworzona była  

w modelu logicznym tłumaczącym ciąg przyczynowo-skutkowy między problemem, planowanymi 

działaniami a oczekiwanymi efektami (tzw. ewaluacja oparta na teorii). 

 

Działania prowadzone na rzecz ewaluacji dostarczyły praktycznych wniosków i rekomendacji, które 

służą udoskonaleniu bieżącej lub przyszłej interwencji. Ewaluacja ex ante jest próbą znalezienia 

odpowiedzi na pytanie, czy działania planowane w ramach strategii przyniosą zakładane efekty przy 

użyciu dedykowanych im instrumentów i zasobów. Jej rolą jest dostarczenie oceny trafności tych 

założeń, ich spójności i planowanego sposobu realizacji strategii. Ocena ta ma posłużyć poprawie 

jakości planowanej do uruchomienia interwencji. Rekomendacje dotyczące systemu monitoringu, 

tzn. poprawy adekwatności mierników i rzetelnego gromadzenia danych, umożliwią kontrolowanie 

całego procesu nadzorowania wdrażania poszczególnych działań przewidzianych w Strategii 

Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. 

 

Monitorowanie działań i ich efektów w tym w wymiarze przestrzennym oraz propozycje 

wskaźników ich osiągnięcia jest potrzebne, ponieważ pokazuje metodę osiągnięcia rezultatów 

zapisanych w wizji i celach. Podejmowane działania w latach 2022-2027 (2030) mają budować 
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lokalną przewagę konkurencyjną Gminy Łaszczów i nieść przynieść pozytywne rozwiązania 

związane oraz perspektywy jej rozwoju, które zostały przedstawione w: misji, wizji, celach oraz 

działaniach. 

 

 

Celem monitorowania działań z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Łaszczów 2022-2027 z perspektywą do roku 2030  jest postawienie prawidłowej 

diagnozy stanu rozwoju gminy w roku 2030, w oparciu o dane wewnątrz gminne, 

oraz uzyskanie rzeczowej informacji zwrotnej na temat efektów działań 

podejmowanych w latach 2021-2030, które w swojej złożoności są adresatami  

i miejscem krzyżowania się działań różnych polityk: krajowej, regionalnej, 

wiejskiej oraz obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. 

 

 

Wnioski z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów 2022-2027 z perspektywą do 

roku 2030 powinny być bazą dla tworzenia kolejnych, długookresowych strategii, sygnalizować 

pojawiające się trudności oraz być źródłem wiedzy na temat zachodzących  

i projektowanych zmian dla społeczności lokalnej.  

 

Etapem budowy systemu monitorowania realizacji Strategii jest integracja danych  

z różnych istniejących systemów i zasobów oraz ich ciągłe dostosowanie do potrzeb lokalnych – 

zwłaszcza w zakresie skali/poziomu zbierania wiarygodnych danych. Monitorowanie realizacji 

Strategii będzie odbywać się w połączeniu z istniejącymi instytucjami i narzędziami opisującymi oraz 

monitorującymi politykę rozwoju. Dla skutecznej realizacji Strategii oraz zapewniania jej 

obiektywnej i pełnej informacji (evidence based policy), wykorzystane zostaną instytucje 

wspomagające procesy monitorowania wprowadzone przez politykę regionalną (Regionalne 

Obserwatoria Terytorialne i Krajowe Obserwatorium Terytorialne) i ewaluacji (Krajowa Jednostka 

Ewaluacji oraz regionalne jednostki ewaluacyjne). Instytucje te tworzą system współpracy  

i zapewniają przepływ informacji między najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział 

w planowaniu i realizacji polityki rozwoju w celu monitorowania i oceny całości interwencji 

publicznej mającej wpływ terytorialny, w tym na rozwój obszarów wiejskich52. 

 

 

W systemie monitorowania rozwoju Gminy Łaszczów więcej uwagi zostaje 

poświęcone monitorowaniu tendencji i zjawisk  

w obszarach przestrzenno-funkcjonalnych. 

 

 

Z uwagi na istnienie w zasobach instytucji publicznych, ale poza statystyką publiczną, różnych źródeł 

informacji, zbiorów danych, wskaźników, rejestrów danych przestrzennych, w tym zwłaszcza 

danych istotnych dla gmin i obszarów wiejskich (gromadzonych na różnych poziomach i w różnych 

skalach przestrzennych),kluczowym zadaniem w procesie budowy systemu monitorowania 

 
52https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/74967/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/74967/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf
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realizacji Strategii jest stałe dążenie do systematyzowania, porządkowania i łączenia lub 

koordynowania tych zasobów oraz nadanie im inter operacyjnego charakteru53.  Na potrzeby 

systemu monitorowania realizacji Strategii konieczne jest rozwijanie systemu pozyskiwania 

informacji z różnych źródeł (szczególnie publicznych) i współpraca ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego z m.in. Głównym Urzędem Statystycznym, ministrem właściwym ds. administracji 

publicznej, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.54 Uzupełnieniem systemu monitorowania 

realizacji Strategii, przydatnym zarówno na poziomie krajowym i lokalnym są dodatkowe narzędzia 

zwiększające wiedzę o gminie oraz obszarach wiejskich i umożliwiające podejmowanie optymalnych 

decyzji co do sposobów rozwoju to m. in. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Local Human 

Development Index – LHDI), pokazujący nierówności w rozwoju terytorialnym na szczeblu 

powiatów. Wskaźnik, bazując na trzech podstawowych zmiennych dotyczących: zdrowia, edukacji  

i zamożności obywateli, może stanowić pomoc dla władz samorządowych w ustalaniu priorytetów 

działania w kontekście obecnych i przyszłych problemów społecznych. Badanie LHDI jest 

przygotowywane cyklicznie, jednak nie częściej niż raz na dwa lata ze względu na charakter 

składowych wskaźnika – zdrowie, edukację i inwestycje – które dają efekty dopiero po dłuższym 

czasie.55  

 

 

Zarządzanie JST i obszarami funkcjonalnymi wymaga podejścia 

uwzględniającego złożone relacje zachodzące w ramach obszarów 

funkcjonalnych, dlatego Gmina Łaszczów musi wdrożyć zasady 

wielopoziomowego zarządzania. 

 

 

W ramach zarządzania Strategią całościowa ewaluacja działań prowadzona będzie  

w układzie standardowym i składa się z trzech faz: 

• Ewaluacja ex ante, na koniec każdego roku kalendarzowego – koncentrująca się 

na ocenie strategii lub jej znaczącej aktualizacji według kryterium trafności  

i odpowiedniości oraz kryterium wewnętrznej spójności i zgodności programowej. 

• Ewaluacja mid-term, w trakcie realizacji strategii – przeprowadzana w układzie 

kadencyjnym w ostatnim roku każdej kolejnej kadencji samorządu, koncentrująca 

się na ocenie czy i na ile przyjęta strategia jest faktycznie realizowana oraz jakie są 

jej efekty krótko- i średnioterminowe, według kryterium skuteczności działań,  

a także efektywności, koordynacji i zgodności działań z zasadami i założeniami 

ustalonymi w dokumencie strategii. 

• Ewaluacja ex post, po zakończeniu realizacji strategii – w zakresie podobnym do 

ewaluacji mid-term, poszerzonym o ocenę (przewidywanych) efektów 

długoterminowych związanych z osiągnięciem założonej wizji, misji oraz celów 

strategicznych, operacyjnych oraz działań.56 

 

 
53 Jw. 
54 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
55 http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/2859/raport_undp-2012_www.pdf 
56 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
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Ocena wszystkich działań zawartych w Strategii zostanie dokonana przez Zespół  

ds. opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą 

do roku 2030 przy współudziale wszystkich grup docelowych oraz w oparciu o opracowanie 

ewaluacji ex-post, czyli na zakończenie obowiązywania dokumentu. Będzie brała pod uwagę pięć 

następujących kryteriów ewaluacyjnych: 

• skuteczność (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu 

osiągnięte zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania. 

• efektywność (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom 

„ekonomiczności” zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych 

nakładów do uzyskanych efektów. 

• użyteczność (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia 

oddziaływanie Strategii odpowiada zdiagnozowanym problemom.  

• trafność (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia 

zdefiniowane cele strategiczne i priorytety odpowiadają na potrzeby interesariuszy 

obszaru funkcjonalnego. 

• trwałość (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się 

spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem Strategii będą nadal 

widoczne po zakończeniu jej realizacji.57 

 

Podstawą monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów 2022-2027 z perspektywą 

do roku 2030 będzie zestaw wskaźników obrazujących oczekiwane rezultaty realizacji strategii na 

poziomie działań, które wynikają z misji, wizji, celu strategicznego i celów operacyjnych. 

 

Tabela nr. 11. Ewaluacja i wskaźniki oceny. 

