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Wstęp 5 

 

Wstęp 

 
„Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015” z długookresową prognozą do roku 

2020 została opracowana w celu planowego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju miasta, 

spełniającego ambicje i oczekiwania mieszkańców.  

Wymóg posiadania strategii przez miasto Krasnystaw wynika z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której określono, iż polityka rozwoju w skali lokalnej 

prowadzi samorząd powiatowy i gminny [rozdział I, art. 3], a podstawą prowadzenia tej polityki 

są strategie rozwoju lokalnego, w tym strategie rozwoju gmin [rozdział II, art. 9].  

Posiadanie aktualnej strategii rozwoju wraz z wynikającym z niej wieloletnim planem 

inwestycyjnym będzie dla jednostek samorządu terytorialnego warunkiem formalnym ubiegania 

się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-

2013.1 

Opracowana strategia wyznacza obszary strategiczne: 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, 

 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 

 TURYSTYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 

 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, 

 REWITALIZACJA MIASTA KRASNEGOSTAWU, 

które mają olbrzymie znaczenie w rozwoju Krasnegostawu, w kontaktach z potencjalnymi 

inwestorami oraz przy poszukiwaniu funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG na 

współfinansowanie rozwoju cywilizacyjnego miasta.  

Stworzona strategia kładzie nacisk na unowocześnienie Krasnegostawu, powiększenie jego 

potencjału gospodarczego, dalszą poprawę stanu infrastruktury społecznej i technicznej,  

a przede wszystkim na podniesienie jakości życia mieszkańców miasta i zmniejszenie bezrobocia 

poprzez organizację nowych miejsc pracy.  

Opracowana strategia powstała dzięki współpracy ze społecznością Krasnegostawu. 

Przeprowadzone badania ankietowe liderów opinii publicznej oraz złożone przez mieszkańców 

miasta wnioski pozwoliły określić nową wizję, misję, cele strategiczne, operacyjne, a w 

konsekwencji przejść do wytyczenia konkretnych przedsięwzięć – celów szczegółowych, które 

umożliwiają dalszy rozwój miasta i pomyślność wszystkich jego mieszkańców. 

Jednym z najważniejszych procesów implikujących stworzenie strategii jest integracja Polski  

z Unią Europejską, przy czym nie chodzi tu wyłącznie o wymogi funduszy strukturalnych, których 

beneficjentem zamierza być jej samorząd. Znacznie poważniejszym wyzwaniem jest partnerstwo 

gospodarki i kultury miasta Krasnegostawu w interakcjach z gospodarką i kulturą Unii, co bez 

                                                 
1 http://www.rpo.lubelskie.pl/index.php/page/id/12805/ 
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kompleksowych, długoterminowych i spójnych działań, jakie niesie ze sobą zarządzanie 

strategiczne jest bardzo mało prawdopodobne. 

 

Zakres merytoryczny strategii odpowiada najnowocześniejszym, a jednocześnie sprawdzonym 

koncepcjom w planowaniu strategicznym, ze szczególnym uwzględnieniem:  

 nowej sytuacji i pozycji strategicznej miasta,  

 innych koncepcji planistycznych oraz zaawansowania ich realizacji, 

 nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb jednostek samorządu terytorialnego 

analizy strategicznej, 

 kluczowych rozstrzygnięć, za jakie działania związane z jej realizacją odpowiadają 

władze samorządowe, a za które pozostałe podmioty, 

 szczegółowych rozwiązań w zakresie organizacji procesu jej wdrażania,  

 potrzeb wynikających z rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego oraz lobbingu 

władz różnych szczebli, 

 nowoczesnego marketingu terytorialnego. 

Strategia jest z jednej strony dokumentem określającym kierunki rozwoju miasta 

Krasnegostawu, z drugiej zaś strony stanowi podstawę do przygotowania specjalistycznych 

planów operacyjnych, w obrębie poszczególnych obszarów rozwojowych oraz 

dokumentacji aplikacyjnej dla przyjętych zadań inwestycyjnych i społecznych w latach 

2007-2015.  
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Rozdział 1 

Założenia ogólne i metodologiczne 
 

1.1. Podstawowe definicje 

Strategia – jest to określenie sposobu postępowania i wybór drogi rozwoju społeczno-

gospodarczego poprzez sformułowanie misji i docelowej wizji jednostki, a w tym przypadku 

jednostki samorządu terytorialnego – miasta Krasnegostawu; wybór długookresowych celów 

rozwojowych zapewniających urzeczywistnienie przyjętej wizji w określonym okresie czasu.  

Częścią strategii jest polityka realizacji strategicznych celów rozwojowych, określająca zasady 

postępowania oraz wskazująca narzędzia niezbędne do osiągnięcia przyjętych celów, w tym 

sposób alokacji środków kapitałowych, zaangażowania społecznego, systemu informacji. 

Ważnym elementem polityki są więc wyodrębnione zadania wdrożeniowe ujęte w ramach 

operacyjnych programów strategicznych.  

Rozwój zrównoważony –rozwój społeczno-gospodarczy, mający na celu wdrożenie zmian  

o charakterze cywilizacyjnym w sferze gospodarczej i społecznej oraz stworzenie dobrych 

przyrodniczych podstaw trwałego rozwoju.  

Program strategiczny – jest to zbiór działań zapewniających osiągnięcie konkretnego celu 

przyjętego w strategii. 

Cel strategiczny – jest to ogólne stwierdzenie określające kierunek działania umożliwiający 

urzeczywistnienie założonej wizji (wskazuje drogę i sposób osiągnięcia wizji rozwoju). 

Na potrzeby niniejszej strategii wyróżniono trójpoziomową hierarchię celów:  

 

CELE STRATEGICZNE – jest to forma deklaracji ukierunkowująca wszelkie działania, na ogół  

w programach strategicznych jest utożsamiany z misją lub stanowi główny element misji. 

 

CELE OPERACYJNE – określa drogę osiągnięcia stanu docelowego w ramach strategicznego 

programu rozwojowego. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE – programy działania – określają sposób osiągnięcia celu ogólnego 

(wskazują konkretne działania). 
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1.2. Hierarchiczny układ strategii 

 

 

1.3. Założenia wyjściowe 

Prace nad opracowaniem strategii rozpoczęto od sformułowania założeń wyjściowych, przy 

zachowaniu następujących uwarunkowań: 

a. Strategia została opracowana zgodnie z nadrzędną zasadą rozwoju zrównoważonego.  

b. Cele strategiczne rozwoju miasta są kompatybilne z ogólnymi celami rozwoju powiatu, 

województwa oraz kraju. Przy określaniu strategicznych celów rozwojowych miasta oraz 

kierunków działań były brane pod uwagę cele strategiczne, zalecenia oraz wskazówki 

zawarte w następujących dokumentach: 

 Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, 

 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, 

 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, 

 Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 

 PO Infrastruktura i Środowisko, 
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 PO Kapitał Ludzki, 

 PO Innowacyjna Gospodarka, 

 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

 Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005- 2025, 

  Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej,  

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003-2010,  

 Polityka Ekologiczna Państwa 2007-2010, 

 Polityka Leśna Państwa, 

 Polityka energetyczna Polski do 2025, 

 Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013,  

 Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020r.),  

 Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej,  

 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004- 2020,  

 Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.), 

 Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.),  

 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013,  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020, 

 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego, 

 Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2015, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 

 Wojewódzki Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego, 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego, 

 Wojewódzki Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa 

Lubelskiego, 

 Program Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Województwa 

Lubelskiego, 

 Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 

Lubelskiego, 

 Wojewódzki Program  Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacyjnej dla 

Województwa Lubelskiego, 

 Program Małej Retencji Wodnej Województwa Lubelskiego, 

 Program Gospodarki Wodnej Województwa Lubelskiego, 

 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2005-2007 

 Strategia Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego,  

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Krasnystaw, 

 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Krasnostawskiego, 

 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta, 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krasnostawskiego, 

 Program Budowy Zbiorników Retencyjnych w Województwie Chełmskim - 1995 

 Plan Gospodarki Odpadami, 

 Program Ochrony Środowiska, 

 Program Ochrony Przeciwpowodziowej Wieprza Środkowego, 

 Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013, 

 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2013, 
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 Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2008, 

 Program Współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi na rok 

2008, 

 Karta Współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi, 

 Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krasnystaw „Krasnystaw Bezpieczne 

Miasto” , 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe Miasta Krasnystaw, 

 Program gospodarki wodno-ściekowej Miasta Krasnystaw – kanalizacja sanitarna, 

c. Strategia rozwoju stanowi dokument pragmatyczny. Określa ścieżkę i zakres rozwoju 

Krasnegostawu. 

d. Strategia rozwoju Krasnegostawu powinna być narzędziem umożliwiającym 

podejmowanie działań rozwojowych. Działania proponowane w strategii mają służyć: 

 poprawie stanu infrastruktury technicznej, 

 stymulowaniu i tworzeniu warunków aktywności społeczeństwa i prorozwojowych 

zachowań podmiotów gospodarczych, 

 utrzymaniu lub poprawie stanu środowiska przyrodniczego miasta oraz wzbogaceniu 

istniejących walorów przyrodniczych regionu.  

e. Strategia rozwoju miasta Krasnegostawu stanowi dokument o charakterze planistycznym. 

W związku z powyższym dokument strategii: 

 przedstawia klarowny obraz celów przyszłego rozwoju miasta akceptowanych 

społecznie; 

 umożliwia podporządkowanie działań doraźnych działaniom długofalowym; 

 zapewnia koordynację przemian gospodarczych i społecznych w warunkach 

istniejących ograniczeń korzystania ze środowiska przyrodniczego; 

 ukierunkowuje podejmowane przedsięwzięcia na maksymalne wykorzystanie 

aktywów, czyli silnych stron i szans rozwojowych oraz kompensowanie słabych stron  

i zagrożeń; 

 umożliwia lepsze zagospodarowanie zasobów miasta, tj. ludzi, ziemi, obiektów, 

wiedzy, środków finansowych, zasobów naturalnych i kulturowych; 

 umożliwia zwiększenie oddolnej inicjatywy i wpływu społeczności na realizację 

działań rozwojowych; 

 wpływa na stymulowanie przez władze miasta zmian zgodnych z programem 

rozwoju; 

 zwiększa szanse na uzyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania 

strategicznych działań rozwojowych. 

f. Strategia została wykonana metodą ekspercko-społeczną, przy konsultacji z władzami 

miasta. Przy jej budowie powinny były brane pod uwagę analizy eksperckie wynikające  

z danych empirycznych. Dużą rolę odegrały ankiety społeczne pokazujące kierunek 

zmian akceptowany przez mieszkańców miasta (liderów opinii publicznej). Równorzędną 

rolę w stosunku do analiz eksperckich spełniały konsultacje społeczne (I konsultacje – 

30.10.2007, II konsultacje 19.11.2007) i wyrażone w ich trakcie poglądy, opinie, dążenia  

i oczekiwania miejscowej ludności. Podstawowe zapisy strategii – wizja, powinny były  

z szerokim gronem przedstawicieli społeczności miasta. 

g. Został powołany zespół konsultacyjno-doradczy do konsultacji podstawowych zapisów 

strategii. Zespół ten został powołany przez burmistrza miasta. Zadaniem zespołu było 

wypracowanie wspólnie z ekspertami podstawowych zapisów strategii, akceptacja 

dokumentu przed jego przyjęciem przez organy miasta oraz społeczne monitorowanie 

przebiegu realizacji strategii. 
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h. Realizacją strategii będzie kierował Burmistrz Krasnegostawu. W dokumencie 

przedstawiona została koncepcja systemu zarządzania wdrażaniem strategii oraz 

monitorowania efektów gospodarczych, społecznych, ekologicznych i innych. Wszystkie 

zadania realizowane przez jednostki zależne od samorządu miasta zostały 

podporządkowane strategicznym celom rozwojowym i są zgodne z programami 

realizacyjnymi. 

 

1.4. Horyzont czasowy 

Cezura czasowa strategii rozwoju miasta Krasnystaw obejmuje lata 2007–2015. 

Ten horyzont czasowy jest także zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 

i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 i był podyktowany pragmatyczną oceną 

możliwości współfinansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych z funduszy 

strukturalnych UE i EOG. 
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Rozdział 2 

Ogólna charakterystyka miasta 

Krasnystaw 
 

2.1. Przestrzeń i środowisko 

Położenie 

Krasnystaw położony jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i zajmuje 

powierzchnię 4 207 ha. Otacza go teren gminy Krasnystaw, która jest odrębną jednostką 

samorządu terytorialnego. Od 1999r. miasto stało się siedzibą samorządowych władz 

powiatowych, oddalone jest od: 

Lublina – o 55 km, 

Chełma – o 31 km, 

Zamościa – o 30 km, 

Przejścia granicznego w Dorohusku – o 60 km. 

Miasto położone jest w znacznej części na terenie Grabowiecko – Strzeleckego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, co wywołuje ograniczenie w sposobie jego zagospodarowania. Dolina 

Wieprza o zmiennej szerokości dzieli miasto na cześć wschodnią i zachodnią. Takie położenie 

stwarza zagrożenie zalania części zabudowy położonej nad rzeką, na dnie doliny podczas 

możliwych powodzi. Dolina rzeki i zróżnicowana konfiguracja terenu w pozostałym obszarze 

tworzą malowniczy krajobraz, w którym sylweta historycznego miasta stanowi element 

znakomicie wpisany w otoczenie. Ponadto miasto znajduje się na trasie drogi ekspresowej nr 17, 

co wpływa korzystnie na rozwój gospodarczy. 

Budowa geologiczna miasta 

Miasto Krasnystaw położone jest w obrębie dwóch mezoregionów: Wyniosłości Giełczewskiej 

(część zachodnia miasta) i Działów Grabowieckich (część wschodnia). Wyniosłość Giełczewska 

stanowi ostaniec piaskowców sarmackich (górnomioceńskich) pokryty warstwą płytkich lessów  

i glin. Na znacznej części występują formy trzeciorzędowe. Sieć wodna ma układ promienisty,  

a doliny są przeważnie asymetryczne. Działy Grabowieckie są garbem kredowym pokrytym 

grubą, dochodzącą do kilkunastu metrów, warstwą lessu. Charakteryzują się one 

występowaniem stosunkowo wąskich działów z szerokimi, podmokłymi dolinami rzecznymi 

Wolicy i Wojsławki – dopływów Wieprza. Rodzaj podłoża lessowego sprawia, że stoki są silnie 

erodowane i występują długie, rozczłonkowane suche wąwozy. Zarówno na Wyniosłości 

Giełczewskiej jak i na obszarze Działów Grabowieckich wysokości bezwzględne przekraczają 

nawet 300 m. n.p.m. 

Miasto leży u zbiegu dwóch rzek – Wieprza i Żółkiewki oraz nieco oddalonych ujść niewielkich 

strumieni: Wojsławki na południu oraz Siennicy i Bzdurki na północy. Dolina Wieprza dzieli miasto 

na część zachodnią i wschodnią. W granicach miasta koryto rzeki zostało uregulowane na 

długości 2,5 km. Takie położenie miasta stwarza zagrożenie zalania części zabudowy położonej 

nad rzeką na dnie doliny, podczas ewentualnych powodzi. 

Granice administracyjne miasta obejmują fragment Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu z dolinami rzek Wieprz i Żółkiewka, lasem Borek i terenami przyległymi. 
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Mapa sytuująca Krasnystaw w powiecie, województwie i kraju.  
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Klimat 

Obszar miasta Krasnystaw położony jest w obrębie lubelsko - chełmskiej dzielnicy klimatycznej, 

zajmując jej środkową część. Klimat kształtowany jest przez napływające znad Atlantyku masy 

powietrza polarno-morskiego, oraz masy powietrza polarno-kontynentalnego napływające 

znad Euroazji. Ciśnienie atmosferyczne wynoszące średnio 1 015 - 1 016 hPa wpływa na 

rozmieszczenie kierunków wiatrów i ich prędkości. Średnie roczne prędkości wiatru osiągają tu 

od 2,6 m/s do 3,8 m/s. Zachmurzenie wynosi średnio w roku 64%. W przebiegu rocznym 

występują dwa okresy zachmurzenia: zimowy o dużym zachmurzeniu - 75% i ciepły o 

zachmurzeniu znacznie mniejszym - 57%. Nasłonecznienie względne waha się od 35,4% do 

38,1%. Wyraźną cechą klimatu tego obszaru są kontrasty termiczne między zimą i latem. 