Lp. WSKAŹNIK Opisowa 
prognozowana 
wartość 
pośrednia 
wskaźnika  
w roku 2025 

Opisowa 
prognozowana 
wartość 
docelowa 
wskaźnika  
w roku 2030 

2023 2025 2027 2029 

1. Współczynnik 
aktywności zawodowej 
– liczba osób 
pracujących  
w podmiotach 
publicznych  
i prywatnych na terenie 
gminy 

Zwiększenie  
co dwa lata  

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 
 

% % % % 

2. Liczba mieszkańców 
ogółem 

Zwiększenie  
co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

% % % % 

3. Liczba mieszkańców  
w wieku produkcyjnym 

Zwiększenie 
co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 

% % % % 

 
57Wskaźniki odpowiadają wskaźnikom określonym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

171 

średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

4. Liczba nowych 
meldunków 

Zwiększenie  
% co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

% % % % 

5. Udział nakładów 
inwestycyjnych sektora 
prywatnego  
w inwestycjach na 
terenie Gminy ogółem 

Zbliżenie 
poziomu do 
wybranych 
poziomów  
bogatszych JST 
w regionie 

Zbliżenie 
poziomu do 
wybranych 
poziomów  
bogatszych JST 
w regionie 

% % % % 

6. Liczba bezrobotnych  
w stosunku do liczby 
osób w wieku 
produkcyjnym 

Zmniejszanie 
poziomu 

Zmniejszanie 
poziomu 

osób,  
% 

osób,  
% 

osób,  
% 

osób,  
% 

7. Udział beneficjentów 
środowiskowej pomocy 
społecznej w liczbie 
ludności ogółem 

Utrzymanie 
trendu 
spadkowego 

Utrzymanie 
trendu 
spadkowego 

osób, 
% 

osób, 
% 

osób, 
% 

osób, 
% 

8. Udział powierzchni 
objętej obowiązującymi 
planami zintegrowanego 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
powierzchni całkowitej 
Gminy ogółem 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

% % % % 

9. Udział zrewitalizowanej 
powierzchni objętej 
planami rewitalizacji  
w powierzchni 
całkowitej Gminy 
ogółem 

Zwiększenie 
powierzchni 

Zwiększenie 
Powierzchni 

% % % % 

10. Udział powierzchni 
objętej wspólnymi  
z innymi JST planami 
zagospodarowania 
przestrzennego  
w powierzchni 
całkowitej Gminy 
wzdłuż trasy S17 

Zwiększenie 
powierzchni 

Zwiększenie 
powierzchni 

% % % % 

11. Udział przychodów 
netto ze sprzedaży 
produktów, towarów  
i materiałów na eksport 
w przychodach netto ze 
sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

Wypracowanie 
trendu wzrostu 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 

% % % % 

12. Nakłady inwestycyjne  
(w cenach bieżących)  
na 1 mieszkańca 

Wypracowanie 
trendu wzrostu 
i zbliżenie 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
i zbliżenie 

zł zł Zł Zł 
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poziomu 
regionu 
i do poziomu 
średniej 
krajowej 

poziomu 
regionu 
i do poziomu 
średniej 
krajowej 

13. Odsetek osób dorosłych 
uczestniczących  
w kształceniu lub 
szkoleniu  
(w wieku 25–64 lata) 

odwrócenie 
trendu 
spadkowego  
i zbliżenie 
wartości 
wskaźnika do 
poziomu 7,7 – 
10,0% 
i zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 

odwrócenie 
trendu 
spadkowego  
i zbliżenie 
wartości 
wskaźnika do 
poziomu 7,7 – 
10,0% 
i zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 

% % % % 

14. Wskaźnik trwałości 
działalności 
przedsiębiorstw – trzy 
lata od założenia 
działalności 
gospodarczej  
(osoba fizyczna) 

wypracowanie 
trendu wzrostu 

 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

% % % % 

15. Wydatki majątkowe 
Gminy na 1 mieszkańca  

wypracowanie 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Zł zł Zł Zł 

16. Udział wydatków 
inwestycyjnych  
w wydatkach ogółem 
budżety gminy 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

% % % % 

17. Liczba fundacji, 
stowarzyszeń  
i organizacji społecznych 
wpisanych do rejestru 
REGON na 10 tys. 
mieszkańców 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

szt. szt. szt. szt. 

18. Odsetek osób w wieku 
16-74 lata 
korzystających  
z Internetu  
w kontaktach 
prywatnych  
z administracją 
publiczną w celach 
prywatnych w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

% % % % 

19. Liczba obiektów 
dostosowanych  
do potrzeb osób  
z 
niepełnosprawnościami 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

20. Liczba przedsiębiorstw utrzymanie utrzymanie Szt. Szt. Szt. Szt. 
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otrzymujących dotacje  
z RPO 

trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

21. Liczba gospodarstw 
otrzymujących dotacje 
z PROW 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

22. Liczba zakupionych 
jednostek taboru 
pasażerskiego  
w publicznym 
zintegrowanym 
transporcie 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

23. Liczba zainstalowanych 
inteligentnych 
systemów 
transportowych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

24. Liczba jednostek służb 
ratowniczych 
doposażonych w sprzęt 
do prowadzenia akcji 
ratowniczych  
i usuwania skutków 
katastrof 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

25. Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej  
 
Liczba przydomowych  
Oczyszczalni ścieków 

budowa 
trendu wzrostu 

 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

 

km 
 
 
szt. 

km 
 
 
szt. 

Km 
 
 
szt. 

km 
 
 
szt. 
 

26. Łączna powierzchnia 
uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych  
 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

ha ha Ha Ha 

27. Całkowita długość 
nowych dróg należących 
do Gminy 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 
 

km km Km Km 

28. Całkowita długość 
zmodernizowanych lub 
przebudowanych dróg 
należących do gminy 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

km km km km 

29. Liczba miejsc 
parkingowych 

Budowa 
trendu wzrostu 
 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 
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30. Liczba miejsc 
parkingowych dla 
rowerów 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
liderów 
obszarów 
wiejskich 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

31. Całkowita długość 
nowych ścieżek 
rowerowych należących 
do Gminy 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

km km km km 

32. Liczba obiektów 
kulturalnych/zabytków 
(zmodernizowanych/ 
nowych) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

33. Liczba obiektów 
sportowych 
(zmodernizowanych/ 
nowych) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

34. Liczba osób korzystająca 
z infrastruktury w 
zakresie opieki nad 
dziećmi lub 
infrastruktury 
edukacyjnej (żłobek, 
przedszkole) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Os. Os. Os. Os. 

35. Liczba osób korzystająca 
z infrastruktury  
w zakresie opieki 
senioralnej lub 
infrastruktury 
rehabilitacyjnej (osoby) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

budowa 
trendu wzrostu 
 

Os. Os. Os. Os. 

36. Liczba nowych atrakcji 
turystycznych 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

37. Liczba miejsc 
noclegowych osoby 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. 
/Os. 

Szt. 
/Os. 

Szt. 
/Os. 

Szt. 
/Os. 

38. Liczba punktów 
gastronomicznych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

39. Liczba nowych, 
zainstalowanych 

budowa 
trendu wzrostu 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

Szt. Szt. Szt. Szt. 



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

175 

instalacji OZE w domach 
jednorodzinnych 
(kolektory słoneczne) 

  

40. Liczba obiektów 
poddanych 
termomodernizacji 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

41. Liczba przetwórców 
rolno-spożywczych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

42. Liczba projektów 
ponadlokalnych, 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych z innymi 
JST 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 

43. Liczba projektów 
inwestycyjnych 
dofinansowanych z UE 
zrealizowanych przez 
gminę 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 

44. Liczba zbiorników 
przeciwpowodziowych 
/retencyjnych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

 

Po zakończeniu realizacji ostatnich projektów, realizowanych w ramach niniejszej Strategii, 

wskazane jest przygotowanie ewaluacji ex-post, czyli końcowego raportu z realizacji całego 

Programu wraz z analizą finansową i wykonalnością rzeczową przedsięwzięć, w której 

przedstawione zostaną wyniki realizacji, uzyskane za pomocą zbadania relacji przyczynowo - 

skutkowych między podjętą interwencją i jej efektami (wskaźniki produktu i rezultatu), a także 

wywołanymi procesami (wskaźniki oddziaływania).  

 

W oparciu o wnioski wynikające z ewaluacji, wskazuje się potrzebę sporządzenia prognozy dalszego 

rozwoju obszaru, w której należy wskazać główne zagrożenia i możliwe przeszkody dla kontynuacji 

zainicjowanych przemian. Bardzo cenne dla władz gminy, będą wskazówki oraz rekomendacje 

dotyczące dalszych działań, które przyczynią się do utrwalenia rezultatów, osiągniętych poprzez 

realizację Strategii. 

 

Po zakończeniu procesu wdrażania Strategii wskazane jest ponowne przeprowadzenie audytu  

w celu zbadania zmian, jakie nastąpiły od momentu podjęcia działań, aby możliwe było uchwycenie 

zmian, które nastąpiły w wyniku interwencji, sytuacja obszaru musi zostać odniesiona do sytuacji 

panującej na terenie całej gminy. Na efekty podjętych działań nierzadko trzeba będzie jeszcze długo 

poczekać, zwłaszcza jeśli chodzi o płaszczyznę społeczną. Efekty działań w płaszczyźnie 

przestrzennej są widoczne natychmiast, natomiast procesy społeczne wykazują się dużą inercją  

i zachodzą znacznie wolniej, co nie oznacza, że działania realizowane w tej sferze nie mają 

przełożenia na rzeczywistość. Przeprowadzony audyt pozwoli na aktualizację listy planowanych 

zadań do realizacji na terenie obszaru gminy i jeśli będzie to konieczne, podjęcie kolejnych działań. 
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Strategia Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 ma formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku zmiany zarówno 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych uwarunkowań społecznych oraz 

gospodarczych, w tym wykreowania nowych projektów – możliwa będzie jej 

śródokresowa aktualizacja. 

 

 

W proces wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 powinno zostać zaangażowane szerokie grono partnerów i interesariuszy (w dokumencie 

założono równoprawny udział interesariuszy publicznych, prywatnych i społecznych w tym 

procesie). 

 

Szczególną uwagę w procesie wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030, należy priorytetowo potraktować przedsięwzięcia wpisane  

w poszczególne cele rozwojowe spójne z działaniami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 

2030, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, 

Rolnictwa i Rybactwa 2030. 

 

Należy podjąć działania zmierzające do upowszechnienia zapisów strategii: 

1. Poinformowanie o zakończeniu prac nad opracowaniem strategii, 

2. Objaśnienie dalszych etapów procesu zintegrowanego planowania rozwoju w gminie – 

realizacja zapisów strategii, zaproszenie do współpracy, tworzenie partnerstw, 

3. Prezentację lokalnego potencjału społecznego, gospodarczego, środowiskowego, 

przestrzennego gminy, priorytetów i kierunków rozwoju w najbliższych latach (obszary 

strategiczne i cele strategiczne i operacyjne, kierunki interwencji), 

4. Objaśnienie roli funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju 

lokalnego i sposobu ich pozyskiwania poprzez przygotowanie projektów wynikających ze 

strategii, 

5. Zachęcenie do współrealizacji z jednostkami samorządowymi Strategii Rozwoju Gminy 

Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, a także jej stałego monitorowania 

i aktualizacji, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami i nowymi wyzwaniami. 

W celu upowszechnienia treści strategii rekomenduje się przeprowadzić proponowane działania: 

1. Zorganizowanie spotkania informacyjnego poświęconego ustaleniom strategii oraz 

inaugurującego proces jej obowiązywania – skierowanego głównych adresatów strategii 

oraz przedstawicieli otoczenia gminy, 

2. Opracowanie krótkiego materiału (broszury informacyjnej) przybliżającego treść Strategii 

Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, 

3. Umieszczenie Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy i w Biuletynie 

Informacji Publicznej (BIP), 

4. Przekazanie pełnej i/lub skróconej wersji strategii wskazanym interesariuszom lokalnym  

i ponadlokalnym, 
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5. Udzielanie przez władze samorządowe gminy wywiadów dla prasy lokalnej i regionalnej na 

temat zakończenia prac nad Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 oraz rozpoczęcia procesu jej wdrażania i poszukiwania 

partnerów. 

W dokumentach planistycznych Gmina Łaszczów powinna skoncentrować się na: 

1. Kształtowaniu ładu przestrzennego – aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego – uwzględniając nowe tereny inwestycyjne, tereny pod produkcję rolną, 

mieszkalnictwo jednorodzinne, infrastrukturę techniczną, usługi i handel, turystykę, 

rekreację, obszary lecznicze (Zdrojowe), OZE. 

2. Na poprawie funkcjonowania administracji publicznej i współpracy międzyinstytucjonalnej 

i międzysektorowej. W szczególności dotyczy to wzmocnienia powiązań wiejsko-wiejskich  

i wiejsko-miejskich tj. opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju wspólnie z innymi JST 

m.in. w zakresie poprawy jakości świadczenia usług publicznych, przywrócenia usług 

transportu publicznego, rozwoju kapitału ekologicznego, zintegrowanych inwestycji, 

współpracy ze społeczeństwem. 

3. Na projektowaniu Planów Operacyjnych Działań Kluczowych – wynikających z opracowanej 

Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. 

4. Na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2027 (2030) – zgodnie  

z wytycznymi nowych programów finansujących działania związane z rewitalizacją 

społeczno-gospodarczą. 

5. Na opracowaniu Strategii Marketingu Terytorialnego wspólnie z innymi JST. 

6. Opracowaniu Planu Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury we współpracy  

z partnerami publicznymi: JST, powiatami, organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorcami. 

7. Na opracowaniu Planu Rozwoju Inwestycji we współpracy z partnerami publicznymi: JST, 

powiatami, organizacjami pozarządowymi, Uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami. 

8. Na aktualizacji posiadanych dokumentów programowych i planistycznych dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego i ochrony zabytków. 

Zdecydowana większość działań realizujących cel strategiczny i cele operacyjne oraz kierunki 

rozwoju Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, 

wpływać będzie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich, są to m.in. zacieśnianie współpracy 

pomiędzy gminą oraz sąsiadującymi z nią JST, a także Miastem Tyszowce i pozostałymi gminami 

powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego, co zwiększy dynamikę rozwoju gospodarki lokalnej  

i regionalnej, m.in. dzięki łączeniu zasobów i współfinansowaniu usług. Tego typu rozwiązania 

wpłyną na obniżenie kosztów stałych funkcjonowania mniej zaludnionych, czy też peryferyjnych 

obszarów gminy. Rodzaj, zakres i wymiar interwencji dedykowanej w poszczególnych przypadkach 

zależeć będzie bezpośrednio od potrzeb i potencjałów terytorialnych. 

 

System realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 

służyć będzie wdrożeniu celów postawionych w planowaniu strategicznym do roku 2030. Realizacja 

kompleksowej interwencji publicznej wiąże się ze sprawnie funkcjonującymi podmiotami 

publicznymi na różnych poziomach zarządzania – określeniem ich zadań, wzajemnych relacji czy 

odpowiedzialności związanych z zarządzaniem rozwojem. 
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Zasadnicze elementy systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030: 

• podmioty zaangażowane w realizację, 

• mechanizmy służące określeniu podejmowanych przez samorząd przedsięwziąć 

ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do 

określonego terytorium, sposobu finansowania, realizacji oraz koordynacji, 

• instrumenty realizacji – dokumenty programowe (programy operacyjne – krajowe  

i regionalne), programy rozwoju, w tym programy wieloletnie oraz projekty strategiczne 

oraz polityki publiczne, 

• formy wsparcia finansowego, pomoc zwrotna i bezzwrotna, 

• źródła finasowania. 

Otoczenie instytucjonalne Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030 stanowią podmioty, których rola i zadania umożliwiają efektywną realizację polityki 

rozwoju lokalnego. Główne zadania i odpowiedzialność podmiotów w procesie programowania, 

realizacji, finansowania oraz oceny efektów Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 wynika z przepisów ustawowych oraz ich ewentualnych zmian. 

 

Procesy rozwoju lokalnego tj. projektowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 są uwarunkowane przede wszystkim działaniami 

Samorządu Gminy. Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych, określonych 

ustawowo spraw publicznych. Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty. Oprócz zadań własnych gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa większą odpowiedzialność 

samorządu gminnego i samorządu powiatowego za rozwój gospodarczy oraz społeczny. W związku 

z powyższym Samorząd Gminy oraz samorząd powiatowy: uczestniczy w wyznaczaniu kierunków 

rozwoju regionalnego poprzez udział odpowiednio w konsultacjach KSRR (w roku 2019) oraz  

w pracach nad strategią rozwoju województwa (w roku 2020) i dokumentach programowych,  

a także w ocenie efektów polityki regionalnej prowadzonej przez rząd i samorząd województwa, 

zapewnia spójność rozwoju gminy i powiatu z celami strategicznymi określonymi na poziomie 

regionalnym poprzez odpowiednie dokumenty strategiczne określone ustawowo, uczestniczy  

w procesie przygotowywania i realizacji kontraktu programowego oraz kontraktu sektorowego, 

stymuluje i wspiera inicjatywy służące rozwojowi regionalnemu na szczeblu lokalnym poprzez 

współpracę z sąsiednimi gminami lub powiatami tworzącymi obszary powiązane funkcjonalnie oraz 

poprzez udział w przedsięwzięciach, które mają znaczenie ponadlokalne, w ramach porozumienia 

terytorialnego, wdraża własne projekty rozwoju lokalnego zgodne z priorytetami określonymi na 

poziomie regionalnym, animuje i wspiera współpracę między partnerami społeczno-

gospodarczymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi  

w zakresie działań opartych o kapitał społeczny (np. usługi o charakterze publicznym). 

 

Partnerzy działający mają realny wpływ na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz związane z tym procesy współpracy, partycypacji oraz 

komunikacji między poszczególnymi instytucjami publicznymi, partnerskimi samorządami, jak i ich 
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relacje z innymi partnerami działającymi na rzecz rozwoju lokalnego. W sieć współpracy na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym powinny być zaangażowane podmioty o różnym statusie tj. 

• przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, 

• przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, 

• przedstawiciele szkół podstawowych (oraz zaproszonych do współpracy: szkół średnich, 

środowiska akademickiego), 

• podmioty prywatne (przedsiębiorcy, grupy producenckie, spółdzielnie itp.) 

Udział przedstawicieli, na zasadzie partnerstwa, w realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na 

lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 dotyczy wszystkich etapów: od procesu planowania  

i programowania, poprzez zarządzanie i realizację, po monitorowanie i ocenę. Takie podejście 

pomaga zagwarantować, by działania rozwojowe były dostosowane do krajowych, regionalnych 

oraz lokalnych potrzeb oraz priorytetów. 

 

Wzmacnianie współpracy w ramach realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 

z perspektywą do roku 2030 musi odbywać się w oparciu o dialog społeczny, partycypację 

mieszkańców w zarządzaniu gminą oraz w ścisłej współpracy z nauką i biznesem. Udział 

społeczeństwa w wielopoziomowym zarządzaniu pozwoli na lepsze dopasowanie działań 

samorządu do rzeczywistych potrzeb mieszkańców i innych użytkowników Gminy, a zaangażowanie 

przedsiębiorców jest konieczne z uwagi na to, że to oni właśnie w największym stopniu przyczyniają 

się do wzrostu i rozwoju gospodarczego. Biznes staje się również istotnym uczestnikiem działań 

rozwojowych dzięki uczestnictwu w partnerstwie publiczno-prywatnym 

 

Dodatkowo zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych, organizacji pozarządowych  

i przedsiębiorców zapewni niezbędne wsparcie dla realizowanych działań. Rozwijanie partnerstwa 

i partycypacji w działaniach na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 

z perspektywą do roku 2030 stanowi istotny element opracowanej strategii, wyrażający się  

w tworzeniu budżetu gminy i funduszu sołeckiego. 