Miesiącem najcieplejszym jest lipiec o średniej temperaturze do 18,5° C, najchłodniejszym, zaś 

styczeń od -3,5 do - 4,5° C. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2° C natomiast 

średnie roczne sumy opadów atmosferycznych są dość niskie i utrzymują się w granicach 550-

600 mm. 

Gleby 

Obszar miasta pokryty jest lessem, który stanowi skałę macierzystą dla gleb bielicowych  

i pseudo-bielicowych. 

W dolinie Wieprza j jego dopływów występują gleby mułowo-bagienne powstałe z namułów 

mineralnych, obfitujących w substancje organiczne. Gleby te posiadają odczyn obojętny lub 

lekko zasadowy, co zawdzięczają dolinnemu położeniu. 

Większość gleb występujących na terenie Krasnegostawu możemy zaliczyć do kompleksu gleb 

pszennych dobrych, w południowej części miasta, występuje niewielki obszar pokryty glebami 

zaliczanymi do kompleksu gleb żytnich bardzo dobrych. Gleby położone w dolinach rzecznych 

zaliczamy do kompleksu mułowo-bagiennych o różnych warunkach wilgotnościowych. 

Fauna i flora  

Przez obszar Krasnegostawu przebiega kilka granic naturalnego występowania takich gatunków 

drzew jak: buk, jawor – granica wschodnia, jodła – granica północno-wschodnia, świerk obszaru 

północnego – granica południowa. Okolice Krasnegostawu obfitują w liczne plantacje chmielu. 

Stąd też w miejscowym Muzeum Regionalnym znajduje się dział poświęcony historii 

chmielarstwa, a od 1974 r., w Krasnymstawie odbywają się coroczne dożynki chmielowe, zwane 

potocznie Chmielakami. Fauna na terenie Krasnegostawu jest równie bogata jak i flora. 

Występuje tu kilka rzadkich gatunków ptaków leśnych, takich jak muchołówka białoszyja i mała 

oraz dzięcioł średni. Ciekawsza jest natomiast ornitofauna związana ze środowiskiem polno-

zaroślowym i przyzagrodowym. Żyją tutaj dudki, przepiórki, ortolany oraz kilka gatunków sów 

takich jak: płomykówki, pójdźki, uszatki, puszczyki. Spośród gatunków ssaków na szczególną 

uwagę zasługuje bóbr. 

Wody powierzchniowe 

Krasnystaw ma dobrze rozwiniętą sieć wodną, położone jest u zbiegu dwóch rzek: Wieprza  

i Żółkiewki. Struktura hydrologiczna miasta przedstawia się następująco:  

 dolina rzeki Wieprz dzieli miasto na część zachodnią i wschodnią. W granicach miasta 

koryto rzeki na długości 2,5 km zostało uregulowane.  

 południowo - wschodnia część miasta jest odwadniana przez oddolne ujście rzeki 

Wojsławki, 

 północno - wschodnia część miasta jest odwadniana przez rzekę Siennicę i oddolne 

ujście rzeki Bzdurki, 

 przez część zachodnią miasta przebiega rzeka Żółkiewka, która stanowi lewostronny 

dopływ Wieprza. 

W północnej części doliny Wieprza został wyznaczony obszar pod budowę zbiornika 

„Oleśniki”, który będzie służył do zaopatrzenia w wodę oraz do celów rekreacyjnych i dla 
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potrzeb rolnictwa.  Na terenie miasta zostały również wyznaczone tereny pod zbiornik małej 

retencji „Lubańki” i zbiornik wodny „Rońsko”. Powyżej miasta w 235,2 km biegu rzeki W ieprz, tj. w 

odległości 37,6 km zlokalizowany jest zbiornik „Nielisz” zamykający zlewnię o powierzchni 1236,3 

km. 

Rejon doliny Wieprza oraz ujściowego odcinka Wojsławki i Żółkiewki to cenne przyrodniczo 

ekosystemy łąkowe i wodnołąkowe. 

Sieć naturalnych wód stojących na terenie Krasnegostawu stanowią starorzecza  

i martwe zakola. 

 

Wody podziemne 

Obszar gminy położony jest w obrębie centralnego basenu kredowego według podziału 

Lubelszczyzny na regiony hydrogeologiczne (Region Lubelsko-Radomski, Podregion Lubelski). 

Wody podziemne występują tu w skałach kredowych i czwartorzędowych.  

W strefach dolin rzecznych piętra górnokredowego i czwartorzędowe są powiązane 

hydraulicznie. Tworzą one ciągłe zwierciadło nawiązujące do ukształtowania terenu. Obszar 

występowania wód podziemnych czwartorzędowych ogranicza się do doliny Wieprza i dolin 

jego dopływów. Przeważają tu wody podziemne bardzo płytkie, występujące na głębokościach 

poniżej 2 m. Zasilanie tego poziomu odbywa się z opadów atmosferycznych oraz przez dopływy 

wód krążących w skałach kredowych. Na całej długości doliny, charakterystyczne jest bliskie 

występowanie bardzo płytkich wód aluwialnych i głębokich wód szczelinowo-warstwowych, 

występujących w utworach kredowych. Wody głębokie o zwierciadle położonym poniżej 20 m 

na obszarze gminy są najczęściej spotykane i występują między głęboko wciętymi dolinami oraz 

na ich zboczach i w strefach wierzchowinowych. Zasilanie wód piętra kredowego następuje 

przez infiltrację opadów atmosferycznych w podłoże. 

Wg podziału geostrukturalnego miasto i gmina Krasnystaw leży w obszarze rowu lubelskiego, 

który jest jednostką najbardziej korzystną pod względem geotermalnym. W obszarze rowu 

lubelskiego wchodzący w skład zbiornika megakompleksu kambryjskiego, temperatury wód 

wynoszą od 100 do 250°C. Zasoby wód geotermalnych w poziomie dewonu i kambru są 

atrakcyjne do wykorzystania dla elektrowni geotermalnych ze względu na bardzo wysokie 

temperatury. Dogodne warunki do wykorzystania zasobów cieplnych wody geotermalnej 

posiada między innymi miasto Krasnystaw. Zagospodarowanie zalegających na terenie 

Krasnegostawu wód geotermalnych stanowi alternatywę dla dotychczasowych form produkcji 

ciepła. 

Zasoby leśne  

W bezpośrednim otoczeniu miasta znajdują się wartościowe obszary leśne stanowiące około 

10% ogólnej powierzchni. Od strony południowo – zachodniej las Namule, od strony północno – 

zachodniej las położony w gminie Łopiennik, od strony południowo – wschodniej lasy Surhowski  

i Lipina oraz od strony północno wschodniej las Malennik. Południowo – wschodnia granica 

miasta jest równocześnie granicą Otuliny Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, który 

znajduje się poza miastem. Na terenie Krasnegostawu znajduje się kompleks leśny o dużych 

walorach biologicznych, klimatycznych i krajobrazowych - Las Borek. Pełni on rolę ochronną 

przed zanieczyszczeniami emitowanymi z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w mieście.  

Ochrona obszarów zadrzewionych 

Na terenach niezabudowanych należy zadbać o walory przyrodniczce i krajobrazowe 

poprzez zachowanie naturalnych i seminaturalnych biotopów, takich jak: łąki, zadrzewienia, 

zakrzaczenia, zbiorniki wodne. Potrzeba rozwinąć układ powiązań ekologicznych i wykształcić 

spójny przestrzennie system zieleni.  



„Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2007- 2015” z długookresową prognozą do roku 2020 

 

 

Rozdział 2 16 

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo 

Pomniki przyrody znajdujące się na terenie Miasta Krasnystaw powinny być zabezpieczone 

przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem, aby zachować je jak najdłużej w dobrym stanie. 

Na terenie Miasta Krasnystaw znajdują się trzy pomniki przyrody. Są to: 

 lipa drobnolistna (340 cm) przy ul. Poniatowskiego w Krasnymstawie, 

 lipa drobnolistna (300 cm) przy ul. Jabłonkowej w Krasnymstawie,  

 lipa drobnolistna (466 cm) przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie, 

 dąb szypułkowy (320 cm) w Lesie „Borku”.  

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Należy zadbać o poprawę walorów ekologicznych poprzez ograniczenie przybrzeżnych stref 

penetracji, zwiększenie natlenienia wody i w konsekwencji przywrócić naturalne stosunki wodne. 

Znajdujące się na terenie Miasta zbiorniki wodne powinny zostać oczyszczone ze śmieci 

i zabezpieczone przed dopływem ścieków nieczyszczonych.  

W celu poprawy czystości wód powierzchniowych i gruntowych, należy podjąć działania 

zmierzające do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej dla całej zlewni. Możliwie jak 

najszybciej trzeba skanalizować część miasta nie posiadającą kanalizacji, zlikwidować 

nielegalne zrzuty ścieków, objąć nieczystości płynne nowoczesnym systemem oczyszczania, 

zlikwidować „dzikie wysypiska” i nieprawidłowo zlokalizowane składowiska odpadów 

komunalnych oraz odpowiednio zabezpieczyć ewentualne nowe.  

Ochrona gleb i kopalin 

Ponieważ na obszarze miasta występują tereny rolne, warto zabezpieczyć ich przeznaczenie 

rolnicze oraz zapewnić im ochronę przed zanieczyszczeniem.  

Teren Krasnegostawu częściowo jest objęty prawną ochroną przyrody. Znajduje się  

w Grabowiecko-Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ochrona przyrody na tych 

terenach ma na celu zachowanie ich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zabronione 

jest, na wspomnianych terenach, podejmowanie jakichkolwiek inwestycji mogących 

negatywnie wpływać na stan środowiska.  

Odpady komunalne z terenu miasta wywożone są na Międzygminne Składowisko Odpadów 

Komunalnych „KRAS-EKO” w Wincentowie. Składowisko to jest nieustannie doposażane w nowe 

maszyny i urządzenia, aby zaspokoić potrzeby Miasta Krasnystaw oraz innych gmin składujących 

tam odpady komunalne ze swojego terenu. 1 października 2001 roku miasto wdrożyło Program 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SZOK). W jego ramach prowadzona jest na terenie 

miasta selektywna zbiórka papieru, plastiku, szkła, metalu - surowców wtórnych i kierowanie ich 

do recyklingu. Odpady są także selekcjonowane na wysypisku śmieci, w celu odzyskania szkła, 

tworzyw sztucznych, metalu i papieru.  

Miasto podejmuje również działania mające na celu ochronę czystości wód. Obecnie na 

terenie Miasta funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, której modernizacja zakończyła się w 2006 

roku. Przedsięwzięcie sfinansowano dzięki pomocy środków z NFOŚiGW, w ramach Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zmianie uległ zarówno sprzęt, urządzenia  

i maszyny jak i sama technologia. Celem tej inwestycji jest zapewnienie wyższych parametrów 

oczyszczalni, aby w lepszym stopniu sprostać wszelkim wymogom i obowiązującym normom. 

W  2007 roku zrealizowano ponadto projekt pn. „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej 

doliny rzeki Wieprz” w ramach którego wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: Grobla, 

Lwowska, Sikorskiego i Cegielniana o łącznej długości ok. 10km. Inwestycja została 

sfinansowana w 75% ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Powierzchnia i struktura użytkowania gruntu 

Krasnystaw zajmuje powierzchnię 4 207 ha, z czego 76% stanowią użytki rolne. W związku z tym 

miasto posiada dobre uwarunkowania do rozwoju rolnictwa. W jego granicach występują 

obszary o dobrych z rolniczego punktu widzenia klasach gleb (gleby węglanowe pochodzenia 
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lessowego). W produkcji rolniczej przeważa produkcja roślinna (głównie: zboża, buraki cukrowe, 

ziemniaki). Obszary zabudowy zagrodowej skoncentrowane są wzdłuż dróg prowadzących 

koncentrycznie do centrum miasta. 

Rys. 2.1. Procentowa struktura użytkowania gruntów w Krasnymstawie 
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Źródło: Dane UM Krasnystaw 

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego 

Miarą cywilizacji jest dbałość o środowisko naturalne. Działania na rzecz ochrony środowiska 

ujęte są w następujących dokumentach: 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Krasnystaw, 

 Program Ochrony Środowiska, 

 Plan Gospodarki Odpadami, 

 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013, 

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw - uchwała nr 

VIII/61/07, z dnia 28 czerwca 2007 r.,  

 Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 maja 2007 w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Krasnystaw 

 Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Krasnegostawu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych; nr XXVII/192/2000, z dnia 28 września 2000 r., 

 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez PGK Sp. z o.o.  

w Krasnymstawie Zakład Wodociągów i Kanalizacji; nr L/353/2002, z dnia 26 września 

2002 r. 

Zadania, podejmowane na podstawie istniejących dokumentów oraz tych, które są w trakcie 

realizacji, dotyczą: 

 dbałości o jakość wody pitnej, 

 odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

 gospodarki odpadami, 

 dbałości o stan powietrza,  

 opieki nad obiektami przyrody oraz jakości wód powierzchniowych. 

 

2.2. Sfera Społeczna 

Ludność 

W 2006 r. liczba mieszkańców Krasnegostawu wynosiła 19 986 osób. Gęstość zaludnienia na 

terenie miasta wynosi 475,86 osób/km2. Nieznaczny wzrost liczby ludności trwał do roku 2001, od 
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kiedy to nastąpił jego systematyczny spadek. Jest on spowodowany głównie ujemnym, trwałym 

saldem migracji (od 2002 roku) i ujemnym przyrostem naturalnym. 

Tab. 2.2. Ludność Krasnegostawu w latach 2000-2006 

Źródło: Dane UM Krasnystaw 

Z przedstawionych powyżej danych, wyraźnie widać wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym, 

zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Natomiast liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, na 

przestrzeni lat 2000 – 2006 maleje, z liczby 4 804do liczby 3 737, co jest niepokojącym zjawiskiem, 

świadczy, bowiem o starzeniu się społeczeństwa Krasnegostawu. Natomiast liczebność grupy 

osób w wieku produkcyjnym utrzymuje się na stałym poziomie (około 13.400)  

Struktura demograficzna ludności pod względem płci charakteryzuje się przewagą liczby kobiet 

w ogólnej liczbie ludności. 

Rys. 2.3. Ludność Krasnegostawu według płci  

9000

9200

9400

9600

9800

10000

10200

10400

10600

10800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mężczyźni

kobiety

 
Źródło: UM Krasnystaw 

 

Przyrost naturalny ludności 

 

Tab. 2.4. Przyrost naturalny ludności w Krasnymstawie w latach 2001 – 2006 

Rok 
Urodzenia 

żywe 
Zgony 

Zgony 

niemowląt 

Przyrost 

naturalny 
Małżeństwa Rozwody 

2006 183 203 0 -20 170 51 

2005 190 161 0 29 193 36 
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Kobiety Mężczyźni Razem ludność Miasta Krasnystaw  

Wiek 

przedpro

dukcyjny 

Wiek 

produkcy

jny 

Wiek 

poproduk

cyjny 

Wiek 

przedpro

dukcyjny 

Wiek 

produkcy

jny 

Wiek 

poproduk

cyjny 

Wiek 

przedpro

dukcyjny 

Wiek 

produkcy

jny 

Wiek 

poproduk

cyjny 

Razem 

2006 1790 6567 2029 1947 6781 872 3737 13348 2901 19986 

2005 1874 6692 1983 1989 6788 864 3863 13480 2847 20190 

2004 1953 6692 1944 2048 6750 845 4001 13442 2789 20232 

2003 2059 6675 1922 2116 6748 822 4175 13423 2744 20342 

2002 2165 6645 1894 2201 6737 798 4366 13382 2692 20440 

2001 2293 6624 1864 2303 6713 803 4596 13337 2667 20600 

2000 2408 6521 1808 2396 6620 807 4804 13141 2615 20560 
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2004 166 212 0 -46 155 45 

2003 186 187 0 -1 161 18 

2002 160 181 0 -21 159 43 

2001 177 195 0 -18 147 34 

2000 209 187 1 22 174 27 

Źródło: Dane UM Krasnystaw 

Rys. 2.5. Ruch naturalny ludności  
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Źródło: UM Krasnystaw 

Liczba zawieranych małżeństw (170) i urodzeń (180) utrzymuje się w ostatnim dziesięcioleciu na 

ustabilizowanym poziomie, a ujemny przyrost naturalny wynika ze wzrostu liczby zgonów. W 

latach 2001-2006 mimo braku zauważalnego spadku urodzeń ubyło z miasta 1112 osób z grupy 

wiekowej 0-18 lat. Główną przyczyną jest to, że odpływ ludności następuje głównie z grupy 

młodych małżeństw i osób samotnych z dziećmi w wieku szkolnym. 