 

Do katalogu zadań partnerów działających na rzecz Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 zalicza się: 

1. Współuczestniczenie w wyznaczaniu celów i kierunków rozwoju lokalnego poprzez udział 

w konsultacjach dokumentów strategicznych i programów tworzonych na poziomie 

regionalnym i lokalnym, 

2. Udział w procesie realizacji (monitorowanie, ewaluacja) stopnia realizacji celów polityki 

rozwoju, tj. uczestniczenie w działaniach monitorujących na szczeblu lokalnym, 

3. Przejmowanie części zadań wdrożeniowych na poziomie lokalnym na podstawie 

porozumienia lub umowy z samorządem województwa i Samorządem Gminy oraz 

wdrażanie przedsięwzięć w formule współpracy z podmiotami publicznymi (samorząd 

województwa, powiatu, gminy).  
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PLAN WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  

NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030. 

 

1. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 w wąskim znaczeniu stanowić będzie czynności zarządcze, skierowane na 

konkretyzację działań (uzgodnienie partnerów, lokalizacji, budżetu, harmonogramu 

realizacji), dlatego fundamentalną sprawą będzie powołanie Koordynatora ds. wdrożenia 

i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030 i Zespołu ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy, który będzie odpowiedzialny 

przed Burmistrzem i Radą Miejską za poszczególne etapy całego procesu. Oznacza to 

przejmowanie przez koordynatora czynności organizatorsko-koordynacyjnych oraz 

motywacyjnych w stosunku do mieszkańców, rolników, przetwórców, przedsiębiorców, 

naukowców, studentów, inwestorów i pracowników Urzędu oraz jednostek mu podległych, 

a także współpracę z gminami oraz organizacjami w terenie. 

2. Na etapie Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030, powinny powstać strategiczne programy funkcjonalne i operacyjne, w których 

nastąpi praktyczna konkretyzacja działań i zamierzeń zapisanych w Strategii, w celu ich 

realizacji w wyodrębnionych obszarach: organizacyjnym, marketingowym, inwestycyjnym, 

produkcyjnym, zasobów ludzkich, finansowym. 

3. Wymienione w Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 potencjalne źródła finansowania poszczególnych działań będą musiały zostać 

zweryfikowane, po zatwierdzeniu przez Województwo Lubelskie oraz Ministerstwo 

Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego poszczególnych programów wsparcia  

w perspektywie 2022-2027 (2030) oraz dopracowane z partnerami (m.in. innymi gminami, 

przedsiębiorstwami, rolnikami, przetwórcami, NGO), którzy podejmą się realizacji 

zaproponowanych w Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą 

do roku 2030 działań. 

4. Samorząd Gminy nadzorujący wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-

2027 z perspektywą do roku 2030 powinien wypracować odpowiedni system wspierający 

zarządzanie procesem realizacji Strategii (uchwały, programy, procedury, regulaminy, 

zasady, zarządzenia itp.) oraz systemy informacyjne i kontrolne oraz dostosować kulturę 

organizacyjną – model zarządzania wielopoziomowego (zrównoważonego, spójnego, 

partycypacyjnego) do wyzwań i tempa realizacji poszczególnych działań. 

5. Działania wymagające interwencji ze strony Państwa i Samorządu Województwa 

Lubelskiego takie jak inwestycje przemysłowe, infrastrukturalne, B+R oraz rewitalizacja 

społeczno-gospodarcza powinny być procedowane na zasadzie pierwszeństwa i wsparte 

lobbingiem oddolnym, aby realnie móc wdrożyć zamierzenia zapisane w Strategii Rozwoju 

Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. 

6. Wszyscy Radni, kierownicy działów, dyrektorzy placówek, menedżerowie podejmujący 

decyzje dotyczące wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 powinni bardzo dokładnie zapoznać się z całością opracowania. 
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7. Strategię Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 trzeba 

rewidować regularnie, aby przekonać się, czy jest ona nadal aktualna i odpowiednia do 

zmieniających się warunków raz na 2 lata. 

8. Struktura organizacyjna (partnerstwo, konsorcjum, spółdzielnia, stowarzyszenie, spółka) 

partnerów działań na etapie wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-

2027 z perspektywą do roku 2030 powinna być dopasowana do potrzeb (odpowiednie 

delegowanie uprawnień i odpowiedzialności związanych z wdrożeniem strategii). 

9. Na etapie przystąpienia do realizacji konkretnych działań zapisanych w Strategii Rozwoju 

Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 należy zaplanować  

i zatwierdzić budżety poszczególnych działań z partnerami, aby móc je następnie 

kontrolować i rozliczyć. 

10. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 jest procesem złożonym, na który wpływać będą różne czynniki: uprawnienia 

decyzyjne, motywacja, przepływ informacji, struktura organizacyjna. Do efektywnej 

implementacji niezbędne jest też, aby Samorząd Gminy wytworzył dobry klimat poparcia 

wdrażanych działań we współpracy z Koordynatorem ds. wdrożenia i monitorowania 

Strategii Rozwoju Gminy, Zespół ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy oraz instytucjami  

i organizacjami, które będą partnerem w realizacji poszczególnych działań. 

Układ instytucjonalny wdrażania koncepcji stanowić będą: 

1. Samorząd Gminy Łaszczów (Burmistrz, Rada Miejska, Sołtysi), 

2. Koordynator ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 i Zespół ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy, 

3. Zespół koordynatorów lokalnych, którego skład utworzą przedstawiciele partnerów: gmin, 

NGO, organizacji kultury i klubów sportowych, przedstawiciele rolników, producentów  

i przedsiębiorców, IOB. 

4. Kluczową rolę w układzie instytucjonalnym wdrażania Strategii pełnić będzie 

Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Łaszczowa, podejmujący decyzję w sprawie 

przyjęcia działań oraz w sprawie programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy 

Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. 

5. Na forum Rady Miejskiej Łaszczowa będą prezentowane raz na dwa lata sprawozdania  

z monitoringu i oceny realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 oraz informacje o przygotowywanych aktualizacjach oraz 

opracowywaniu nowych rozwiązań. 

6. Na Koordynatorze ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na 

lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 i Zespole ds. wdrożenia Strategii Rozwoju 

Gminy spoczywa odpowiedzialność za wykonanie decyzji Rady Miejskiej i Burmistrza 

w sprawie przyjęcia oraz realizacji poszczególnych działań opracowanych w Strategii 

Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.  

7. Koordynator oraz Zespół odpowiedzialny będzie za projekty zintegrowane z gminami 

partnerskimi: 

a. zaplanowanie oraz przygotowanie dokumentacji związanej z projektami 

(szczegółowa specyfikacja dokumentacji, a także jej merytoryczna weryfikacja oraz 

odbiór); 
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b. przeprowadzenie procedur przetargowych (realizacja zamówień publicznych,  

w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia); 

c. rozliczenie finansowe i nadzór finansowy (akceptacja dokumentów finansowych, 

sporządzanie wniosków o płatność, realizacja płatności); 

d. promocję i konsultacje społeczne; 

e. zarządzaniem projektami tj. przepływem informacji pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego. W razie potrzeby będą kontaktować się z organami 

zarządzającymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

8. Mając na uwadze zasady partycypacji społecznej i zrównoważonego rozwoju istotne jest 

powołanie przez Burmistrza gremium wspomagającego uruchamianie społecznego  

i obywatelskiego kapitału (zaangażowanie społeczne) w realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. Elementem układu 

instytucjonalnego wdrażania koncepcji powinno stać się ustanowienie Rady Programowej 

Rozwoju Gminy Łaszczów (skupiającej przedstawicieli różnych środowisk i profesji oraz 

zaproszonych do współpracy ekspertów), której zadaniem byłoby: 

a. udzielanie opinii o realizacji strategicznych założeń rozwojowych i wdrażania 

poszczególnych działań; 

b. formułowanie diagnoz stanu Gminy oraz inicjowanie aktualizacji Strategii  

i programów realizujących ją; 

c. organizowanie udziału społeczności Gminy, w tym środowisk gospodarczych, 

rolniczych, naukowych w realizacji zadań strategicznego rozwoju. Rada ta 

powołana powinna być przez Burmistrza Łaszczowa i skupić przedstawicieli 

instytucji samorządowych oraz administracyjnych oraz środowisk naukowych, 

zawodowych, gospodarczych oraz społecznych. 

9. Do podstawowych elementów systemu planowania – narzędzi wdrażania Strategii Rozwoju 

Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 należeć będą: 

a. Opracowania operacyjne (plany realizacji) i ujęte w nich działania, programy 

zaimplementowane ze Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030, 

b. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, 

c. Opracowanie Strategii Ponadlokalnej z innymi JST, 

d. Opracowanie Planu Promocji Gminy Łaszczów, 

e. Programy operacyjne (wypracowane przez partnerów poszczególnych działań), 

f. Programy operacyjne krajowe i regionalne, program pomocy ze strony rządu, 

środki finansowe samorządów, środki publiczne, kapitał prywatny, instrumenty 

pożyczkowe i kredytowe, Fundusze Norweskie, WFOŚiGW. Programy, projekty, 

inicjatywy realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  

i instytucje, podmioty, które nadzoruje oraz programy, projekty, strategie 

realizowane przez: ARiMR, KOWR, KSOW, LODR, LPNT, PPNT, LGD, LGR, LIR, RIG, 

uczelnie, instytuty oraz IOB i instytucje pozarządowe – jako elementy 

przyczyniające się do realizacji celów strategicznych i operacyjnych Strategii 

Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. 

g. Każde działanie wymienione w strategii zostanie opracowane przed wdrożeniem 

przez: Zespół ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy jako projekt składający się  

z następujących elementów: nazwa projektu, obszar objęty projektem, cele  
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i priorytety, konkretne działania (zadania), harmonogram realizacji, łączne nakłady 

finansowe, nakłady finansowe w układzie rocznym, źródła finansowania, wskaźniki 

monitoringu i ewaluacji, sposób sprawozdawania oraz podmiot koordynujący i/lub 

realizujący program. 