Migracje 

Tab. 2.6. Migracja ludności Krasnegostawu w latach 2000-2006 

Wyszczególnienie 

Zameldowanie Wymeldowanie Saldo migracji 

W ruchu 

wewnętrznym 
zagranica 

W ruchu 

wewnętrznym 
zagranica 

W ruchu 

wewnętrznym 
zagranica 

2006 213 0 370 1 -157 -1 

2005 205 2 276 1 -71 1 

2004 212 3 276 0 -64 3 

2003 198 4 275 0 -77 4 

2002 198 1 327 0 -129 1 

2001 239 0 199 0 40 0 

2000 248 0 178 0 70 0 

Źródło: Dane UM Krasnystaw  

Rynek pracy 

Miasto Krasnystaw oddziałuje na aktywność zawodową ludności, min.: stanowi rynek pracy dla 

mieszkańców miasta i okolicznych gmin. Jest ośrodkiem działalności firm handlowych i 

usługowych. Część mieszkańców utrzymuje się z pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych.  

Tab. 2.7. Struktura bezrobocia na terenie miasta Krasnystaw wg stanu na dzień 30.06.2007r. 

GMINA LICZBA BEZROBOTNYCH - OGÓŁEM 

W TYM 

KOBIETY 

OSOBY Z 

PRAWEM DO 

ZASIŁKU 
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Miasto Krasnystaw 1231 646 79 

Powiat Krasnostawski (RAZEM) 4180 2209 240 

Źródło: Dane UM Krasnystaw 

Wg statystyki prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie liczba bezrobotnych 

na terenie Krasnegostawu maleje: 

- w roku 2004 wynosiła 1687 osób w tym 794 stanowiły kobiety, (dla Powiatu 

Krasnostawskiego wynosiła odpowiednio 6119 osób, w tym 2931 stanowiły kobiety) 

- w roku 2005 wynosiła 1587 osób, w tym 759 stanowiły kobiety, (dla Powiatu 

Krasnostawskiego wynosiła odpowiednio 5719 osób, w tym 2805 stanowiły kobiety. 

Sytuacja mieszkaniowa 

Na terenie miasta występuje zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna i zabudowa zagrodowa. 

- zabudowa jednorodzinna obejmuje centralne rejony miasta: oś. Rońsko, os. Rejowiecka, 

os. Jagiellońskie, os. Orląt Lwowskich, os. Lubelskie, 

- zabudowa zagrodowa występuje na obrzeżach miasta i obejmuje sołectwa na 

przedmieściach Krasnegostawu, 

- zabudowa wielorodzinna obejmuje centralną część miasta i jego zachodnia i północna-

zachodnią część. 

 Zabudowa wielorodzinna obejmuje zasoby mieszkaniowe Krasnostawskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a także spółdzielni: „Tempo”, 

„Cukrownik”, „Ceramik”, „Medyk”. W mieście istnieje 46 budynków komunalnych. 

 

Sytuacja mieszkaniowa na dzień 31.12.2004 r. na terenie miasta Krasnystaw kształtuje się w 

następujący sposób: 

 liczba mieszkań ogółem - 6619 

 liczba izb ogółem - 24619 

 powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 - 445,8 

 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na l osobę w m2 – 22,7 

 przeciętna liczba osób na l mieszkanie - 2,96 

 przeciętna liczba osób na l izbę -0,80 

 mieszkania oddane do użytku ogółem liczba mieszkań - 23 

 

Oświata 

Tab. 2.9. Wykształcenie mieszkańców Krasnegostawu 

Wyszczególnieni
e 

Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły zawodowe Licea ogólnokształcące 

Liczb

a 

uczni

ów 

Liczb

a 

oddzi

ałów 

Liczb

a 
nauc

zycie

li 

Ilość 

obiek

tów 

sport
owyc

h 

przy 

szkoł

ach 

Liczb

a 

uczni

ów 

Liczb

a 

oddzi

ałów 

Liczb

a 
nauc

zycie

li 

Ilość 

obiek

tów 

sport
owyc

h 

przy 

szkoł

ach 

Liczb

a 

uczni

ów 

Liczb

a 

oddzi

ałów 

Liczb

a 
nauc

zycie

li 

Ilość 

obiek

tów 

sport
owyc

h 

przy 

szkoł

ach 

Liczb

a 

uczni

ów 

Liczb

a 

oddzi

ałów 

Liczb

a 
nauc

zycie

li 

Ilość 

obie

któ
w 

spor

towy

ch 
przy 

szko

łach 

2006 1221 52 105 5 795 31 75 - 978 43 103 2 1160 38 90.55 3 

2005 1305 53 116 5 832 32 74 - 1040 46,5 105 2 1155 37 95,75 2 
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2004 1364 55 113 5 879 34 78 - 1091 49 115 2 1194 38 
101.4

6 
2 

2003 1452 59 112 5 859 36 85 - 1321 57 123 2 1192 39 98,6 2 

2002 1551 60 117 5 1004 39 92 - 1518 57 136 2 1210 38 90,31 2 

2001 1629 63 110 5 858 34 75 - 1541 63 151 2 1107 35 84,81 2 

2000 1819 73 127 5 540 22 54 - 2199 81 157 2 1427 45 91,22 2 

Źródło: Dane UM Krasnystaw 

 

Opieka medyczna 

Na opiekę medyczną w Krasnymstawie składają się usługi typu: 

- podstawowa opieka zdrowotna, 

- specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne, 

- lecznictwo zamknięte (szpitalne), 

- doraźna pomoc wyjazdowa (pogotowie), 

Podstawowa opieka zdrowotna realizowana jest przez trzy NZOZ, dwie grupowe praktyki 

lekarskie i cztery indywidualne praktyki lekarskie. 

Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne wykonywane jest przez dwie placówki:  

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie – Przychodnia, 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie – Przychodnia. 

Lecznictwo zamknięte wykonywane jest w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Krasnymstawie – szpital. 

Pomoc doraźną wyjazdową realizuje Stacja Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie 

poprzez Dział Pomocy Doraźnej w Krasnymstawie, 

Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie na koniec 2002 r. w szpitalu krasnostawskim, 

dysponującym 370 łóżkami, leczyło się 12 596 pacjentów (tendencja wzrostowa od 2000 r.).  

Z usług ambulatoryjnych w mieście korzystają również mieszkańcy całego powiatu 

krasnostawskiego, stąd wyższa niż przeciętnie liczba usług przypadających na jednego 

mieszkańca w mieście i niższa na terenie gminy. Na terenie miasta działa 8 aptek i kilkanaście 

gabinetów stomatologicznych. Ogólnie poziom opieki zdrowotnej na terenie miasta jest 

odbiciem poziomu i problemów służby zdrowia na poziomie kraju. 

Pomoc społeczna 

Podstawowe przyczyny korzystania przez mieszkańców Krasnegostawu z pomocy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej to: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, 

bezrobocie, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm, potrzeba ochrony macierzyństwa, 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, narkomania, przemoc  

w rodzinie, zdarzenia losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa i ekologiczna. 

Z zestawienia danych liczbowych, obrazujących nasilenie powyższych problemów w latach 

2003 - 2006 wynika, że w jednej rodzinie, objętej pomocą MOPS, występują przynajmniej dwie 

z opisanych przyczyn/problemów. W 2006 r. najczęściej występującymi przyczynami objęcia 

rodziny pomocą społeczną były:  

- ubóstwo , 

- bezrobocie, 

- długotrwała choroba, 

- niepełnosprawność,  

- alkoholizm. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące formy pomocy: 

- Zadania zlecone - zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki 

okresowe, macierzyńskie zasiłki okresowe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenie 

społeczne, wyprawki szkolne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki rodzinne, zasiłki 

pielęgnacyjne. 

- Zadania własne - podstawowe usługi opiekuńcze, posiłki, zasiłki celowe i pomoc  

w naturze, praca socjalna, uaktywnianie osób bezrobotnych, praca w rodzinach  
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z problemem alkoholowym, praca z niepełnosprawnymi i długotrwale chorymi, 

rozwiązywanie problemów bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego  

w rodzinach wielodzietnych i niepełnych. 

Z analizy struktury rodzin objętych działaniem MOPS wynika, że w ostatnich latach wzrosła liczba 

rodzin jednoosobowych oraz rodzin rencistów i emerytów, a zmniejszyła się liczba rodzin 

wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dziecko. 

Wybudowane w 2004 r., kosztem 2,5 mln, Centrum Rehabilitacji Społecznej zaspokaja potrzeby 

w zakresie pomocy społecznej na poziomie krajowym. Centrum Rehabilitacji Społecznej 

znajduje się w budynku zaadaptowanym po byłej szkole podstawowej. Budynek przystosowano 

dla potrzeb ludzi niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdów, łazienek oraz windy dla 

osób niepełnosprawnych. 

W budynku zlokalizowane są: 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy, 

- mieszkania chronione. 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ jest jednostką budżetową podlegającą Urzędowi 

Miasta Krasnystaw. Obszarem działania Ośrodka jest miasto Krasnystaw. Głównym zadaniem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, 

niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby, macierzyństwa, bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

alkoholizmu i narkomanii. Świadczy się: pomoc finansową, pomoc rzeczową, usługową oraz 

pomoc w formie pracy socjalnej. Pomoc w formie świadczeń finansowych może być przyznana, 

gdy w rodzinie występuje trudna sytuacja życiowa oraz dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej. 

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przeznaczony dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

zapewnia swoim podopiecznym: możliwość całodziennego pobytu, podstawowe usługi 

opiekuńcze, zajęcia rekreacyjno-kulturalne, zajęcia edukacyjne, terapię zajęciową, możliwość 

utrzymania higieny osobistej, posiłki w czasie pobytu. W ramach działalności placówki 

funkcjonuje Klub Seniora, którego spotkania odbywają się we wtorki. Placówka przystosowana 

jest do funkcjonowania osób niepełnosprawnych posiada 50 miejsc oraz możliwość 

przygotowania posiłków we własnym zakresie. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY przeznaczony jest dla osób upośledzonych umysłowo  

i chorych psychicznie. Jednocześnie daje możliwość oddzielnego prowadzenia zajęć tych obu 

grup. Oferta usług placówki obejmuje: zajęcia terapeutyczne w pracowni plastycznej, pracowni 

ceramicznej i pracowni komputerowej, terapię kulinarną, muzykoterapię, trening umiejętności 

samoobsługi i zaradności życiowej; trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening 

spędzania wolnego czasu, wsparcie edukacyjne, usługi pielęgniarskie. Placówka przystosowana 

jest do funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada 50 miejsc i możliwość 

przygotowywania posiłków dla podopiecznych we własnej kuchni. 

MIESZKANIA CHRONIONE zostały stworzone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie 

mogą z różnych względów funkcjonować w dotychczasowym środowisku rodzinnym (sytuacja 

kryzysowa, śmierć opiekuna prawnego), lub aktualnie przebywają w Domach Pomocy 

Społecznej, a nie wymagają całodobowej opieki indywidualnej. W tym celu przystosowanych 

jest 5 pomieszczeń. Mieszkania chronione zlokalizowane są w sąsiedztwie Środowiskowego 

Domu Samopomocy, dzięki czemu mieszkający tam, będą mogli korzystać z bazy socjalnej, 

kuchni i pozostałych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu placówki a także z terapii  

i pomocy pracowników placówki. 

Bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta 

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie 

W Krasnymstawie funkcjonuje jedna jednostka policji, tj. Komenda Powiatowa Policji  

w Krasnymstawie. W pierwszym kwartale 2007 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
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Policji w Krasnymstawie wszczęli ogółem 746, co przy wszczętych 931 w analogicznym 

okresie ubiegłego roku dało dynamikę 80,1%. W roku 2006 wskaźnik ten wynosił 85,6%.  

Tab. 2.10. Liczba przestępstw oraz wykrywalność na terenie miasta Krasnystaw w latach 2000-

2006 

Rok 

Wyszczególnienie  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ilość przestępstw stwierdzonych 466 728 727 622 787 390 416 

Wykrywalność % 63,7 73,0 74,1 72,5 65,1 71,3 76,2 

Źródło: Dane  Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie 

Tab. 2.11. Wypadki oraz kolizje drogowe w latach 2000-2006 na terenie miasta Krasnystaw  

Rok 

Wyszczególnienie 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Wypadki drogowe 26 14 13 24 15 8 12 

Kolizje drogowe 86 95 97 119 149 147 104 

Główna przyczyna 

wypadków 

najechanie 

na 

pieszego 

11 

najechanie 

na 

pieszego 

 8 

najechanie 

na 

pieszego 

 4 

najechanie 

na 

pieszego 

11 

najechanie 

na 

pieszego – 

5, 

zderzenie 

boczne - 5 

zderzenie 

boczne 

pojazdów 

3 

najechanie 

na 

pieszego 

 4 

Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie 

W trzech kwartałach 2007 r. w Krasnymstawie ujawniono i represjonowano w ramach postępowania  

w sprawach o wykroczenia sprawców 464 wykroczeń. Wykrywalność ogólna w sprawach o wykroczenia 

ukształtowała się na poziomie 90,5%. 

Tab. 2.12. Zestawienie wniosków o ukaranie skierowanych z terenu miasta i gminy Krasnystaw 

do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie 

Rok 

Wyszczególnienie 

2004 2005 2006 I-IX 2007 

Sekcja Ruchu Drogowego 151 170 107 92 

Referat Patrolowo 

Interwencyjny 
223 291 389 213 

Rewir Dzielnicowy 60 130 101 92 

Razem 434 591 412 397 

Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie 

Na terenie miasta Krasnystaw funkcjonariusze podejmowali działania profilaktyczne skierowane 

do dzieci, młodzieży, rodziców oraz grona pedagogów w ramach następujących przedsięwzięć 

i programów: 

- „Uwaga zagrożenie”, 

- „Czy psy muszą gryźć”, 

- „Żyj normalnie”, 

- „Program Poprawy Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego na Terenie Powiatu 

Krasnostawskiego”, 

- Program Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach realizowany przez Policję województwa 

Lubelskiego”, 

- „Gambit”, 
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- „Identyfikacja”, 

- Konkurs „Jestem bezpieczny”. 

W ramach zintegrowanych działań „Puste Ławki – Stop” od 2006 r. zainicjowano przedsięwzięcia 

profilaktyczne skierowane na wagarującą młodzież, dzieci, sięgających po środki odurzające. 

Do współpracy zaproszono Straż Miejską, MKRPA, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz 

szkoły gimnazjalne z terenu miasta. 

Ujawniono sprawców przestępstw i wykroczeń, w tym nieletnich. Policyjnym zainteresowaniem 

obejmowano rodziny patologiczne. Patrolowano również teren miasta Krasnegostawu, mając 

na uwadze bezpieczeństwo jego mieszkańców. Poprzez działania prewencyjne oraz represyjne 

KPP w Krasnymstawie podejmowała działania mające na uwadze bezpieczeństwo w ruchu 

kołowym i pieszych, jak również w kierunku ograniczenia patologii społecznych, jak: alkoholizm, 

narkomania itp. na terenie szkół, samorządów lokalnych i instytucji znajdujących się na terenie 

miasta podejmowane działania związane z zabezpieczeniem przed terroryzmem, ptasią grypą  

i innymi. Aktywnie uczestniczono w działaniach takich, jak: komisje, sesje RM, kontrole, 

uświadamiając samorząd lokalny oraz społeczeństwo na temat zagrożeń, udzielając 

poradnictwa w zakresie własnych kompetencji. Corocznie zabezpieczano największą imprezę 

„Chmielaki krasnostawskie” przy wykorzystaniu wszystkich policjantów KPP w Krasnymstawie oraz 

policjantów SPP KWP w Lublinie. Zabezpieczano również mecze, festyny oraz inne imprezy 

dbając o ład i porządek w trakcie ich trwania. 

Wszystkie działania podejmowano wspólnie z innymi podmiotami, m. in. Sądami, Prokuraturą 

MKRPA, Powiatową Komisją Porządku Bezpieczeństwa, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

SANEPIDEM, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, PPSP, miejscowym Aresztem Śledczym, 

samorządem lokalnym, komisjami, lokalnymi mediami, szkołami. 

Straż pożarna 

Na terenie miasta Krasnystaw znajduje się jedna Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą. Stan zatrudnienia w komendzie przedstawia się 

następująco: 

- JRG – 36 funkcjonariuszy, 

- KP PSP – 13 funkcjonariuszy. 

 Zagrożenie powodziowe 

Na terenie miasta Krasnystaw istnieje zagrożenie powodziowe, które może być spowodowane 

zbyt wysokim stanem wód rzecznych oraz występowaniem znacznych ilości wód opadowych. 

Powierzchnia miasta zagrożona powodzią wynosi 820 ha. Elementem ochrony 

przeciwpowodziowej na terenie miasta jest lewobrzeżny wał Wieprza oraz związany z nim 

lewobrzeżny wał rzeki Żółkiewki. Ciekiem wodnym stwarzającym największe zagrożenie 

powodziowe na terenie powiatu jest rzeka Wieprz. Na terenie miasta Krasnystaw są wyznaczone 

poziomy ostrzegawczy – 400 cm i alarmowy – 450 cm. Na terenie miasta zlokalizowane są 

również wały przeciwpowodziowe, które obejmują koryto rzeki Wieprz oraz koryto rzeki Żółkiewka 

o łącznej długości 2500m. 

Do terenów zagrożonych należą tereny rolnicze oraz zabudowa mieszkalna i gospodarcza 

zlokalizowana w dorzeczu rzeki Wieprz, obejmujące ulice: Grobla, Lwowska, Przemysłowa, 

Miodowa, Łąkowa, Nieczaja, Krótka, Rejowiecka, Partyzantów, Rzeczna, Zawieprze, Kościuszki, 

Kołowrót, Pszczela, Błonia, Kacza, Mostowa, Gawryłowa, Zaułek Nadrzeczny, Przeskok, Torowa. 

Obecnie modernizacji wymaga lewostronny wał Wieprza zlokalizowany powyżej miasta.  

Na podstawie analizy zaistniałych zdarzeń na terenie miasta Krasnystaw można stwierdzić, że w 

ostatnich latach zanotowano znaczną ilość zdarzeń związanych z zagrożeniem powodziowym. 

Spowodowane były one gwałtownymi opadami atmosferycznymi oraz gwałtowanymi 

przyborami wód, wywołanymi nagłym topnieniem śniegu.  

Ze względu na duże zagrożenie powodziowe występujące na terenie miasta Krasnystaw oraz 

gmin sąsiadujących istnieje potrzeba zintensyfikowania działań związanych z: 
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- profilaktyką przeciwpowodziową na szczeblu samorządu miasta, 

- uruchomieniem systemu monitoringu zagrożenia powodziowego, 

- w ramach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uruchomienie magazynu 

przeciwpowodziowego, w którym należy zgromadzić niezbędne środki do uruchomienia 

działań z zakresu przeciwpowodziowego tj. worki w odpowiedniej ilości, szpadle, łopaty, 

folie, mobilne wały przeciwpowodziowe, buty-wodery, płaszcze przeciwdeszczowe, 

rękawice robocze itp., 

- nawiązanie ścisłej współpracy między zarządcą zbiornika retencyjnego w Nieliszu oraz 

zarządcą zapory Wieprz-Krzna, 

- podpisaniem porozumień na dostarczanie piachu w odpowiednich ilościach oraz na 

użycie sprzętu specjalistycznego, 

- doposażeniem JRG, KP PSP w samochód specjalny typu podnośnik/drabina do działań 

ratowniczych na wysokości, 

- doposażeniem JRG, KP PSP oraz jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny do usuwania 

ewentualnych skutków powodzi i miejscowych podtopień tj. pompy szlamowe o dużej 

wydajności wraz z odcinkami tłocznymi, system przenośnych zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych, 

- doposażeniem JRG, KP PSP w sprzęt specjalistyczny dla potrzeb ratownictwa drogowego 

oraz chemiczno ekologicznego, 

- usytuowanie zakładów pracy wykorzystujących w procesie produkcyjnym media 

niebezpieczne skłania do zakupu sprzętu wykrywczego i pomiarowego oraz sprzętu do 

likwidacji skażeń, 

- budowę zbiorników małej retencji  

- rozbudowę wałów przeciwpowodziowych  

 Zagrożenie pożarowe lasów 

Lasy w Krasnymstawie administrowane są przez Nadleśnictwo Krasnystaw z siedzibą  

w Krasnymstawie. Nadleśnictwo Krasnystaw administruje następujące leśnictwa na terenie 

powiatu Krasnystaw: Bończa, Borek, Gorzków, Łosienne, Namule, Niemienice, Orłów, Siennica, 

Żulin oraz Gospodarstwo Szkółkarskie Borek. Łączna powierzchnia lasów administrowanych przez 

Nadleśnictwo Krasnystaw wynosi 10132 ha. Powierzchnia lasów niepaństwowych wynosi 2360 ha. 

Ogólnie wszystkie lasy zajmują powierzchnię 15137 ha, tj. ok. 151 km2, co stanowi 13,3 % ogólnej 

powierzchni powiatu Krasnystaw. Na terenie miasta zlokalizowane jest Leśnictwo Siennica  

ur. Borek o powierzchni 338 ha: 

- kategoria zagrożenia pożarowego III, 

- drzewostan sosnowy III i IV klasy wieku, 

- na terenie kompleksów leśnych naturalne zbiorniki wodne nie występują. 

W sąsiedztwie uroczyska Borek znajdują się dwa zbiorniki p.pożarowe w zakładzie CERSANIT  

i Fermentowni Tytoniu. Na obrzeżu lasu od strony zachodniej przepływa rzeka Wieprz i Rzeka 

Kasjanka.  

- do kompleksów leśnych dojazd drogami utwardzonymi – asfaltowymi. Przez kompleks 

Borek przebiega kamienna droga długości ok. 2 km przejezdna przez cały rok. Drogi 

gruntowe wyboiste, większość przejezdna dla sprzętu gaśniczego. 

Największe zagrożenie pożarowe lasów występuje w okresie wiosennym i letnim w związku  

z wypalaniem suchych traw na łąkach i nieużytkach oraz w związku z wypalaniem ściernisk po 

żniwach. Zagrożenie pożarowe lasów może wystąpić również poprzez zaprószenie ognia przez 

osoby spacerujące po lesie. 

 Zagrożenie pożarowe – inne 

W mieście funkcjonują obiekty użyteczności publicznej takie jak: 

- domy pomocy społecznej, 

- placówki służby zdrowia, 
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- szkoły, 

- urzędy, 

- żłobek, 

- przedszkola, 

- ośrodki kultury, 

- sale widowiskowe, 

- duże pawilony handlowe. 

Są to obiekty zaliczane do ZL I, ZL II i ZL III, w których w czasie pożaru może powstać zagrożenie 

dla życia i zdrowia ludzi. 

Ponadto na terenie miasta zagrożenie może wystąpić w obiektach: 

- zamieszkania zbiorowego, 

- mieszkalnych (jednorodzinne i wielorodzinne), 

- produkcyjnych i magazynowych, 

- indywidualnej gospodarki rolnej. 

Zagrożenia mogą wynikać ze specyfiki użytkowanych obiektów jak również ze stanu 

technicznego istniejących instalacji użytkowych. 

 Inne miejscowe zagrożenia 

Przez Krasnystaw przebiegają linie przesyłowe gazu ziemnego o wysokim ciśnieniu, które  

w przypadku zaistnienia rozszczelnienia mogą powodować zagrożenia wybuchowe i pożarowe. 

Zastosowany system połączeń gazociągów stanowi układ pozwalający na całodobowe 

przysyłanie gazu, bez przerw spowodowanych np. awarią jednego z odcinków. Zagrożenia 

pożarowe i inne miejscowe zagrożenia mogą wystąpić również podczas transportu materiałów 

niebezpiecznych. Bowiem przez teren miasta przebiegają następujące szlaki komunikacji 

drogowej, po których odbywa się transport materiałów niebezpiecznych: 

- nr 17 Lublin – Zamość, 

- nr 812 Krasnystaw – Chełm, 

- nr 842 Krasnystaw – Kraśnik, 

- nr 846 Krasnystaw – Hrubieszów. 

W mieście istnieją również zagrożenia związane z lokalizacją na obszarze miasta zakładów, które 

użytkują substancje chemiczne. Zagrożenia w tych zakładach mogą powstać w związku  

z awarią instalacji i uwolnienia substancji chemicznych. Zdarzenia takie mogą zagrozić 

okolicznym skupiskom ludzkim oraz środowisku naturalnemu. 

W związku z posiadaniem substancji niebezpiecznych największe zagrożenie występuje  

w zakładach: 

- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, 

- „Cersanit IV” Sp. z o.o. w Krasnymstawie, 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie. 

 

Tab. 2.13. Zestawienie działań ratowniczych na terenie miasta Krasnystaw w latach 2000-2006 

Rok Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 
Alarmy fałszywe Ogółem 

2000 56 185 3 244 

2001 47 149 2 198 

2002 85 149 4 238 

2003 81 195 2 278 

2004 54 208 1 263 
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2005 67 177 3 247 

2006 66 274 5 345 

Źródło: Dane Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w  Krasnymstawie  

System zarządzania kryzysowego w mieście 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub podejmowaniu nad nimi 

kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej 

do pierwotnego charakteru. 

Zarządzanie kryzysowe, jako system organizacyjno-funkcjonalny jest niezbędne do poprawnego 

zapewnienia bezpieczeństwa ludziom w sytuacjach stwarzających zagrożenie życia, mienia 

oraz środowiska i powinno obejmować wszystkie poziomy zarządzania państwem. 

W dobie rozwijającej się demokracji jedną z ważniejszych funkcji współczesnego państwa jest 

zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi i realnymi 

niebezpieczeństwami. 

W celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia tworzy się miejski zespół 

reagowania w Krasnymstawie. 

Do zadań miejskiego zespołu reagowania należy w szczególności: 

1) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji, 

2) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej, 

3) opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.  

Miejski Zespół Reagowania w Krasnymstawie składa się z szefa zespołu, zastępcy oraz grup 

roboczych o charakterze stałym i czasowym. 

Miejskim zespołem reagowania w Krasnymstawie kieruje szef wyznaczony przez Burmistrza 

Krasnegostawu, spośród osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta lub miejskich jednostkach 

organizacyjnych. W celu zapewnienia ciągłości działań zespołu, w przypadku zaistnienia 

okoliczności uniemożliwiających szefowi sprawowanie jego funkcji, Burmistrz Krasnegostawu 

wyznacza zastępcę szefa zespołu. 

Grupami roboczymi gminnego zespołu o charakterze stałym są: 

1)grupa planowania cywilnego; 

2)grupa monitorowania, prognoz i analiz. 

Grupy te stanowią Miejskie Centrum Reagowania, będące komórką organizacyjną Urzędu 

Miasta w Krasnymstawie. 

Grupami roboczymi gminnego zespołu o charakterze czasowym są: 

1) grupa operacji i organizacji działań, 

2) grupa zabezpieczenia logistycznego, 

3) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej. 

Grupy robocze o charakterze stałym i czasowym tworzy się spośród osób zatrudnionych  

w Urzędzie Miasta oraz miejskich jednostkach organizacyjnych. W skład grup roboczych  

o charakterze czasowym mogą wchodzić również eksperci, osoby zaufania społecznego,  

a także przedstawiciele organów administracji publicznej lub społecznych organizacji 

ratowniczych. 

Środki finansowe, związane z funkcjonowaniem miejskiego zespołu reagowaniu planuje się w 

ramach budżetu miasta. 

W celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia Miejski Zespół Reagowania 

pracuje w następujących fazach: 

1. zapobiegania - zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują 

prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu ogranicza 

ją.  

2. przygotowania – zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują 

prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu ogranicza 
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ją jej skutki, oraz podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na 

czas wystąpienia klęski żywiołowej, a także działania mające na celu powiększenie 

zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania.  

3. reagowania – zespół podejmuje działania analityczno-koordykujące wspierające 

Burmistrza w zakresie: dostarczenia pomocy poszkodowanym, zahamowania rozwoju 

niekorzystnych wydarzeń, ograniczenia strat i zniszczeń. 

4. odbudowy – zespół przygotowuje materiały do podjęcia działań mających na celu 

przywrócenie zdolności reagowania, odtworzenie infrastruktury i odbudowę zapasów. 

Tryb pracy Zespołu: 

1. Zespół działa na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez burmistrza. 

2. Pracami zespołu kieruje jego szef, który podlega bezpośrednio burmistrzowi. 

3. Posiedzenie zespołu zwołuje jego szef z własnej inicjatywy lub na polecenie burmistrza, co 

najmniej raz na kwartał. 

4. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji 

działań ratowniczych, szef może zarządzić posiedzenie zespołu w trybie natychmiastowym. 

5. Posiedzenie zespołu kieruje szef, a w razie jego nieobecności – zastępca.  

6. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie obowiązków przez 

zastępcę, szef może wyznaczyć spośród członków zespołu osobę pełniącą obowiązki 

zastępującego. 

7. Grupy robocze zespołu o charakterze stałym tj. grupa planowania cywilnego i grupa 

monitorowania, prognoz i analiz pracują zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym 

w urzędzie i realizują zadania fazy zapobiegania i fazy przygotowania. 

8. Faza reagowania i faza odbudowy są realizowane przez zespół w pełnym składzie 

osobowym. 

9. W czasie trwania stanu klęski żywiołowej zespół pracuje w składzie określonym przez szefa 

zespołu w trybie ciągłym. 

 

2.3. Kultura i turystyka 

Zabytki 

Krasnystaw jest miastem o bogatej tradycji historycznej sięgającej okresu wczesnego 

średniowiecza. Początki Krasnegostawu związane są z istnieniem warownego grodu 

Szczekarzów, który został włączony do Polski w 1366 r. przez Kazimierza Wielkiego. 

Krasnystaw należy do miast o ciekawych walorach historyczno-kulturowych. Do najciekawszych 

zabytków na terenie miasta wpisanych do Rejestru Zabytków należą: 

 Zespół Klasztorny Pojezuicki (styl barokowy 9 początek XVIII w) obejmujący: Kościół p.w. św. 

Franciszka Ksawerego i kapliczkę przed kościołem, klasztor i dziedziniec, pałacyk biskupa 

dawne seminarium i wikariat, drzewostan; 

 Zespół Klasztorny Poaugustiański Stary obejmujący dawny kościół p.w.św. Trójcy murowany w 

stylu gotyckim z XVI wieku i budynki klasztorne z drugiej połowy XVII w. Obecnie  

w zespole zlokalizowana jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa; 

 Zespół Klasztorny Poagustiański Nowy (zespół budowli klasycystycznych wzniesionych  

w latach 1937-39) obejmujący kościół p.w. św. Trójcy, dzwonnicę, mur otaczający  

z kapliczkami klasztor i drzewostan; 

 Starościański Zespół Dworkowo – Parkowy i Folwarczny „Starostwo” , Zespół zlokalizowany jest 

przy ul. Sikorskiego i ul. Konopnickiej. Dwór z oficyną i spichlerz został wzniesiony w pierwszej 

połowie XIX wieku.  

 Cmentarz grzebalny rzymsko-katolicki i prawosławny przy ul. Poniatowskiego, założony w  

I ćwierćwieczu XIX wieku, 
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 Kamienice przy Placu 3 Maja - kamienice zostały wzniesione w I poł. XIX w, wyróżniają się 

wystrojem klasycystycznym i zachowanym pierwotnym układem wnętrz, z częściowo 

zachowanymi sklepieniami kolebkowymi i kolebkowo – krzyżowymi. 