10. Monitorowanie i ocena realizacji koncepcji będzie powierzone Zespołowi ds. wdrożenia 

Strategii Rozwoju Gminy, ponieważ ma służyć analizie zmian dotyczących wybranych 

wskaźników ilościowych i jakościowych. Jej celem będzie zapewnienie informacji na temat 

skuteczności i efektywności działań podejmowanych na rzecz realizacji Strategii Rozwoju 

Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz umożliwienie 

modyfikacji programów i działań w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy celami 

założonymi, a osiąganymi efektami. Monitorowanie realizacji koncepcji odbywać się będzie 

na pięciu płaszczyznach: celów strategicznych, celów operacyjnych i działań. Propozycje 

wskaźników dotyczących programów i działań zostaną nałożone na działania w każdym  

z dokumentów strategicznych, do których te działania będą się odnosić. 

 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko. Strategia jest dokumentem ogólnym określającym preferowane 

kierunki rozwoju gminy i planowane kierunki inwestycji. Natomiast niniejszy 

dokument nie wskazuje skali i zakresu oraz planu konkretnych inwestycji,  

a także nie zawiera opracowanego budżetu. 

 

Gmina zakłada, że realizację celów i działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 zapewnią dokumenty wdrożeniowe (projekty operacyjne), 

które będą stanowić lub stanowią obecnie odrębne opracowania.  

 

Na etapie operacyjnym powstaną konkretne rozwiązania i zadania służące ich realizacji. Wskazane 

w projekcie Strategii działania nie wyznaczają uszczegółowionych ram dla realizacji przedsięwzięć 

mogących powodować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla środowiska i ryzyka dla 

zdrowia ludzi. Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie dokumentu gospodarka Gminy 

prowadzona jest i będzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tj. korzystania z zasobów 

naturalnych z myślą o przyszłych pokoleniach. 

 

W zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania prawa wspólnotowego  

w dziedzinie ochrony środowiska, realizacja zapisów niniejszej Strategii wspierać będzie 

efektywność podejmowanych interwencji w ramach dokumentów wyższego szczebla. 

 

Misja, wizja, cel strategiczny, kierunki rozwoju, cele operacyjne i działania zawarte w Strategii 

Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 są spójne z dokumentami 

wyższego szczebla. Zachowano spójność Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 z dokumentami: 

• Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

• Strategia Europa 2020, 
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• Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, 

• Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety: siódmy program działań 

w zakresie środowiska (2014-2020), 

• Pakiety klimatyczno-energetyczne do 2020 i 2030 r., 

• Biała Księga UE: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania, 

• Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., 

• Dokumenty europejskie i krajowe związane z polityką niskoemisyjną, 

• Polityka ekologiczna państwa 2030, 

• Polityka Energetyczne Polski do 2030, 

• Program ochrony i zrównoważone użytkowania różnorodności biologicznej, 

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 

• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”, przedłożoną przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (SZRWRiR 2030), 

• Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030, 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego do 2030, 

• Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą 

do roku 2027. 
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RAMY I ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
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W perspektywie 2022-2027 (2030) w ramach programów operacyjnych, współfinasowanych ze 

środków UE, kontynuowane będą dotychczasowe europejskie mechanizmy wdrażania polityki 

spójności: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są przejawem wymiaru terytorialnego polityki 

spójności (ZIT), Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), a także inne mechanizmy 

współpracy wypracowane na poziomie regionalnym i krajowym. 

 

 

Należy podkreślić, że dla zapewnienia stabilnych perspektyw rozwojowych 

Gminy Łaszczów konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia 

bazy dochodowej samorządu lokalnego, a w szczególności zwiększenia, 

zróżnicowania źródeł dochodów oraz zaangażowania środków prywatnych do 

finansowania przedsięwzięć rozwojowych (partnerstwo publiczno-prywatne). 

Konieczna jest dalsza aktywna działalność sprzyjająca napływowi bezpośrednich 

inwestycji krajowych i zagranicznych do Gminy Łaszczów oraz powiatu 

tomaszowskiego. 

 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW DO 2030 

 – POZA BUDŻETEM WŁASNYM GMINY. 

 

KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE 

Krajowe Programy Operacyjne będą uwzględniały cele polityki regionalnej  

i zostaną ukierunkowane na: 

• innowacje, inteligentny wzrost - wsparcie wszystkich etapów tworzenia 

innowacji, 

• rynek pracy i adaptacyjność, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 

edukację, 

• dobre rządzenie, 

• poprawę jakości powietrza, niską energochłonność, czystą energię, 

ograniczenie ekstremalnych skutków zmian klimatu, czystą wodę, ochronę 

przed powodziami i suszą, różnorodność biologiczną i ochronę przyrody oraz 

gospodarkę o obiegu zamkniętym, 

• bezpieczeństwo energetyczne, 

• dostępność transeuropejską i międzyregionalną, 

• spójność terytorialną. 

Program Ministerstwa Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego – Miasta średnie 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją tj. Gmina Łaszczów wymaga priorytetowej interwencji z poziomu krajowego 
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kierowanej na poziom subregionalny, ze względu na kumulację negatywnych zjawisk 

społeczno- gospodarczych, otrzyma: dopasowane instrumenty wsparcia na krajowym  

i regionalnym poziomie zarządzania rozwojem: Program ponadregionalny 2020+, 

obowiązkowe wsparcie w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych inne 

obszary koncentracji działań polityki regionalnej na poziomie subregionalnym mogą być 

zidentyfikowane w strategiach rozwoju województw. Dla tych kategorii OSI ukierunkowane 

wsparcie będzie: zaprogramowane z poziomu regionalnego możliwe jako uzupełniająca 

interwencja z poziomu krajowego w ramach kontraktu programowego i kontraktów 

sektorowych oraz porozumień terytorialnych. 

 

 

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych i doradczych dla 

przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych. Oferta PFR obejmuje pakiety usług 

finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę co umożliwia 

tworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym 

etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. 

 

Grupa PFR oferując instrumenty służące rozwojowi samorządów (głównie finansowanie 

infrastruktury, partnerstwo publiczno-prywatne, kredyty na rozwój edukacji), czy 

przedsiębiorstw (głównie kapitał na rozwój, gwarancje bankowe czy doradztwo  

i finansowanie eksportu) inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny  

i wzrost gospodarczy kraju i służy wypełnianiu luki rynkowej w finansowaniu na zasadach 

komercyjnych oraz współpracy przy przygotowaniu i dystrybucji programów w obszarach,  

w których te luki w rynku występują. Realizuje m.in. programy: Gwarancje De Minimis dla 

małych i średnich przedsiębiorstw, Start in Poland, Program Budowy Kapitału, Program 

Mieszkań na Wynajem, Narodowy Program Mieszkaniowy w zakresie budowy mieszkań na 

wynajem o umiarkowanych czynszach (w tym z opcją dojścia do własności) na zasadach 

rynkowych w ramach pakietu „Mieszkanie+”. W ofercie dla samorządów i sektora 

publicznego znajdują się: Finanse na wzrost, Płynność finansowa, Finansowanie 

infrastruktury, Finansowanie mieszkalnictwa i Obsługa Inwestora. 

 

 

MECHANIZMY ZINTEGROWANEGO PODEJŚCIA  

Głównymi mechanizmami, które wzmacniają zintegrowane podejście do rozwoju oraz 

współpracę na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w perspektywie 2021-

2022 (2030) są:  

• kontrakt programowy  

• kontrakt sektorowy 

• porozumienie terytorialne. 

Porozumienie terytorialne jest mechanizmem polegającym na urzeczywistnieniu 

planowania i realizowania procesów rozwojowych, podejmowanych/inicjowanych  

z poziomu lokalnego. Mechanizm ten powinien służyć rozwojowi współpracy samorządów, 
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na obszarach gdzie zostały zidentyfikowane istotne dla rozwoju, więcej niż jednej JST 

(gminy/powiatu), potencjały społeczne/gospodarcze lub problemy, które ograniczają 

uruchomienie i wykorzystanie potencjałów. 

Porozumienie terytorialne może być wykorzystywane do określenia zakresu  

i sposobu realizacji wybranych przedsięwzięć, stanowiących zadanie własne danej 

gminy/powiatu i istotnych dla sąsiadujących JST lub JST wyższego szczebla, kluczowych dla 

rozwoju obszaru objętego porozumieniem, a jednocześnie istotnych dla rozwoju 

ponadlokalnego. Celem porozumienia terytorialnego jest wsparcie JST szczebla lokalnego 

(samorządy gminne/samorządy powiatowe) przez inne samorządy gminne, samorządy 

powiatowe, samorząd województwa lub rząd - w realizacji zadań własnych, które mają 

znaczenie ponadlokalne. Wsparcie w ramach porozumienie terytorialnego może mieć –  

w zależności od potrzeb i zakresu zaangażowania stron rodzaj: 

• animacyjny - wówczas strony porozumienia angażują się w dane zadanie bez 

przepływów finansowych między nimi,  

• integrujący - identyfikujący wiele działań z różnych dziedzin istotnych dla rozwoju 

danego obszaru, podejmowanych przez strony porozumienia lub podmioty z nimi  

w jakikolwiek sposób powiązane,  

• finansowy - strony porozumienia określają zakres i zasady partycypacji  

w finansowaniu przedsięwzięcia stanowiącego zadanie własne dla jednej ze stron 

porozumienia. 