 Jatki Miejskie przy ul. Poniatowskiego 8b - są jedynym w dawnym województwie chełmskim 

budynkiem zrealizowanym w okresie między wojennym na potrzeby handlu. 

Do rejestru Zabytków wpisany jest również układ urbanistyczny miasta Krasnegostawu 

rozwijający się od czasów średniowiecza i związany z terenem pozamkowym i pozostałościami 

obwarowań miejskich oraz zespołami klasztornymi. Rynek miasta Krasnegostawu ma spełniać 

funkcje placu miejskiego o charakterze reprezentacyjnym i handlowym. 

Na terenie miasta do obiektów zabytkowych należą również obiekty mieszkalne (kamienice  

i domy). 

Ośrodki kultury i imprezy kulturalne 

W Krasnymstawie działają ośrodki kulturalne. Są to: 

 Krasnostawski Dom Kultury, znajdujący się przy ul. Okrzei 10, placówka dysponuje salą 

widowiskową na 212 osób, zakres działań obejmuje różne formy działalności. 

 Młodzieżowy Dom Kultury zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 9, prowadzący działalność 

oświatowo-kulturalną, w której bierze udział ok 560 dzieci i młodzieży;  

 Miejska Biblioteka Publiczna mieszcząca się przy ul. Okrzei 23, dysponująca 

księgozbiorem 46 967 woluminów, placówka prowadzi również działalność kulturalną 

poprzez propagowanie czytelnictwa i promocję miasta i okolic; 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego - program szkoły 

dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań ucznia.  

 Muzeum Regionalne znajdujące się w zabytkowym kolegium pojezuickim przy  

ul. Piłsudskiego 13, Zbiory muzealne liczą 10 000 eksponatów z dziedziny archeologia 

historii, sztuki dawnej, sztuki sakralnej, numizmatyki, etnografia sztuki dawnej  

9 piwowarstwa i chmielarstwa. Muzeum dysponuje również biblioteką fachową 

obejmująca ponad 5000 woluminów. 

Organizowane działania o charakterze kulturalnym obejmują wiele różnorodnych imprez  

o charakterze lokalnym, min.: 

 konkursy literacko-plastyczne; 

 przeglądy teatralne; 

 zajęcia biblioteczne; 

 warsztaty plastyczne; 

 występy zespołów ludowych, 

Do imprez cyklicznych o charakterze ponadlokalnym należą: 

  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (styczeń) 

  Koncert Noworoczny (styczeń) 

  Wystawa malarstwa (styczeń) 

  Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych (styczeń) 

  Cykl spotkań „Bliżej Sztuki” (styczeń) 

  Ogólnopolskie Warsztaty Akustyczne (luty) 

  Przegląd Zespołów Muzycznych im. Tadeusza Nalepy (luty) 

  Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru – Cykl Działań Teatralnych (marzec) 

  Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych (marzec) 

  Międzynarodowy Przegląd Perkusistów (marzec) 

  Konkurs Plastyczny „Moje Miasto Krasnystaw”- organizowany w rocznice nadania praw 

miejskich (marzec) 

  Ogłoszenie Ogólnopolskiego Konkursu  Literackiego „Satyra na dowolny temat” 

(marzec) 

 Konkurs Poetycki  im. Anny Kamieńskiej (kwiecień) 

 Nadwieprzański  Festiwal Folkloru (kwiecień) 

 Dziecięca Wiosna Teatralna (maj) 

 Festiwal Latawców Płaskich (maj) 
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 „Dni Krasnegostawu" (maj, czerwiec), 

 „Gloria Vitae: (3 maja), 

 „Dni Kultury Chrześcijańskiej” (kwiecień), 

 Koncert z okazji Dni Miasta „Krasnostawianie  Swojemu  Miastu” (czerwiec) 

 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ulicznych (czerwiec) 

 Przegląd Twórczości Ludowej Oddziału Chełmskiego STL z/s w Krasnymstawie (czerwiec) 

 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny (czerwiec) 

 Ogólnopolski Przegląd Kina  Alternatywnego „Klaps” (czerwiec) 

 Festiwal Orkiestr Dętych (lipiec) 

 „Przełamanie Lata" (lipiec), 
 Międzynarodowy Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców (lipiec) 

 Akcja Plastyczna „Zaznacz swój ślad” (sierpień) 

 „Bellissimo” Festiwal Muzyki Klasycznej (sierpień) 

 Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej (wrzesień) 

 „Chmielaki Krasnostawskie” (drugi weekend września), 

 Jesienny Konkurs Recytatorski-eliminacje miejskie i powiatowe (październik) 

 Ogólnopolski Festiwal Jazzowy pt. „Jazz w kinie” (październik) 

 Zadumki Poetyckie (listopad)  

 

 

W Krasnymstawie organizowana jest co roku we wrześniu impreza o charakterze ogólnopolskim. 

Jest to Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”. Podczas 

imprezy są prezentowane i oceniane najlepsze krajowe wyroby producentów piwa oraz 

organizowane występy muzyczne i kulturalne. W imprezie bierze udział ok. 30 tysięcy osób. 

 

Walory krajobrazowe 

Krasnystaw położony jest w obrębie Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, obejmującego, na terenie miasta, dolinę rzeki Wieprz i rzeki Żółkiewki oraz Las Borek, 

przylegający od wschodu do doliny Wieprza. Południowo-wschodnia granica Krasnegostawu 

jest równocześnie granicą Otuliny Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, który znajduje się 

poza obszarem Miasta. Zróżnicowanie walorów środowiska przyrodniczego Krasnegostawu 

wiąże się z występowaniem następujących form ukształtowania terenu: dolin rzecznych wraz  

z ekosystemami starorzeczy, terenów torfowych i podmokłych (do najcenniejszych należy Dolina 

Wieprza, przecinająca obszar z południa na północ oraz doliny boczne Żółkiewki, Wojsławki, 

Siennicy i Bzdurki, łączące równolegle obszary o dużych walorach przyrodniczych  

i krajobrazowych),tereny wierzchowinowe (wąwozy i suche doliny) wraz z kompleksami uroczysk 

(Wierzchowina Prawieprza i Żółkiewki, należące do najcenniejszych przyrodniczo terenów 

wierzchowinownych). 

Do terenów atrakcyjnych krajobrazowo znajdujących się na terenie miasta należy kompleks 

leśny Las Borek, pełni on rolę ochronną przed zanieczyszczeniami emitowanymi z zakładów 

produkcyjnych zlokalizowanych w mieście. Stanowi on 8,4% ogólnej powierzchni Miasta.  

W bezpośrednim otoczeniu miasta Krasnystaw znajdują się następujące obszary leśne: 

 od strony południowo-zachodniej Las Namule, 

 od strony północno-zachodniej Las Łopiennicki, 

 od strony południowo-wschodniej Las Surhowski, 

 od strony północno-wschodniej Las Malennik. 
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Szlaki turystyczne 

Przez Krasnystaw i jego okolice przebiega wiele atrakcyjnych pieszych i samochodowych 

szlaków turystycznych: 

 Szlak Ariański - rozpoczynający się w Pawłowie (pow. chełmski), przez Marynin, Hruszów 

(gm. Rejowiec), Wzgórze Ariańskie, Krynicę, Krupe, Siennicę Nadolną (gm. Krasnystaw), 

Surhów, Brzeziny i Drewniki (gm. Kraśniczyn), kończący bieg w Skierbieszowie (pow. 

zamojski), 

 Szlak Tadeusza Kościuszki - rozpoczynający się w Mościskach k/Dubienki (pow. chełmski), 

następnie biegnie przez Bończę, Wolicę, Czajki, Brzeziny, Surhów (gm. Kraśniczyn), 

Kryniczki, Orłów Murowany, Topolę (gm. Izbica), Małochwiej Duży, Kol. Zastawie (gm. 

Krasnystaw), kończy bieg w Krasnymstawie (dworzec PKP), 

 Szlak Nadwieprzański po Wyniosłości Giełczewskiej - rozpoczynający się w Krasnymstawie 

Fabrycznym PKP, przez Wincentów (gm. Krasnystaw), Borowicę, Łopiennik Górny, 

Olszankę (gm. Łopiennik), Kol. Jaślików, rezerwat „Wodny Dół”, Białkę, Rońsko (gm. 

Krasnystaw), do dworca PKP w Krasnymstawie, 

 Szlak Mikołaja Reja - rozpoczynający się w Rejowcu Fabrycznym, przez Rejowiec, 

Adamów, Popówkę, Kobyle (gm. Rejowiec), „Wzgórze Ariańskie”, Krynicę, Krupe, Kol. 

Siennica Nadolna, Siennicę Nadolną (gm. Krasnystaw), Lubańki, do dworca PKP 

w Krasnymstawie, 

 Szlak Stawów Kańskich - rozpoczynający się w Rejowcu Fabrycznym PKP, przez Pawłów, 

Obszar Chronionego Krajobrazu, wokół stawów do Kaniego, dalej przez Liszno (pow. 

Chełmski), Czechów Kąt, Żulin (gm. Łopiennik), do Krynicy (gm. Krasnystaw), gdzie 

kończy swój bieg, 

 Chełm - Białka k/Krasnegostawu, o długości 37 km - przebieg: Chełm - Zawadówka - 

Rejowiec (zespół pałacowy XIX w., Cerkiew unicka z XVIII w.) - Krupe (ruiny zamku XVI w.) 

- Krasnystaw (kościół rzymsko-katolicki p.w. Franciszka Ksawerego XVII/XVIII w., stary 

kościół klasztor augustianów, Muzeum Regionalne, rynek z kamieniczkami XVIII i XIX w.) - 

Białka (jazda konno, przejażdżki bryczkami, kuligi, aukcje koni, baza noclegowa), 

 Krasnystaw – Hrubieszów, o długości 62 km - przebieg: Krasnystaw (kościół rzymsko-

katolicki p.w. Franciszka Ksawerego XVII/XVIII w., stary kościół i klasztor augustianów, 

Muzeum Regionalne, rynek z kamieniczkami XVIII i XIX w.) - Kraśniczyn (kościół rzymsko-

katolicki XIX w.) - Bończa (kościół rzymsko-katolicki z XVI w., Cerkiew prawosławna) - 

Wojsławice (kościół rzymsko-katolicki XVI/XVII w., Synagoga XIX w.) - Uchanie – 

Hrubieszów. 

Krasnystaw ma ogromne możliwości w dziedzinie agroturystyki. Unikalny krajobraz, czyste 

powietrze, bogata oferta agroturystyczna i gościnni mieszkańcy to wymarzone warunki 

dla wypoczynku. Lasy z licznymi rezerwatami przyrody obfitują w rzadką roślinność, zwierzynę, 

ptactwo i grzyby. Na gości czekają przez cały rok liczne gospodarstwa gościnne zrzeszone 

w Krasnostawskim Stowarzyszeniu Gospodarstw Agroturystycznych, a także dwa hotele. 

Baza gastronomiczna i noclegowa 

W mieście występują następujące restauracje, pizzerie, puby: 

 Restauracja Staromiejska, ul. Matysiaka 6, 

 Restauracja Nostalgia, ul. Mostowa 39, 

 Pizzeria „Palermo”, ul. Plac 3-go Maja, 

 Pizzeria „Dobry Szeląg”, ul. Czysta 4a, 

 Pizzeria „MAXIMUS”, ul. Poniatowskiego, 

 „Halo pizza”, ul. Okrzei, 

 Bar Chatka, mała gastronomia, ul. Przemysłowa 1, 

 Bar Lech Stankiewicz, ul. Grobla, 

 Red Pub, ul. Zamkowa, 

 Pub „Targowa”, ul. Kościuszki, 
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 Pub „Piekiełko”, ul. Matysiaka, 

 Pub „Ósemka”, ul. Piłsudskiego, 

 Pub „Perła”, ul. Okrzei, 

 „Pub” ul. Poniatowskiego, 

 „Camelot”, ul. Poniatowskiego. 

 

Bazę noclegową stanowią następujące obiekty: 

 HOTEL RAPA, ul. Mostowa 39, 

 HOTEL STAROMIEJSKI, ul. Matysiaka 6 

 HOTEL BARBARA, Zakręcie 
 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE, ul. Piłsudskiego 

 INTERNAT PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM, ul. PCK 2. 

Sport i rekreacja 

W mieście występują obiekty sportowo-rekreacyjne, które zaprezentowane są w poniższej tabeli. 

Tab. 2.14. Placówki sportowo-rekreacyjne w Krasnymstawie 

Wyszczególnienie 
Stadiony 

piłkarskie 

Boiska – w 

tym szkolne 

Hale 

sportowe o 

sale 

gimnastycz

ne 

Pływalnie 

kryte 

Lodowiska 

sztuczne 

Korty 

tenisowe 

Stowarzysze

nia 

sportowe 

Jeździectw

o 

Miasto 

Krasnystaw 

ogółem 

1 7 10 1 - 3 11 - 

Źródło: UM Krasnystaw 

Miejski stadion piłkarski znajduje się przy ul. Piłsudskiego. Obecnie znajduje się  

w fazie przebudowy.  

Boiska znajdują się kolejno przy: Zespole Szkół nr 1, ZS nr 3, ZS nr 4, ZS nr 5, Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy, I LO, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Przy ulicy Sikorskiego 

znajduje się zespół boisk treningowych. 

Halami sportowymi i salami gimnastycznymi dysponują wszystkie szkoły na terenie miasta: ZS nr 1, 

ZS nr 3, ZS nr 4, ZS nr 5, I LO, II LO, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespole Szkół Społecznych im. Jana Hetmana Zamoyskiego, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 

W mieście funkcjonuje jedna kryta pływalnia, która znajduje się przy MOSiR.  

Korty tenisowe znajdują się przy MOSiR oraz ZS nr 4. Jeden kort znajduje się  

w prywatnych rękach. 

W Krasnymstawie funkcjonuje 11 stowarzyszeń sportowych oraz działa Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji obejmujący stadion sportowy i krytą pływalnię. Do innych obiektów sportowych  

i rekreacyjnych w mieście należą: 

 hala sportowa przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr l 

 boisko sportowe z kortem tenisowym - Klub Sportowy „Start –1944” 

 ścieżka rowerowa - Las Borek 

 sale gimnastyczne przy Zespołach Szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz szkołach 

średnich. 

W Krasnymstawie działają kluby sportowe, zajmujące się takimi dziedzinami jak: piłka nożna 

kobiet  i mężczyzn, walki wschodnie, pływanie, szachy, warcaby. Są to: 

 Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Start 1944”  

 Krasnostawski Klub Sportowy „Sokół”; 

 Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Nr 4  

 Uczniowski Klub Sportowy  przy Zespole Szkół Nr l „Jedynka” 
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 Uczniowski Klub Sportowy  przy Zespole Szkół Nr 5 „Orlęta” 

 Międzyszkolny Klub Sportowy „Junior”  

 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kinga” 

 Uczniowski Klub Sportowy „Zetka” 

 Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

 Uczniowski Klub Sportowy „Norwid” 

 Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” 

 Klub Szachowo-Warcabowy „Krasnostawianie” 

Krasnystaw był gospodarzem wielu imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim  

i międzynarodowym (V Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Taekwondo WTF, Turniej Mini-Piłki 

Nożnej, Zawody Zapaśnicze). 