Ze strony samorządowej w porozumieniu terytorialnym mogą uczestniczyć – JST wyższych 

lub niższych szczebli. Nie ma ograniczeń, co do liczby stron porozumienia terytorialnego. 

Warunkiem udziału samorządu województwa w porozumieniu terytorialnym o charakterze 

finansowym, między JST (gminy/powiaty) a ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego 

i innym ministrem właściwym, jest partycypacja finansowa województwa w realizacji 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Wiodącą w porozumieniu terytorialnym jest co 

do zasady JST, dla której przedsięwzięcia objęte porozumieniem stanowią zadanie własne. 

Tym samym, jeśli porozumienie terytorialne dotyczy kilku przedsięwzięć stanowiących 

zadania różnych JST, zlokalizowanych na danym obszarze, może być kilka wiodących stron 

– każda w zakresie postanowień porozumienia odnoszących się do danego zadania. 

Przy konstruowaniu zakresu porozumienia terytorialnego niezbędne jest uwzględnienie 

ustaleń lokalnych dokumentów strategicznych oraz zachowanie zgodności ze Strategią 

Rozwoju Województwa Lubelskiego. Samorząd województwa dba o spójność porozumienia 

terytorialnego z celami rozwoju województwa. Tam, gdzie stroną będzie minister właściwy 

ds. rozwoju regionalnego i inny minister właściwy, przed zawarciem porozumienia 

terytorialnego, strona rządowa zasięga opinii samorządu województwa na temat zgodności 

zakresu porozumienia ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego. 

 

 

FUNDUSZE DLA LUBELSKIEGO 

Istotnym instrumentem terytorialnym będą Fundusze dla Lubelskiego. Program tworzony 

jest dla każdego regionu z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej, planów 

rozwoju, potrzeb danego obszaru oraz zgodnie z zasadami realizacji wymiaru terytorialnego 



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

190 

polityki spójności opracowanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i jest 

zgodny z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Podstawą realizacji 

programu będzie zawarcie kontraktu programowego pomiędzy ministrem ds. rozwoju 

regionalnego i zarządem województwa. 

 

W Fundusze dla Lubelskiego wsparcie obligatoryjnie otrzymają znajdujące się na terytorium 

danego województwa OSI wskazane w KSRR, tj. obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

Dodatkowo samorządy województw będą mogły wskazać inne obszary strategicznej 

interwencji zidentyfikowane na poziomie regionalnym. Wsparcie w RPO dla OSI wskazanych 

w KSRR powinno być komplementarne do wsparcia zaprojektowanego na poziomie 

krajowym. Wysokość środków na realizację Fundusze dla Lubelskiego będzie wynikała  

z ustalonego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego algorytmu podziału 

środków oraz z indywidualnych negocjacji w ramach kontraktu programowego. 

 

PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ INTERREG 

Podstawowym celem programów współpracy terytorialnej Interreg będzie pogłębianie 

integracji, poprzez otwieranie społeczeństw na różnice kulturowe oraz budowanie 

wzajemnego zaufania, a także współpracę instytucjonalną. W transgranicznym wymiarze 

współpraca terytorialna, w tym na zewnętrznych lądowych granicach UE, będzie służyć 

łączeniu potencjałów i tworzeniu synergii pomiędzy istniejącymi i powstającymi 

potencjałami obszarów przygranicznych, dla których bazę wzrostu stanowić będą 

inwestycje krajowe i regionalne. Dotyczy to zarówno potencjałów miejskich (ośrodków 

wzrostu), centrów lokalnych czy regionalnych, jak i potencjałów dotychczas rozproszonych, 

na obszarach poza centrami (obszary wiejskie, leśne itp.). Działania w ramach tych 

programów powinny redukować bariery w funkcjonowaniu obszarów przygranicznych  

i w konsekwencji zmniejszać stopień peryferyzacji pogranicza. W ponadnarodowym 

wymiarze współpraca terytorialna będzie m.in. pomagać w koordynacji działań 

zwiększających integrację przestrzenną i funkcjonalną europejskich regionów. 

 

PROGRAMY ROZWOJU I INNE INSTRUMENTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 

KRAJOWYCH 

Wobec perspektywy ograniczenia środków UE na politykę spójności będzie rosła rola  

i znaczenie programów rozwoju oraz programów wieloletnich finansowanych ze źródeł 

krajowych.  Projekty strategiczne istotne dla realizacji celów KSRR: Racjonalny system 

finansowania JST, Narodowy Program Mieszkaniowy, Pakt dla obszarów wiejskich, SMUP, 

System Koordynacji KIS i RIS, Kompetencje w społeczeństwie informacyjnym, Dostępność 

Plus czy Centralny Port Komunikacyjny. W KSRR proponowane są też nowe inicjatywy. 

Dotyczą one w szczególności zwiększenia zachęt do tworzenia oddolnie innowacyjnych, 

eksperymentalnych rozwiązań: Akcelerator Projektów Pilotażowych, Innowacyjne 

partnerstwa terytorialne. 

 

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE 

Partnerstwo publiczno-prywatne w szerokim rozumieniu w zdefiniowanym w aktach prawa 

UE oraz dokumentach instytucji UE, definiowane jest jako partnerstwo sektora publicznego 
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i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie 

dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze 

stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga 

strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą 

częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej. Dzięki podziałowi zadań, 

odpowiedzialności i ryzyka w ramach ppp osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie 

sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda ze stron czerpie 

przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania. Wobec 

powyższego, wśród kluczowych elementów współpracy w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego wymienić należy: współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym; 

umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego); charakter celowy: realizacja 

przedsięwzięć (budowa infrastruktury, dostarczanie usług) tradycyjnie wykonywanych 

przez stronę publiczną; optymalny podział zadań; podział ryzyk; obustronną korzyść. 

Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego „Polityka PPP” jest 

pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego  

w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji realizowanych 

w formule PPP. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym określa 

zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego, którego przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia 

oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem 

prywatnym).58 

 

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY 

KPO jest dokumentem programowym określającym cele związane z odbudową  

i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią 

COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Dokument stanowi 

podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy  

i Zwiększania Odporności (Recovery and ResilienceFacility – RRF). Horyzont czasowy 

realizacji dokumentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r. Zgodnie z artykułem  

4 przywołanego Rozporządzenia realizacja KPO służy promowaniu spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, gotowości na wypadek sytuacji 

kryzysowych, zdolności dostosowawczych i potencjału wzrostu gospodarczego, łagodzeniu 

społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, / w szczególności dla kobiet (realizując w ten 

sposób cele Europejskiego Filara Praw Socjalnych), wspieraniu zielonej transformacji, 

przyczynianiu się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji 

cyfrowej. W ten sposób interwencje realizowane w KPO wspierają cele UE w zakresie 

wzrostu konwergencji społeczno-gospodarczej, odbudowy i promowania zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego i integracji gospodarek UE, a także tworzenia wysokiej jakości 

miejsc pracy oraz strategicznej autonomii Unii i otwartej gospodarki, generującej 

europejską wartość dodaną. Zgodnie z artykułem 3 Rozporządzenia KPO koncentruje swoje 

działania na sześciu europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności: 1) 

zielona transformacja, 2) transformacja cyfrowa, 3) inteligentny i trwały wzrost sprzyjający 

 
58 http://ippp.pl/strona/partnerstwo-publiczno-prywatne-ppp 

http://ippp.pl/strona/partnerstwo-publiczno-prywatne-ppp
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włączeniu społecznemu, 4) spójność społeczna i terytorialna, 5) opieka zdrowotna oraz 

odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna, 6) polityki na rzecz następnego 

pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności. Interwencje KPO uzupełniają i rozszerzają 

podejmowane dotychczas przez polski rząd i samorządy działania doraźne i antyrecesyjne 

na rzecz sektorów i przedsiębiorców. Od początku 2020 r. w Polsce, jak i w innych krajach, 

wdrażane są szybkie, doraźne rozwiązania, których celem jest ochrona obywateli, 

gospodarki i całego systemu życia publicznego przed skutkami pandemii COVID-19. 

Zainicjowane przez rząd finansowe pakiety interwencyjne (kolejne odsłony Tarczy 

Antykryzysowej, Tarcze Finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju, Tarcza Branżowa oraz 

pomoc udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencję Rozwoju Przemysłu)  

o łącznej, planowanej wartości ponad 312 mld zł oraz działania legislacyjne stały się 

instrumentarium szybkiej oraz bezpośredniej odpowiedzi Państwa i zapewnienia pomocy 

dla poszkodowanych przedsiębiorców oraz sektorów (w tym w szczególności sektora 

zdrowia) w celu przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii, 

związanymi przede wszystkim z wprowadzanymi lockdownami. W tych działaniach swój 

udział miały też środki z Unii Europejskiej – w ramach realizowanych programów 

operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 przeznaczono dotychczas (dane na dzień 

26.02.2021) na działania niwelujące skutki pandemii środki w wysokości ok. 15 mld zł (z 

krajowych programów operacyjnych – 8,5 mld zł, z RPO ok. 6,5 mld zł) – to tzw. Funduszowy 

Pakiet Antywirusowy uzupełniający przygotowaną przez rząd Tarczę Antykryzysową59. 

 

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

Celem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego będzie między innymi 

poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej planuje przeznaczyć dużą część środków na pomoc tym 

osobom w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia. Zostanie też stworzony nowy 

system orzekania o niepełnosprawności, a także nowoczesne instrumenty w zakresie 

wsparcia rodzin z osobą z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie z FERS trafi także na 

zwiększenie dostępności opieki żłobkowej by wspierać polskie rodziny. W kontekście 

poprawy aktywności zawodowej rodziców wsparcie z FERS będzie przyczyniać się również 

do zwiększenia dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. FERS będzie koncentrował 

się także na jakości edukacji, w tym kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego.  

W obszarze zdrowia, podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej, priorytetem będzie 

przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej. Fundusze unijne w ramach FERS 

wesprą także osoby starsze potrzebujące opieki oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami 

psychicznymi. Celem programu będzie też również rozwój dialogu społecznego  

i obywatelskiego. Program kierowany jest przede wszystkim do samorządów, administracji 

rządowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, partnerów społecznych, uczelni, 

szkół, placówek opieki zdrowotnej, osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, a także 

rodziców dzieci do 3 lat. 

 

 
59 https://www.gov.pl/web/planodbudowy 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy
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POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

• Środki budżetu państwa w ramach programów rozwoju lub poprzez inne instrumenty 

będące w gestii poszczególnych ministrów lub wojewodów. Ponadto budżet państwa może 

zapewnić środki na współfinansowanie dla projektów realizowanych ze źródeł 

zagranicznych. 

• Środków budżetów JST poprzez zapewnienie wymaganego współfinansowania dla 

projektów realizowanych ze źródeł zagranicznych oraz finansowania wkładu własnego  

w ramach programów rozwoju lub innych instrumentów finansowanych z budżetu 

państwa lub innych środków publicznych wdrażanych z poziomu krajowego. 

 

W zależności od wyników negocjacji z Komisją Europejską oraz późniejszych rozstrzygnięć na forum 

krajowym w zakresie ukierunkowania środków polityki spójności, odpowiednia kwota środków 

zostanie przeznaczona na realizację programów operacyjnych mających oddziaływanie regionalne. 

Wszystkie wskazane źródła powinny tworzyć efektywny i spójny system finansowania polityki 

rozwoju regionalnego i lokalnego. 

 

BUDOWA EFEKTYWNEGO SYSTEMU FINANSOWANIA INWESTYCJI 

ROZWOJOWYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINY ŁASZCZÓW będzie wymagała  

w perspektywie 2022-2027 (2030) stosowania różnych form wsparcia 

adekwatnych do specyfiki realizowanych przedsięwzięć, oczekiwanych 

rezultatów z ich realizacji, a także statusu podmiotów, które są odpowiedzialne  

za realizację tych przedsięwziąć korzystających przy tym ze wsparcia ze środków 

publicznych. 

 

W ramach krajowego, jak i regionalnego systemu finansowania inwestycji wspierających rozwój 

społeczno-gospodarczy wyróżniać będzie się w latach 2022-2027 (2030) zarówno formy wsparcia 

bezzwrotnego, jak i zwrotnego. Do instrumentów finansowania bezzwrotnego zalicza się wsparcie 

w formie dotacji i subwencji czy finansowanie z krajowych funduszy celowych np. pochodzących ze 

środków NFOŚiGW. Natomiast wsparcie zwrotne stanowią przede wszystkim kredyty i pożyczki 

(udzielane na zasadach rynkowych oraz preferencyjnych), poręczenia i gwarancje, finansowanie 

typu venture capital, seedcapital, jak również pomoc zwrotna.  

 

Pomoc zwrotną jako jedną z możliwych form wsparcia wprowadzono w ustawie z dnia  

7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona 

relatywnie nową formę wsparcia, łączącą w sobie elementy wsparcia dotacyjnego oraz 

podlegającego zwrotowi, przy czym proporcja między obiema formami może ulegać zmianie  

w trakcie realizacji danej inwestycji jak również w fazie operacyjnej, kiedy osiągane są rezultaty 

danego przedsięwzięcia.60 

 

 
60 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
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Zaletą instrumentów finansowania zwrotnego jest m.in. zwiększenie odpowiedzialności podmiotu 

odpowiedzialnego za realizację inwestycji w zakresie podejmowanych działań i ich skutków. W celu 

poprawy działania systemu finansowania inwestycji prorozwojowych ze środków publicznych 

sukcesywnie zwiększany będzie udział wsparcia w formie zwrotnej.61 

 

Finansowanie bezzwrotne, w tym w formie dotacji i subwencji będzie kierowane w szczególności 

na przedsięwzięcia niegenerujące dochodów, o niskiej stopie zwrotu z inwestycji lub też bardzo 

długim okresie zwrotu, jednocześnie wpisujące się w podstawowe zadania państwa lub właściwych 

samorządów. Dotyczyć to będzie również przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem, które bez 

zaangażowania środków publicznych nie miałyby szansy na realizację.62 

 

Formułą realizacji inwestycji promowaną przez rząd wśród JST jest PPP. Służy ono przede wszystkim 

podwyższeniu efektywności wydatków publicznych dzięki wykorzystaniu know-how partnerów 

prywatnych i niezależnej kontroli założeń projektowych przez zaangażowane w proces instytucje 

finansowe. Przygotowanie wybranych projektów PPP rząd wspiera poprzez zapewnienie 

kompleksowego doradztwa o charakterze prawnym, finansowym i technicznym.63 

 

Ponieważ realizacja przedsięwzięć rozwojowych Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów  

musi odbywać się przy zachowaniu stabilności makroekonomicznej,  w szczególności stabilności 

sektora finansów Samorządu Gminy Łaszczów, należy mieć na uwadze konieczność prowadzenia 

polityki budżetowej uwzględniającej ograniczenia związane z obowiązującymi regułami 

fiskalnymi, w tym z dążenie do osiągnięcia i utrzymania średniookresowego celu budżetowego 

(opracowywanego w Wieloletnich Prognozach Finansowych). 

 

Dlatego też, niezależnie od konieczności zwiększenia zaangażowania kapitału prywatnego  

w realizację celów rozwojowych Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów, konieczne jest utrzymanie –  

w warunkach ograniczonego napływu środków polityki spójności - „przestrzeni fiskalnej” 

niezbędnej do realizacji zamierzeń Strategii. Podstawowym uwarunkowaniem „przestrzeni 

fiskalnej” będzie stabilizująca reguła wydatkowa, a w pewnym stopniu również niektóre dodatkowe 

działania po stronie dochodowej.64 Postanowienia SOR wskazują, że po 2020 r. ciężar 

finansowania inwestycji rozwojowych będzie przenoszony w większym stopniu na środki krajowe 

(zarówno publiczne, jak i prywatne). Znaczenie środków UE będzie relatywnie mniejsze, choć 

nadal istotne. 

 

Zadania sektora publicznego, które dotychczas realizowane były w znacznym stopniu przy 

współfinansowaniu z UE, będą w większym stopniu finansowane w oparciu o krajowe środki 

publiczne. Środki te pochodzić będą z budżetu centralnego oraz z budżetów samorządowych, które 

nabiorą większego znaczenia w finansowaniu wysiłku rozwojowego. Powodem tego są zmiany  

w wieloletnim budżecie UE na lata 2021–2027.65 Wskazuje to na konieczność efektywnego 

stymulowania inwestycji sektora prywatnego (ze środków krajowych oraz zagranicznych) oraz 

 
61 Jw. 
62 Jw. 
63 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
64Jw. 
65 Jw. 
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dalszego podnoszenia efektywności wydatków rozwojowych sektora publicznego. Wykorzystanie 

środków UE należy skoncentrować na projektach o najwyższej wartości dodanej i pozytywnych 

efektach.66 Oceniając warunki prowadzenia polityki gospodarczej (w tym przede wszystkim polityki 

inwestycyjnej) w nadchodzących latach, zakłada się, że działania wdrażane w ramach SOR przyniosą 

pozytywne impulsy w postaci mobilizowania kapitału prywatnego (krajowego i zagranicznego). 

Doprowadzą one do zwiększenia jego aktywności inwestycyjnej. Kapitał prywatny będzie więc 

odgrywał kluczową rolę w osiągnięciu planowanej stopy inwestycji w gospodarce. Wymaga, to 

jednakże działań realizowanych przez sektor publiczny (zarówno inwestycyjnych, jak  

i regulacyjnych) w zakresie poprawy „warunków brzegowych” determinujących ekonomiczną 

racjonalność i rentowność działalności podmiotów sektora prywatnego. 

 

Budżet Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 oparty został m.in. na 

założeniach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) na lata 2019–2022 przyjętego 

uchwałą nr 31 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2019 r., gdzie wydatki dotyczące sektora rolnego 

i rybackiego zostały w największym stopniu opisane w ramach poszczególnych zadań funkcji. 

Działania określone w SZRWRiR 2030 będą finansowane również ze środków publicznych w ramach 

innych niż 21 funkcji budżetu zadaniowego państwa.67System realizacji SZRWRiR 2030 tworzą: 

• Komponenty strategiczne, polityki, programy: 

• Plan dla Wsi, 

• Pakt dla obszarów wiejskich, 

• Programy operacyjne PS (regionalne i krajowe), 

• PROW, 

• PO RYBY, 

• System płatności bezpośrednich, 

• Krajowy plan dla WPR 2021–2027, 

• Program operacyjny realizowany z wykorzystaniem środków EFMR (2021–

2027); 

• Projekty strategiczne SOR; 

• Priorytetowe projekty Planu dla wsi.68 

 

W programach krajowych i regionalnych będą specjalne środki na wspomaganie powiązań 

funkcjonalnych małych miast (Miasto Łaszczów) i centrów gminnych (Gmina Łaszczów) jako 

lokalnych ośrodków wzrostu oraz kontynuacja wsparcia infrastrukturalnego oraz przedsięwzięć 

podnoszących jakość oraz dostępność usług publicznych na ich obszarach, jak również 

wspomaganie rozwoju i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz telekomunikacyjnej. 