2.4. Infrastruktura techniczna 

Tab. 2.15. Infrastruktura techniczna na terenie miasta Krasnystaw w latach 2000-2006 

Wyszczególnie

nie 

Wodociągi 
Kanalizacja sanitarna Kanalizacj

a 

deszczow

a - 

długość 
przyłączy 

Liczba 

przydomo

wych 
oczyszczal

ni ścieków 

Liczba 

oczyszczal
ni ścieków 

długość 
czynnej 

sieci 

rozdzielc

zej 

Długość 

przyłącz

y 

ludność 

korzystając

a z sieci 

długość 
czynnej 

sieci 

rozdzielc

zej 

długość 
przyłączy 

ludność 

korzystaj
ąca z 

sieci 

2006 78,9 km 55,8 km 18 940 36,7 km 14,0 km 17 650 
brak 

danych 
brak 

danych 
1 

2005 78,9 km 55,1 km 18 900 36,7 km 13,7 km 17 600 
brak 

danych 
brak 

danych 
1 

2004 78,9 km 54,4 km 18 860 36,7 km 13,6 km 17 540 
brak 

danych 

brak 

danych 
1 

2003 78,9 km 53,8 km 18 840 36,7 km 13,3 km 17 520 
brak 

danych 

brak 

danych 
1 

2002 78,4 km 53,0 km 18 830 35,5 km 13,0 km 17 510 
brak 

danych 

brak 

danych 
1 

2001 77,9 km 51,0 km 18 790 34,6 km 12,7 km 17 440 
brak 

danych 

brak 

danych 
1 

2000 74,6 km 50,4 km 18 770 34,5 km 12,2 km 17 310 
brak 

danych 

brak 

danych 
1 

Źródło: dane PGK Krasnystaw 

Zaopatrzenie w wodę 

Obszar Krasnegostawu prawie w całości objęty jest zorganizowanym systemem zaopatrzenia w 

wodę dla celów komunalnych i pożarowych. Uliczna sieć wodociągowa wykonana jest z rur 

żeliwnych, PCV i azbestowo-cementowych. Zdolność produkcyjna stacji jest wykorzystywana w 

85%. Wadą lokalizacji ujęcia jest to, że otacza je ze wszystkich stron miasto, co stwarza możliwość 

zanieczyszczania ujęcia.  

Wodociągi zbiorowe i ujęcia 

Aktualnie na ujęciu eksploatowanych jest 5 studni głębinowych, w tym: 

- 2 studnie „starego” ujęcia (zasoby eksploatacyjne -145 m3/h), 

- 3 studnie na „nowym” ujęciu(zasoby eksploatacyjne -300 m3/h).  

Z wodociągu korzysta ok. 95% mieszkańców. W 2002 r. została zrealizowana inwestycja pt. 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody”, w której zakres weszły m. in. roboty budowlane, 

wymiana urządzeń uzdatniających, automatyka. 

W mieście zlokalizowane są 3 studnie głębinowe awaryjne typ „Abisynka”, ponadto własne 

awaryjne ujęcia wody posiada SP ZOZ i Piekarnia mechaniczna.  

Własne ujęcia wody posiadają poniższe zakłady przemysłowe: 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – dwie studnie z wydzielonymi strefami ochrony 

bezpośredniej pośredniej, 

 Kartonex Sp. z o.o. – 1 studnia głębinowa, 
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 Fermentownia Tytoniu – 1 studnia głębinowa, 

 Cersanit IV Sp. z o.o. – 2 studnie głębinowe.  

Zatwierdzone zasoby wód podziemnych w pełni pokrywają potrzeby miasta. Wszystkie ujęcia 

wód podziemnych posiadają uregulowany stan prawny.  

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

Krasnystaw posiada rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Sieć kanalizacji 

sanitarnej pracuje w układzie grawitacyjno – pompowym. Aktualna długość kanałów wynosi 

48,5 km. Z kanalizacji korzysta obecnie ok. 84% mieszkańców miasta. Zasięg kanalizacji nie 

obejmuje peryferyjnych obszarów zabudowy miasta. Z ekspertyzy przeprowadzonej w 2006 r. 

wynika, że część kanalizacji jest w bardzo złym stanie technicznym. Niezbędna jest jej 

modernizacja oraz rozbudowa.  

Miasto ma nowoczesną oczyszczalnię ścieków, która obsługuje wyłącznie ścieki gospodarczo – 

bytowe i z drobnych zakładów usługowych. Jest to mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia 

ścieków. Ilość ścieków doprowadzanych obecnie do oczyszczalni wynosi ok. 30% możliwej 

przepustowości oczyszczalni. Osad ściekowy odwodniany jest na prasie BELLMER 

i wykorzystywany do zagospodarowania rolniczego. Obecnie przeprowadzana jest 

modernizacja oczyszczalni ze względu na niedotrzymywanie standardów europejskich 

Modernizacja polega na zmianie systemu napowietrzania w celu redukcji związków 

biogennych. Będzie to miało istotne znaczenie dla poprawy stanu wód rzeki Wieprz. Długość 

kanalizacja deszczowej wynosi 2 831,9 mb. 

Ścieki z przemysłu uciążliwego, czyli z cukrowni, mleczarni, nie dopływają do miejskiej kanalizacji, 

gdyż zakłady te posiadają własne oczyszczalnie ścieków.  

Ścieki sanitarne powstające w indywidualnych gospodarstwach nie objętych kanalizacją są 

odprowadzane do zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba), a następnie wywożone na 

oczyszczalnię ścieków. 

Ciepłownictwo 

W Krasnymstawie łączna długość sieci CO wynosi 11,1 km. Z sieci Krasnostawskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w ciepło zaopatrywane są osiedla mieszkaniowe centrum miasta. Maksymalna 

wydajność ciepłowni wynosi 41 MWh, zaś łączne zapotrzebowanie mocy cieplnej 28 MWh. 

Pozostałe tereny miasta obsługiwane są przez kotłownie lokalne. Stan techniczny sieci 

przesyłowej jest niezadowalający. Do źródeł konwencjonalnych gospodarki cieplnej na terenie 

miasta należy: 

 węgiel kamienny - 58,7 %, 

 gaz – 36,3 %, 

 węgiel brunatny – 5%. 

Sieć gazowa 

Sieć gazowa jest doprowadzona do wszystkich części Krasnegostawu, co oznacza, że jest 

zgazyfikowane w 96 %. W mieście funkcjonuje system niskiego ciśnienia oparty na dwóch 

stacjach redukcyjnych II stopnia R1 i R2 oraz system średniego ciśnienia obsługiwany przez stacje 

redukcyjną I stopnia. Łączna długość sieci gazowej wynosi 120 km, w tym długość przyłączy 

średniego ciśnienia wynosi 23 km, a niskiego ciśnienia 97 km. Ilość przyłączy średniego ciśnienia 

wynosi ok. 1200 szt, natomiast przyłączy niskiego napięcia ok. 560 szt.  

System komunikacyjny, transport 

Łączna długość dróg wojewódzkich w Krasnymstawie wynosi, 6,358 km, a dróg powiatowych 

28,486 km. Na terenie Krasnegostawu lokalne drogi miejskie mają łączną długość 62,676 km,  

z czego 37, 301 km ma nawierzchnię utwardzoną. 

Przez Krasnystaw przebiega droga krajowa nr 17 relacji Warszawa - Lublin-Zamość – (Lwów),  

w sieci dróg europejskich oznaczona numerem E372. Budowa obwodnicy Krasnegostawu  

w ciągu tej drogi pozwoliła na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z rejonu staromiejskiego. 
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Miejskimi odcinkami drogi są ulice: Lwowska i Sokołowskiego. W układzie docelowym (po roku 

2013) droga nr 17 – po przebudowie – będzie drogą ekspresową S17, z nowym przebiegiem po 

zachodniej stronie miasta, w kierunku Latyczów i Dworzyska. Miejski odcinek (ul. Kłosowskiego) 

drogi wojewódzkiej o znaczeniu międzyregionalnym nr 842 relacji (droga nr 19) Rudnik 

Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw wraz z drogą nr 846 Krasnystaw - Teratyn zapewnia 

połączenie z przejściem granicznym w Zosinie. Do ważnych połączeń komunikacyjnych należy 

również droga wojewódzka nr 812 Biała Podlaska – Włodawa – Chełm – Krasnystaw, łącząca 

przejścia graniczne w Terespolu, Sławatyczach, Dorohusku. Jej miejskimi odcinkami są: odcinek 

ulicy Lwowskiej i ulica Rejowiecka. Wśród ulic zaliczonych do kategorii dróg powiatowych istotne 

znaczenie mają: Sikorskiego, Oleszczyńskiego, Okrzei(3123L), Mostowa (3158L), Polewana 

(3159L), PCK (3160L), Poniatowskiego (3161L); Witosa (3135L) Piłsudskiego i Krakowskie 

Przedmieście (3121L); Borowa (3140L) Układ komunikacyjny miasta wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą wymaga modernizacji. Obecnie czynione są starania w celu realizacji połączenie 

komunikacyjne łączące drogę krajową Nr 17 z drogą wojewódzkką Nr 812, poprzez ulice: 

Polewana, Kościuszki, Gawryłowa, most na rzece Wieprz, Nieczaja), z ominięciem centrum 

miasta. Dokumentacja na przedsięwzięcie jest częściowo gotowa i czeka na realizację. Przez 

miasto Krasnystaw przebiega linia kolejowa nr 69 relacji Rejowiec – Hrebenne  

o przebiegu południkowym, równolegle do doliny rzeki Wieprz. 

Krasnystaw w znacznej części jest obsługiwana przez publiczną komunikację autobusową 

(głównie PPKS) i busową – w większości prowadzoną przez przewoźników prywatnych. 

Realizowane są połączenia z Lublinem, Warszawą, Chełmem, Zamościem, Włodawą oraz 

powiatami i gminami sąsiednimi. 

W mieście znajdują się dworce PKS i PKP. Połączenia kolejowe ze stacji PKP  

w Krasnymstawie realizowane są m.in.: z Lublinem, Chełmem, Zamościem, Rejowcem  

i Warszawą. 

Składowiska odpadów komunalnych 

Miasto Krasnystaw jest współwłaścicielem składowiska odpadów komunalnych w miejscowości 

Wincentów. Jest to Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS – EKO” Sp. z o.o. 

Przewidywany czas eksploatacji szacuje się na ok. 30 lat. Łączna powierzchnia terenu wynosi 

5,82 ha, część eksploatacyjna zajmuje 3,26 ha. Na składowisko przyjmowane są odpady  

z 3 gmin: miasta Krasnystaw, gminy Krasnystaw, gminy Rejowiec. Składowisko przyjmuje 5 000 

ton/rok, 16,3 tony/dzień. Składowisko zostało wyposażone w niezbędne urządzenia 

technologiczne i sprzęt techniczny. Istnieje konieczność stworzenia linii sortowniczej dla 

odpadów. Czynione są starania aby składowisko uzyskało status Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 

 

2.5. Gospodarka 

Krasnystaw ma charakter rolniczo-przemysłowy, z przewagą przemysłu spożywczo-

przetwórczego. Na terenie Krasnegostawu liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 

w systemie REGON wynosi 1 472. Handel i usługi są skoncentrowane w sektorze prywatnym. 

W mieście funkcjonuje kilka dużych przedsiębiorstw. Są to: 

 Cersanit IV Sp. z o.o., specjalizujący się w produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych, 

które eksportuje zarówno do krajów UE jak i na wschód. Fabryka od początku istnienia 

była największym polskim producentem ceramiki sanitarnej, zaś jej produkty były obecne 

w wielu polskich domach. Aktualnie CERSANIT zatrudnia ok. 820 pracowników z terenu 

miasta i gminy będąc jednym z największych pracodawców na rynku lokalnym. 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, produkująca artykuły mleczarskie na rynek krajowy 

i zagraniczny, od dawna jest uznawana za jednego z wiodących producentów w branży 

mleczarskiej. Dowodem tego są liczne nagrody oraz wyróżnienia przyznane przez 

specjalistów w tej dziedzinie. Przez ostatnie cztery lata Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 

w Krasnymstawie zajmuje czołowe miejsce w regionie wśród producentów nabiału. 

Obecnie OSM Krasnystaw zatrudnia około 500 osób i poza znaczącą rolą pracodawcy, 
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ma na rynku lokalnym dużą wartość jako odbiorca mleka od rolników indywidualnych  

z całego regionu. 

 Zakład Przemysłu Odzieżowego „CORATEX" Sp. z o.o., produkujący ubiory i okrycia 

damskie na rynek krajowy i zagraniczny, został uruchomiony 1 kwietnia 1972 roku, jako 

filia ZPO CORA w Warszawie. Dzięki rozwojowi produkcji eksportowej, zakład miał 

możliwość zakupu nowoczesnych maszyn szyjących i prasowalniczych z importu. 

Wprowadzono nowe technologie, zastosowano maszyny specjalne, wieloigłowe, klejarki 

wielkopowierzchniowe i inne. W zakładzie zatrudnionych jest około 450 osób, w tym 

blisko 400 bezpośrednio produkcyjnych. 

 Kartonex Sp. z o.o. zajmuje się produkcją opakowań tekturowych i świadczy usługi 

poligraficzne, to Zakład Pracy Chronionej. Firma od 40 lat związana jest z rynkiem 

opakowaniowym. Długoletnie doświadczenia umożliwiły wypracowanie odpowiednio 

wysokiego poziomu usług. Zakład posiada także pełną linię technologiczną do produkcji 

wielowarstwowych worków wentylowych, jak również worków szytych, przeznaczonych 

dla potrzeb przemysłu spożywczego, cukierniczego, paszowego, chemicznego  

i cementowego. W chwili obecnej zakład zatrudnia około 180 osób. 

 Energoremont Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Technologii Remontowych Sp. z o.o.  

specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii wymiany rur w przemysłowych 

wymiennikach ciepła. Posiadane zaplecze produkcyjne pozwala na wykonywanie 

skomplikowanych operacji technologicznych niezbędnych przy prefabrykacji 

elementów wymiennikowych oraz przy produkcji narzędzi specjalistycznych ma potrzeby 

władze. Aktualnie w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest około 80 osób. 

 Fermentownia Tytoniu w Krasnymstawie Spółka z o.o., zakład z 50-cio letnią tradycją, 

został utworzony na bazie Oddziału Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Siedziba Spółki 

mieści się przy ul. Leśnej 2, w dzielnicy Borek, położonej w odległości 3 km od centrum 

Miasta. Zakład jest najnowocześniejszą w Polsce fermentownią tytoniu. Przedmiotem 

działania Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie kontraktacji i skupu liści 

tytoniowych, produkcji tytoniu przemysłowego, usługowego składowania 

przetworzonego tytoniu, produkcji i handlu mrożonymi owocami i warzywami, 

pośrednictwem w handlu mrożonych i świeżych owoców i warzyw. W chwili obecnej  

w zakładzie pracuje ponad 50 osób. 

Znaczącą rolę dla miasta spełniają zakłady położone w sąsiedniej gminie. Cukrownia 

„Krasnystaw" S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą  

w Toruniu. Obecna jest na polskim rynku od 1976 roku i od lat utrzymuje się w pierwszej trójce 

największych producentów cukru w Polsce. Obecnie zakład zatrudnia około 450 osób poza 

sezonem i blisko tysiąca w sezonie. 

Krasnystaw stanowi centrum usługowo – gospodarcze całego powiatu. Większość z firm 

usługowych oraz znaczących firm produkcyjnych ma tutaj swoje siedziby. Na uwagę zasługuje 

mnogość drobnych przedsiębiorstw prywatnych zaspokajających potrzeby lokalnej 

społeczności w zakresie handlu i usług.  

Ogromne znaczenie dla rozwoju miasta i regionu ma zlokalizowany w samym mieście i jego 

pobliżu przemysł przetwórstwa rolno – spożywczego, bazujący na produkcji tutejszych 

gospodarstw rolnych i mający znaczący wpływ na poziom dochodów mieszkańców. Rozwój tej 

branży będzie dla regionu, obok turystyki, najważniejszym źródłem dochodów przy 

jednoczesnych staraniach o utrzymanie miana „Gminy Przyjaznej Środowisku”. 
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Rozdział 3 

Analiza uwarunkowań rozwojowych 
 

3.1. Analiza SWOT 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych tzw. „heurystycznych technik analitycznych”. Jej 

podstawowym zadaniem jest uporządkowanie informacji.  

Analiza SWOT jest stosowana we wszystkich niemal obszarach planowania strategicznego, 

jako narzędzie uniwersalne, niezbędne w analizach strategicznych, stanowiących bazę dla 

planowania strategicznego.  

Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i 

zagrożeń: 

S (Strengths) mocne strony, 

W (Weaknesses) słabe strony, 

O (Opportunities) szanse, 

T (Threats) zagrożenia. 

Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji 

Krasnegostawu. 

Zakres rodzajowy czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy SWOT jest bardzo 

szeroki.  

Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą analizy SWOT. Pomocny w celu identyfikacji tych 

czynników jest schemat dzielący czynniki analizy SWOT na cztery kategorie:  

 Zewnętrzne, pozytywne (szanse lub okazje). Należy znaleźć w otoczeniu kluczowe 

czynniki, które pozwolą na utrzymanie pozycji lub jej ekspansję, a jednocześnie osłabią 

zagrożenia. Szanse mają pozytywny wpływ na rozwój i pokonywanie barier płynących 

z otoczenia.  

 Zewnętrzne, negatywne (zagrożenia). Należy zidentyfikować w otoczeniu kluczowe 

czynniki, które są przeszkodą dla utrzymania pozycji, rozwoju lub ekspansji. Zagrożenia 

mają negatywny wpływ przede wszystkim na utrzymanie pozycji, jak również na 

perspektywy rozwoju. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą opracowania 

prawidłowej strategii. Czynniki zewnętrzne mogą w jednym przypadku być szansą, a 

w innych są zagrożeniem. Typowymi przykładami jest polityka gospodarcza 

prowadzona przez państwo, tendencje rynkowe, koncesjonowanie działalności 

gospodarczej.  

 Wewnętrzne, pozytywne (mocne strony). Identyfikacja mocnych stron wynika ze 

znajomości przedmiotu analizy. Im ta znajomość jest głębsza, tym wynik analizy jest 

bardziej efektywny. Mocne strony zależą od rodzaju przedmiotu analizy. Całkowicie 

inaczej będzie prowadzona ich identyfikacja w przypadku przedsiębiorstwa, a inaczej 

w przypadku analizy jednostki samorządu terytorialnego, w ramach której 

przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym muszą być ściśle powiązane  

z zadaniami społecznymi. Praktycznie w każdym przypadku mocne strony są wynikiem 

wszelkiego rodzaju zasobów i kwalifikacji przedmiotu analizy.  

 Wewnętrzne, negatywne (słabe strony). Identyfikacja słabych stron przebiega 

podobnie jak identyfikacja mocnych stron przedmiotu analizy i jest wynikiem 
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znajomości przedmiotu analizy. Praktycznie jednak w każdym przypadku słabe strony 

są wynikiem wszelkiego rodzaju braku zasobów i braku kwalifikacji przedmiotu analizy. 

Sporządzając analizę wzięto pod uwagę uwarunkowania charakterystyczne dla 

Krasnegostawu, jako potencjału cywilizacyjnego, a także dotychczasowe wyniki badań 

ankietowych liderów opinii publicznej i konsultacji społecznych.  

Przy ich ocenie zadano następujące pytania: 

 Czy te składniki diagnozy stanu i potencjału rozwoju miasta są nadal aktualne 

i opisują stan faktyczny? 

 Czy mają one związek z problemami rozwoju miasta, które trzeba rozwiązać? 

 Jeżeli trzeba coś zmienić, to co, jak i dlaczego? 

Analizę SWOT najlepiej przeprowadzić strukturalnie wyznaczając obszary analizy miasta. 

Takimi wspólnymi obszarami na potrzeby analizy SWOT dla miasta Krasnegostawu są 

następujące dziedziny:  

- gospodarcza,  

- społeczna,  

- środowisko, 

- techniczna. 
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DZIEDZINA GOSPODARCZA 

Mocne strony Słabe strony 

1. Atrakcyjne turystycznie tereny wokół 

miasta 

2. Dobre położenie komunikacyjne – 

lokalizacja przy drogach i trasach 

kolejowych [bliskie położenie 

Chełma, Zamościa, Lublina i przejścia 

granicznego z Ukrainą w Dorohusku].    

3. Prawidłowo rozwinięte usługi i handel 

oraz przemysł drobny.   

4. Posiadanie terenów do 

zagospodarowania . 

1. Słabo rozwinięte usługi turystyczne 

2. Niski poziom promocji miasta. 

3. Niewystarczająca ilość uzbrojonych 

terenów  do aktywizacji gospodarczej. 

4. Brak wysoko wykwalifikowanych 

pracowników. 

5. Brak stref przemysłowych. 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Rozwój bazy turystycznej i usługowej. 

2. Pozyskiwanie inwestorów spoza 

miasta.  

3. Dalszy rozwój zakładów usługowych. 

4. Chęć utworzenia przez władze 

lokalnej strefy przemysłowej. 

 

1. Słabo wykorzystane walory 

przyrodnicze i turystyczne miasta w 

jego promocji 

2. Konkurencyjne działania innych miast i 

gmin regionu w sferze turystyki, 

rekreacji i usług.  

3. Przyciąganie turystów i inwestorów 

przez inne miasta i gminy.  

4. Aktywna promocja innych miast i gmin 

stanowiących „konkurencję” dla 

Krasnegostawu. 

5. Niskie zainteresowanie możliwościami 

inwestowania. 
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DZIEDZINA SPOŁECZNA 

Mocne strony Słabe strony 

1. Istniejąca infrastruktura oświatowa i 

społeczna (budynki, nieruchomości). 

2. Stosunkowo wysoki procent dzieci 

kontynuujących naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

3. Bogate tradycje kulturalne  w mieście 

oraz zachowanie zwyczajów i tradycji 

regionu, pozwalające na organizowanie 

imprez kulturalnych . 

4. Zaangażowanie miasta w budowę 

obiektów sportowo – rekreacyjnych dla 

ogółu społeczeństwa. 

5. Dobrze działająca opieka społeczna. 

6. Istnienie SP ZOZ w mieście. 

7. Aktywność istniejących podmiotów 

gospodarczych w mieście.  

1. Zły stan techniczny infrastruktury 

oświatowej oraz społecznej (budynki, 

nieruchomości. 

2. Rosnące koszty edukacji. 

3. Ograniczone możliwości pozyskania 

nauczycieli zwłaszcza języków obcych 

do szkół. 

4. Brak współpracy między pracodawcami 

a szkołami w zakresie promocji 

szkolnictwa. 

5. Ograniczone środki na działalność 

instytucji kulturalnych i sportowych, 

niewystarczająca oferta w zakresie 

kultury, sportu i rekreacji oraz promocji 

działalności kulturalnej  

6. Niedostosowana baza infrastrukturalna i 

wyposażenie instytucji kultury . 

7. Niewystarczająca współpraca z 

przedsiębiorcami w zakresie sponsoringu i 

mecenatu kultury i sportu oraz wspierania 

rozwoju miasta. 

8. Brak wystarczającej oferty dostępnej dla 

mieszkańców w zakresie działań 

informacyjnych promocyjnych, 

szkoleniowych i doradczych. 

9. Ograniczone środki finansowe 

przeznaczone dla opieki społecznej. 

10. Słabo rozwinięte specjalistyczne usługi 

medyczne. 

11. Wysoki poziom bezrobocia. 

Szanse Zagrożenia 

1. Możliwość rozwoju infrastruktury 

oświatowej i społecznej 

2. Możliwość dostosowania kształcenia do 

rynku pracy.  

3. Możliwość rozbudowy szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego na terenie miasta.  

4. Wzbogacenie oferty i rozwój działalności 

instytucji kultury [Krasnostawski Dom 

Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, 

święto „Chmielaki Krasnostawskie].  

5. Wzrost aktywności klubów sportowych 

(MGKS START 1944 Krasnystaw, LUKS 

KINGA Krasnystaw, KKS SOKÓŁ 

Krasnystaw, LMKS Krasnystaw, Klub 

Szachowo-Warcabowy 

1. Ograniczony dostęp do nowoczesnych 

metod nauczania. 

2. Odpływ młodych ludzi z terenu miasta. 

3. Obniżający się poziom wykształcenia, 

zwłaszcza w środowisku społeczności 

mniej zamożnej. 

4. Ograniczenie aktywności sportowej i 

kulturalnej mieszkańców. 

5. Zagrożenie wykluczeniem społecznym 

części mieszkańców. 

6. Brak dostępu ludności do 

specjalistycznych usług medycznych. 

7. Emigracja z miasta osób młodych i 

dobrze wykształconych.  
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KRASNOSTAWIANIE, MKS JUNIOR 

Krasnystaw)i liczby imprez sportowych o 

charakterze regionalnym, poprawa 

osiągnięć. 

6. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców. 

7. Zmniejszenie liczby osób zagrożonych 

wykluczaniem społecznym.  

8. Rozwój usług medycznych na terenie 

miasta  

9. Rozwój przedsiębiorczości na terenie 

miasta, zmniejszenie poziomu 

bezrobocia.  

 

 

DZIEDZINA ŚRODOWISKO 

Mocne strony Słabe strony 

1. Istniejąca infrastruktura ochrony 

środowiska.  

2. Niski stopień zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego i dbałość ogółu 

mieszkańców miasta o środowisko i 

estetykę. 

3. Posiadanie dokumentów programowych 

związanych z ochroną środowiska. 

4. Dobrze rozwinięty system wód 

powierzchniowych. 

5. Duża ilość terenów 

niezagospodarowanych o korzystnych 

walorach przyrodniczych i 

krajobrazowych. 

1. Brak zakładów przetwórstwa i utylizacji 

odpadów, a także niewystarczający  

system recyklingu i segregacji odpadów. 

2. Niska świadomość ekologiczna 

społeczeństwa. 

3. Niedostosowany do potrzeb układ 

komunikacyjny. 

4. Położenie na terenach zalewowych w 

dolinie rzeki Wieprz 

Szanse Zagrożenia 

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

ochrony środowiska.   

2. Wytyczenie tras i szlaków turystycznych, 

budowa ścieżek rowerowych oraz rozwój 

zaplecza dla rekreacji i turystyki 

(kontenery na śmieci, ubikacje, 

wydzielone pola biwakowe, wydzielone 

łowiska, parkingi itp.). 

3. Pozyskanie środków na likwidacje źródeł 

niskiej emisji, budowę urządzeń służących 

wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii i ochronę środowiska. 

4. Zagospodarowanie wód 

powierzchniowych dla turystyki i rekreacji 

oraz budowa zbiorników wodnych. 

1. Wzrost kosztów utylizacji odpadów. 

2. Dewastacja środowiska. 

3. Wzrost zanieczyszczenia przez  pojazdy 

kołowe.  

4. Częste powodzie i podtapianie 

zabudowanych terenów miasta. 

5. Wzrost zanieczyszczenia środowiska. 
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DZIEDZINA TECHNICZNA 

Mocne strony Słabe strony 

1. Istniejąca infrastruktura techniczna na 

terenie miasta (gazociąg) 

2. Położenie przy głównych szlakach 

komunikacyjnych i w pobliżu 

powstającego lotniska 

3. Przebiegająca przez miasto linia 

światłowodowa sieci Pioneer 

1. Zły stan infrastruktury technicznej 

2. Brak uregulowań prawnych w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego 

3. Brak uzbrojonych terenów 

przeznaczonych na aktywizację 

gospodarczą 

4. Niedostosowany do potrzeb układ 

komunikacyjny miasta i zły stan 

techniczny dróg 

5. Brak powszechnego dostępu do 

szerokopasmowego internetu 

Szanse Zagrożenia 

1. Korzystne warunki do osiedlania się i 

inwestowania 

2. Rozwój gospodarczy miasta 

3. Rozwój informatyzacji w mieście.  

 

1. Zahamowanie rozwoju miasta .  

2. Utrzymanie istniejącego poziomu 

bezrobocia 

3. Brak nowych inwestycji w mieście 

4. Paraliż komunikacyjny miasta i spadek 

poziomu bezpieczeństwa na drogach 

5. Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym 
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3.2. Identyfikacja problemów 

DZIEDZINA GOSPODARCZA  

- Brak obszarów dla nowych inwestorów w planach zagospodarowania przestrzennego. 

- Niewystarczająca ilość uzbrojonych terenów do aktywizacji gospodarczej. 

- Brak wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

- Słabo rozwinięte usługi turystyczne 

- Słabo wykorzystywane walory przyrodnicze i turystyczne miasta w jego promocji. 

DZIEDZINA SPOŁECZNA  

- Niewystarczająca oferta dla mieszkańców i turystów w zakresie kultury, sportu i rekreacji.  

- Niezadowalający system edukacji i dalsza poprawa oferty edukacyjnej i wychowawczej 

w mieście.  

- Niewystarczające wspieranie rozwoju miasta poprzez działania informacyjne, 

promocyjne, szkoleniowe i doradcze.  

- Utrudniony dostęp do specjalistycznych usług medycznych i usług w zakresie pomocy 

społecznej 

- Istniejące bezrobocie i związana z tym emigracja z miasta osób młodych i dobrze 

wykształconych 

DZIEDZINA ŚRODOWISKO 

- Brak zakładów przetwórstwa i utylizacji odpadów, w tym także niewystarczającego 

systemu recyklingu oraz segregacji odpadów. 

- Niewystarczająca liczba zalesień i brak zagospodarowania terenów zielonych, 

niewystarczająca liczba wytyczonych tras rowerowych i turystycznych.  

- Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. 

- Niewystarczająca aktywność w dziedzinie ochrony środowiska.  

- Wzrost zanieczyszczeń środowiska. 

DZIEDZINA TECHNICZNA 

- Zły stan dróg i parkingów. 

- Brak dróg osiedlowych. 

- Niedostosowany do potrzeb układ komunikacyjny miasta. 

- Azbestowe rury  w systemie sieci wodociągowej. 

- Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura wodno-ściekowa. 

- Brak uzbrojenia terenów przeznaczonych na aktywizację gospodarczą 

- Energochłonny system oświetlenia ulicznego miasta. 

- Brak powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. 
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3.3. Badania ankietowe 

30 października 2007 r. w budynku Urzędu Miasta Krasnystaw zostało przeprowadzone 

anonimowe badanie ankietowe. Badania zostały dokonane na 82 osobach wybranych 

spośród mieszkańców Krasnegostawu jako liderów opinii publicznej. Byli wśród nich między 

innymi radni, mieszkańcy miasta, przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej, 

przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorcy działający na terenie 

Krasnegostawu, pracownicy Urzędu Miasta Krasnystaw. Celem badania było poznanie opinii 

mieszkańców Krasnegostawu na temat strategii rozwoju Krasnegostawu oraz problemów 

występujących w mieście. 

 

Ankieta do badań społecznych lokalnych liderów opinii publicznej 

Czy Pana(i) zdaniem miastu Krasnystaw potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, 

społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci strategii rozwoju społeczno - 

gospodarczego? 

Badana grupa liderów opinii publicznej w 100% odpowiedziała na to pytanie pozytywnie. 

Proszę wskazać, Pana(i) zdaniem, pięć najważniejszych problemów do rozwiązania w 

mieście Krasnystaw. 

 Zły stan techniczny lub brak dróg – 69% odpowiedzi. 

 Wysoki poziom bezrobocia – 54,8%. 

 Słabo rozwinięte: baza i oferta kulturalna – 40,5% odpowiedzi. 

 Brak terenów rekreacyjnych – 35,7% odpowiedzi. 

 Brak warunków do rozwoju przedsiębiorczości (strefy inwestycyjne, zachęty finansowe) 

– 33,3% odpowiedzi. 

 Emigracja z miasta ludzi młodych i dobrze wykształconych - 31% odpowiedzi. 

 Niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna – 28,6% odpowiedzi. 

 Niewystarczająca ilość parkingów – 26,2% odpowiedzi. 

Proszę podać jeden problem (teren, zadanie w ujęciu przestrzennym), który Pana(i) zdaniem 

powinien być rozwiązany/zrealizowany w pierwszej kolejności. 

 Zły stan techniczny lub brak dróg – 19% odpowiedzi. 

 Wysoki poziom bezrobocia – 17,4%. 

 Brak warunków do rozwoju przedsiębiorczości (strefy inwestycyjne, zachęty finansowe) 

– 16,7% odpowiedzi. 

 Niewystarczająca ilość parkingów – 14,3% odpowiedzi. 

 Emigracja z miasta ludzi młodych i dobrze wykształconych – 11,9% odpowiedzi. 

Pozostałe 20% odpowiedzi to suma propozycji popartych przez mniej niż 5% ankietowanych, 

często stanowiących pojedyncze wskazania. 

Proszę ocenić poziom samoorganizacji społecznej i poziom współpracy między 

mieszkańcami, a władzami miasta. 
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niski

12,2%

średni

73,2%

wysoki

14,6%
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Jakie PROBLEMY Pana(i) zdaniem występują w mieście? Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW odpowiedzialnych 

za rozwiązywanie problemów występujących w mieście. 