Będą one wspierane również jako obszary interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego oraz w ramach prowadzonej polityki rozwoju wobec obszarów wiejskich 

 

 
66 Jw. 
67 Uchwała NR 123 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa 2030”. 
68 Jw. 



 

 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2022-2027 z perspektywą  do 
roku 2030 

 

HARMONOGRAM 

USPOŁECZNIENIA PROCESU 

POWSTAWANIA 

STRATEGII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁASZCZÓW  na lata 2021-2027 
 z perspektywą  do roku 2030 

 

 
 

197 

 

Prace diagnostyczne i projektowe „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów 

dostarczonych przez Zamawiającego oraz konsultacje społeczne. W procesie prac nad Strategią 

wykorzystano również dane z GUS oraz inne opracowania oraz dokumenty planistyczne, które 

posiada Gmina Łaszczów. 

 

Niniejszy dokument „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030” powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju, którego 

opis znajduje się w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030, Krajowej Polityce Obszarów Wiejskich, Polityce Obszarów Zagrożonych Trwałą 

Marginalizacją. Wykorzystano również dane opracowane w „Diagnozie prospektywnej 

województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego”(2019). 

 

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” 

uwzględnia kierunki rozwoju regionu nakreślone w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

2030, które były prezentowane na spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz kierunki zaznaczone w Strategii zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. 

 

Analiza SWOT Gminy Łaszczów została wykonana podczas konsultacji publicznych (warsztatów  

i wywiadów) w dniu 16 marca 2022r. oraz poprzez pogłębioną analizę Arkuszy Konsultacyjnych 

przygotowanych przez autora „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030”. 

 

W opracowaniu „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, 

Europie i na Świecie pandemia Covid-19 oraz wojna na Ugranie.  

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 Łaszczów 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 Łaszczów, 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.).  
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Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie opracują odpowiednio wcześniej planów działania  

w sytuacji kryzysowej, a następnie nie przystąpią do przygotowania odpowiednich narzędzi jej 

wdrożenia, będą zagrożone trwałą marginalizacją społeczno-gospodarczą. Istnieje poważna szansa, 

że takie JST stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców oraz 

turystów. Zmiany demograficzne wynikające ze spadku przyrostu naturalnego i niekorzystnych 

tendencji migracyjnych są jedną z przyczyn wzmożonych działań Gminy Łaszczów, 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 Łaszczów. Pozyskiwanie i zatrzymanie przez zagwarantowanie 

atrakcyjnej oferty młodym, wchodzącym w dorosłe życie ludziom, to kluczowa sprawa w „Strategii 

Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” . 

 

W dniu 16 maja 2022 roku odbyły się konsultacje, podczas których zaprezentowano projekt 

„Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.  

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

których uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030” mieli prawo zgłaszać na przygotowanym formularzu: 

• Mieszkańcy 

• Przedsiębiorcy 

• Organizacje pozarządowy 

• Związki Wyznaniowe 

• Sąsiadujące Gminy 

• Pozostali Interesariusze. 

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” został 

umieszczony na stronie internetowej www.laszczow.pl wraz z formularzem do zgłaszania uwag. 

Uwagi można było zgłaszać poprzez wysłanie emailem formularza lub dostarczenie go w formie 

papierowej do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łaszczowie. 

 

Po upływie 35 dni konsultacji został sporządzany Raport z konsultacji społecznych, a do treści 

Strategii wniesiono zgłoszone uwagi.  Zarządzający Gminą Łaszczów oraz autor Strategii, a także 

Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów, mieli świadomość, że przetrwanie 

w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, wojną na Ukrainie 

wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia 

nowa, zrównoważona strategia rozwoju. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy 

wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania. 

Odkładanie w czasie śródokresowej aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-

2027 z perspektywą do roku 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.  

http://www.laszczow.pl/
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Tabela nr 12. Inwestycje zgłoszone podczas konsultacji społecznych na etapie 

diagnostycznym. 

 
Lp. 

 
PROPOZYCJE INWESTYCJI 

 
UWAGI – URZĄD MIEJSKI 

 

1 Altanka dla mieszkańców wsi Wólka Pukarzowska 
do wykonania w ramach 

strategii, 

2 
Doposażenie boiska w Wólce Pukarzowskiej (siatka, słupki do gry  

w siatkówkę, siatka do bramki w piłkę nożną) 
do wykonania w ramach 

strategii, 

3 Odwodnienie wokół świetlicy w Wólce Pukarzowskiej 
do wykonania w ramach 

strategii, 

4 Zakup i ustawienie koszy na śmieci. 
do wykonania w ramach 

strategii, 

5 Budowa farmy fotowoltaicznej 
Inwestycje prywatne, 

obecnie nawet w trakcie 
realizacji 

6 Analiza wód geotermalnych na terenie gminy 
Inwestycje prywatne. Do 

połączenia z inną inwestycją 

7 Rozbudowa linii światłowodowych 
Inwestycje prywatne. Do 

połączenia z inną inwestycją 

8 Rozbudowa sieci średniego i wysokiego napięcia 
Inwestycja realizowana 

przez inny podmiot 

9 Gazyfikacja gminy 
do wykonania w ramach 
strategii ponadlokalnej 

10 
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie mleczarni  

w Łaszczowie i Lubelskiego Forniru 
do wykonania w ramach 

strategii 

11 
Przebudowa drogi powiatowej z Tomaszowa Lubelskiego do 

Witkowa z wykonaniem obejścia miejscowości: Grodyskawice, 
Wólka Pukarzowska, Werechanie, Józefówka, miasta Łaszczów 

do wykonania w ramach 
strategii. 

12 Rozbudowa szlaku Green Velo 
do wykonania w ramach 

strategii. 

13 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 
do wykonania w ramach 

strategii. 

14 Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 
do wykonania w ramach 

strategii. 

15 
Modernizacja dróg na terenie gminy m.in. droga Hopkie - Zimno – 

Pieniany 
do wykonania w ramach 

strategii. 

16 
Modernizacja dróg powiatowych we współpracy z Powiatem 

Tomaszów Lubelski 
do wykonania w ramach 

strategii. 

17 
Organizacja kursów zawodowych zmieniających kwalifikacje osób 

niepełnosprawnych wykluczonych z rynku pracy oraz bezrobotnych 
z niskimi kwalifikacjami. 

do wykonania w ramach 
strategii. 

18 Termomodernizacja świetlic wiejskich m.in. Pieniany, Podlodów 
do wykonania w ramach 

strategii. 

19 
Zagospodarowanie (rewitalizacja) szkoły w Podlodowie (organizacja 

spółdzielni socjalnej, mieszkań socjalnych). 
do wykonania w ramach 

strategii. 

20 Modernizacja przystanków autobusowych. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

21 Modernizacja sieci wodociągowej. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

22 
Budowa instalacji zakładu unieszkodliwienia/ segregacji odpadów 

komunalnych. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

23 Termomodernizacja szkoły w Nabrożu-Kolonii (w tym m.in. do wykonania w ramach 
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adaptacja 4 mieszkań w surowym stanie) strategii., 

24 Budowa siłowni na świeżym powietrzu m.in. w Nabrożu 
do wykonania w ramach 

strategii. 

25 Modernizacja parkingu przy Cmentarzu Parafialnym. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

26 Oznaczenie numerów przy ulicach w gminie. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

27 Termomodernizacja Sali gimnastycznej w Łaszczowie 
do wykonania w ramach 

strategii. 

28 
Dostosowanie pomieszczeń i organizacja Izby Pamięci/ Muzeum 

 w świetlicy wiejskiej w Łaszczowie. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

29 Budowa/ utworzenie żłobka. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

30 Organizacja zajęć dla dzieci i dorosłych w GOK. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

31 
Termomodernizacja budynków oraz budowa szatni i prysznicy przy 

Stadionie w Łaszczowie 
do wykonania w ramach 

strategii. 

32 Budowa sali gimnastycznej w Dobużku. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

33 Termomodernizacja świetlicy w Dobużku. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

34 
Udostępnienie Sali gimnastycznej w szkole w Nabrożu-Kolonii do 

zajęć sportowych dla mieszkańców. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

35 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimno. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

36 Usuwanie azbestu. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

37 Budowa placów zabaw. 
do wykonania w ramach 

strategii – w trakcie 
realizacji 

38 
Organizacja wspólnych projektów i przedsięwzięć przez KGW oraz 

GOK. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

39 Termomodernizacja świetlicy w Muratynie. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

40 
Modernizacja mostu stanowiącego dojazd do łąk w miejscowości 

Pieniany-Kolonia 
do wykonania w ramach 

strategii. 

41 Wymiana oświetlenia przy drogach na OZE. 
do wykonania w ramach 

strategii – w trakcie 
realizacji 

42 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

43 Rewitalizacja budynku starego kina. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

44 Organizacja komunikacji wewnętrznej w gminie. 
do wykonania w ramach 

strategii. 

45 
Budowa, utworzenie miejsc pod usługi gastronomiczne, noclegowe, 

turystyczne 
do wykonania w ramach 

strategii. 
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