Bezpieczeństwo publiczne 

37,2%

51,2%

11,6%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

2,3%

79,1%

18,6%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Przestępczość 

39,5%

55,8%

4,7%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

81,0%

19,0%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Jakie PROBLEMY Pana(i) zdaniem występują w mieście? Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW odpowiedzialnych 

za rozwiązywanie problemów występujących w mieście. 

Przestępczość młodocianych 

23,3%

51,2%

25,6%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

59,5%

40,5%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Bezrobocie 

11,6%

41,9%

46,5%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

4,7%

58,1%

37,2%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Jakie PROBLEMY Pana(i) zdaniem występują w mieście? Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW odpowiedzialnych 

za rozwiązywanie problemów występujących w mieście. 

Bieda 

9,3%

51,2%

39,5%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

9,3%

60,5%

30,2%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Alkoholizm 

23,8%

54,8%

21,4%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

12,2%

63,4%

24,4%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Jakie PROBLEMY Pana(i) zdaniem występują w mieście? Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW odpowiedzialnych 

za rozwiązywanie problemów występujących w mieście. 

Przemoc w rodzinie 

39,0%

56,1%

4,9%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

7,0%

74,4%

18,6%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Narkomania 

41,9%

39,5%

18,6%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

2,4%

70,7%

26,8%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Jakie PROBLEMY Pana(i) zdaniem występują w mieście? Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW odpowiedzialnych 

za rozwiązywanie problemów występujących w mieście. 

Utrudniony dostęp do dobrych szkół 

30,2%

37,2%

27,9%

4,7%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

37,2%

53,5%

9,3%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) 

16,3%

39,5%

27,9%

16,3%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

16,3%

58,1%

25,6%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Jakie PROBLEMY Pana(i) zdaniem występują w mieście? Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW odpowiedzialnych 

za rozwiązywanie problemów występujących w mieście. 

Brak podstawowych mediów 

23,3%

58,1%

16,3%
2,3%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

18,6%

74,4%

7,0%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Zanieczyszczenie środowiska 

51,2%

34,9%

14,0%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

9,3%

76,7%

14,0%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Jakie PROBLEMY Pana(i) zdaniem występują w mieście? Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW odpowiedzialnych 

za rozwiązywanie problemów występujących w mieście. 

Emigracja z miasta ludzi młodych i dobrze wykształconych 

2,3%

23,3%

74,4%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

14,0%

86,0%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Niedobór organizacji pomagających w zmianie pracy (przekwalifikowania, szkolenia) 

2,3%

25,6%

48,8%

23,3%

Brak problemu Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem Wysokie zagrożenie problemem

 

2,3%

65,1%

32,6%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Proszę ocenić jakość podanych DZIEDZIN. Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW w podanych 

dziedzinach. 

Oferta inwestycyjna 

7,2%

19,0%

54,8%

19,0%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

5,0%

67,5%

27,5%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Oferta kulturalna 

9,3%

51,2%

39,5%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

2,3%

44,2%

53,5%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Proszę ocenić jakość podanych DZIEDZIN. Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW w podanych 

dziedzinach. 

Baza gastronomiczna 

18,6%

53,5%

27,9%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

2,4%

69,0%

28,6%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Baza hotelowa 

25,5%

51,2%

23,3%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

9,3%

76,7%

14,0%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Proszę ocenić jakość podanych DZIEDZIN. Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW w podanych 

dziedzinach. 

Turystyka i agroturystyka 

4,7%

34,8%

60,5%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

27,9%

72,1%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Promocja miasta 

2,3%

32,6%

51,2%

13,9%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

4,8%

81,0%

14,3%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Proszę ocenić jakość podanych DZIEDZIN. Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW w podanych 

dziedzinach. 

Sport i kultura fizyczna 

2,3%

44,2%

48,8%

4,7%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

18,6%

76,7%

4,7%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Handel 

4,7%

48,8%

44,2%

2,3%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

14,0%

81,4%

4,7%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Proszę ocenić jakość podanych DZIEDZIN. Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW w podanych 

dziedzinach. 

Usługi 

2,3%
18,6%

72,1%

7,0%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

7,0%

79,1%

14,0%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Telekomunikacja 

6,9%

41,9%
41,9%

9,3%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

18,6%

67,4%

14,0%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Proszę ocenić jakość podanych DZIEDZIN. Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW w podanych 

dziedzinach. 

Stan dróg, chodników, parkingów 

4,7%

39,5%

55,8%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

44,2%

55,8%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 

Połączenia komunikacyjne, ilość dróg 

2,3% 9,3%

53,5%

34,9%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

2,3%

62,8%

34,9%

Bardzo dobra Poprawna Zła
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Proszę ocenić jakość podanych DZIEDZIN. Proszę ocenić POZIOM DZIAŁANIA PODMIOTÓW w podanych 

dziedzinach. 

Stan zabytków 

4,8%

73,8%

21,4%

Bardzo dobra Dobra Średnia Zła

 

72,1%

27,9%

Bardzo dobra Poprawna Zła

 
 

Czy problem rozwoju społeczno - gospodarczego miasta jest dla Pana(i) ważny? 

tak

97,7%

nie

2,3%
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Ankieta do konsultacji wizji, misji, celów strategicznych i operacyjnych 

WIZJA 

Krasnystaw – będzie przyjazny dla mieszkańców i turystów, atrakcyjny gospodarczo i 

turystycznie, z dobrze prosperującą gospodarką, bezpieczny i ekologiczny z pełną infrastrukturą 

techniczna i społeczną. 

o AKCEPTUJĘ 97,6% odpowiedzi 

 

MISJA 

Wszechstronny rozwój miasta, zarówno w dziedzinie społecznej, jak i technicznej, służący 

podniesieniu jego konkurencyjności i zapewniający atrakcyjne warunki życia i wypoczynku 

mieszkańcom i przyjezdnym oraz korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości przy 

zachowaniu zasad ekorozwoju we wszystkich dziedzinach życia społeczno – gospodarczego 

miasta. 

o AKCEPTUJĘ 95,2% odpowiedzi 

o NIE AKCEPTUJĘ 4,8%  odpowiedzi 

Zdecydowana większość akceptuje propozycję misji Krasnegostawu. Ankietowani, którzy nie 

poparli tej propozycji, nie wnieśli żadnych uwag. 

 

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

CS.1. Wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie nowoczesnej gospodarki wzmacniającej 

pozycję Krasnegostawu w województwie lubelskim.  

o AKCEPTUJĘ 95,2% odpowiedzi 

o NIE AKCEPTUJĘ 4,8%  odpowiedzi 

 CO.1.1. Wspieranie sektora MMSP. 

o AKCEPTUJĘ 90,5%  odpowiedzi 

Pozostała grupa ankietowanych nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi oraz nie podała żadnej 

propozycji zmiany tego celu operacyjnego. 

 CO.1.2. Rozwój innowacyjnej i otwartej gospodarki. 

o AKCEPTUJĘ 97,6% odpowiedzi 

o NIE AKCEPTUJĘ 2,4%  odpowiedzi 

 CO.1.3. Aktywizacja promocji miasta. 

Wszyscy ankietowani w pełni zaakceptowali powyższy cel. 

CS.2. Poprawa życia w mieście poprzez rozwój i unowocześnienie infrastruktury społecznej. 

Cel zaakceptowany w 100%. 

 CO.2.1. Wzmacnianie systemu edukacyjnego miasta, poprzez zwiększenie nakładów na 

oświatę. 

o AKCEPTUJĘ 92,9% odpowiedzi 

o NIE AKCEPTUJĘ 7,1% odpowiedzi 

Zaproponowano rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego, co jednak jest 

szczególnym przypadkiem celu CO.2.2. 
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 CO.2.2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej oraz jej wyposażenia. 

o AKCEPTUJĘ 97,6% odpowiedzi 

 CO.2.3. Wzmacnianie kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej atrakcyjności miasta. 

Badana grupa liderów w 100% zaakceptowała zaproponowany cel operacyjny. 

Wszyscy ankietowani w pełni zaakceptowali powyższy cel. 

 CO.2.4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie wykluczaniu 

społecznemu i marginalizacji osób.  

Z powyższą propozycją celu operacyjnego zgodziło się 100% ankietowanych. 

CS.3. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska i rozwojowi 

turystyki. 

Cel strategiczny poparty przez cała grupę respondentów. 

 CO.3.1. Rozwój infrastruktury sanitarno – ściekowej. 

Badana grupa liderów w 100% zaakceptowała zaproponowany cel operacyjny. 

 CO.3.2. Kompleksowy rozwój bazy i usług turystycznych, zwłaszcza agroturystycznych, 

oraz szersze wykorzystanie walorów turystycznych miasta. 

Badana grupa liderów w 100% zaakceptowała zaproponowany cel operacyjny. 

CS.4. Lepsze ukształtowanie ładu przestrzennego miasta Krasnegostawu poprzez rozwój i 

unowocześnienie infrastruktury technicznej na terenie miasta. 

o AKCEPTUJĘ 97,6% odpowiedzi 

o NIE AKCEPTUJĘ 2,4%  odpowiedzi 

Ankietowani, którzy nie poparli tej propozycji, nie wnieśli żadnych uwag. 

 CO.4.1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 

o AKCEPTUJĘ 97,6% odpowiedzi 

 CO.4.2. Poprawa uzbrojenia infrastrukturalnego terenu. 

o AKCEPTUJĘ 97,6% odpowiedzi 

 CO.4.3. Poprawa zagospodarowania i estetyki miasta. 

Wszyscy ankietowani w pełni zaakceptowali powyższy cel operacyjny. 

 

Na spotkaniu konsultacyjnym mieszkańcy zaproponowali nowy cel strategiczny: 

Kompleksowa rewitalizacja zmierzająca do poprawy warunków życia mieszkańców 

Krasnegostawu i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez odnowę substancji 

architektonicznej wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną. 
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Metryczka 

 

 

 

Płeć

kobiety

37,5%

mężczyźni

62,5%

 

 

 

 

 

 

Średnia wieku badanej grupy liderów opinii publicznej wyniosła 44 lata. 

 

 

 

 

Wykształcenie

5,3%

78,9%

2,6%

13,2%

podstawowe

zasadnicze zawodowe

średnie

policealne

wyższe
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Zatrudnienie

7,0%

17,6%

18,6%

7,0%

48,8%

4,7% w przedsiębiorstwie

państwowym

w przedsiębiorstwie

prywatnym

w organach samorządu

terytorialnego

prowadzi własną

działalność gospodarczą

prowadzi gospodarstwo

rolne

nie pracuje (emerytura,

renta, bezrobocie)

brak odpowiedzi

 

 

 

 

 

Wynagrodzenie

9,3%

48,8%

14,0%
7,0%

4,7%

2,3%

7,0%

7,0% do 1.000 PLN

do 1.200 PLN

do 1.400 PLN

do 1.600 PLN

do 1.800 PLN

do 2.000 PLN

powyżej 2.000 PLN

brak odpowiedzi
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Rozdział 4 

Podstawowe elementy Strategii 

Rozwoju Miasta Krasnegostawu 
 

4.1. Wizja miasta Krasnegostawu 

Wizja to obraz przyszłości, który samorząd terytorialny i inni beneficjenci z terenu miasta 

Krasnegostawu chcą wykreować w określonym horyzoncie czasowym, czyli do 2015 roku. 

 

WIZJA 

Krasnystaw – będzie przyjazny dla mieszkańców i turystów, atrakcyjny gospodarczo i 

turystycznie, z dobrze prosperującą gospodarką, bezpieczny i ekologiczny o pełnej 

infrastrukturze technicznej i społecznej. 

 

4.2. Misja miasta Krasnegostawu 

Misja, to syntetyczne określenie intencji tego, co miasto Krasnystaw, liczne instytucje 

publiczne i prywatne oraz wszyscy mieszkańcy zamierzają osiągnąć w określonym czasie, aby 

zapewnić optymalny rozwój swojego miasta.  

Deklaracja misji jest związana z czasem określonym do osiągnięcia wizji. Należy ją traktować 

jako proces rozwojowy, przyczyniający się do wzrostu konkurencyjności i rangi miasta w 

otoczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Inaczej - misja miasta jest „drogą” do 

osiągnięcia w określonym horyzoncie czasowym – wizji.  

 

MISJA 

Wszechstronny rozwój miasta, zarówno w dziedzinie społecznej, jak i technicznej, służący 

podniesieniu jego konkurencyjności i zapewniający atrakcyjne warunki życia i wypoczynku 

mieszkańcom i przyjezdnym oraz korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości przy 

zachowaniu zasad ekorozwoju we wszystkich dziedzinach życia społeczno – gospodarczego 

miasta. 

 

4.3. Cele rozwoju miasta Krasnegostawu 

Cele strategiczne w odróżnieniu od deklaracji misji, która mówi ludziom, jaka jest droga do 

wizji, cele strategiczne są konkretnymi, określonymi punktami, czy stacjami końcowymi. Pełnią 

funkcję „kamieni milowych”. Cele strategiczne odzwierciedlają konkretne warunki 

zewnętrzne i wewnętrzne możliwości rozwojowych miasta.  

Cele strategiczne, to najważniejszy element planowania rozwoju lokalnego. To one 

wyznaczają drogę do pokonania, mówią, co jest najistotniejsze i – co najważniejsze – 

wyrażają wolę do wzrastania. 
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Cel strategiczny powinien być: 

 prosty (S) – zrozumiały dla wszystkich, czytelny. A. Einstein mawiał, iż wszystko trzeba 

przedstawić jak najprościej się da, ale już nie bardziej. Tak samo jest z celem. Wszyscy pod 

jednym sformułowaniem muszą rozumieć to samo. Cel nie może być dwuznaczny, 

bowiem wtedy drogi osób dążących do jego osiągnięcia mogą się rozminąć; 

 mierzalny (M) – taki, którego zrealizowanie jesteśmy w stanie ocenić, zarówno na koniec, 

jak i w trakcie jego realizacji; 

 ambitny (A) – stanowiący wyzwanie i wyzwalający determinację do jego zrealizowania; 

 realny (R) – możliwy do zrealizowania; 

 określony w czasie (T) – nie za krótkim, bo cel przestanie być realny i nie za długim, aby 

nie utracić dynamiki realizacji. 

 

Cele operacyjne to cele, do których dąży się za pośrednictwem rzeczywistych programów 

działań, projektów i procedur. Określają kierunek działań wymagany od poszczególnych 

jednostek organizacyjnych i osób. Mogą służyć także jako kryteria oceny wydajności, czy 

skuteczności podejmowanych działań w różnych dziedzinach. Cele operacyjne muszą być 

powiązane bezpośrednio z celami szczegółowymi.  

Cele szczegółowe: to konkretne zadania przeznaczone do realizacji w ramach strategii. 

 

CS.1. Wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie nowoczesnej gospodarki wzmacniającej 

pozycję Krasnegostawu w województwie lubelskim.  

 CO.1.1. Wspieranie sektora MMSP. 

Csz.1.1.1. Przebudowa ul. Leśnej (droga dojazdowa do przedsiębiorstw 

zlokalizowanych na terenie miasta). 

 CO.1.2. Rozwój innowacyjnej i otwartej gospodarki. 

CSz.1.2.1. Organizacja stref lokalnej aktywności gospodarczej: 

 strefa zlokalizowana przy ul. Polewanej i ul. Kościuszki o powierzchni ok. 15 

ha (uzbrojenie terenu), 

 tereny za Spółdzielnią Mleczarską przy projektowanej trasie Warszawa - 

Hrebenne o powierzchni ok. 20 ha (wykup części gruntów, uzbrojenie 

terenu), 

 organizacja innych stref aktywności gospodarczej, w tym przy ul. 

Rejowieckiej. 

 CO.1.3. Aktywizacja promocji miasta. 

CSz.1.3.1. Krasnystaw w sieci – informatyzacja działalności jednostek 

realizujących zadania publiczne miasta. 

CSz.1.3.2.  Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 5 

CS.2. Poprawa życia w mieście poprzez rozwój i unowocześnienie infrastruktury społecznej 

 CO.2.1. Wzmacnianie systemu edukacyjnego miasta, poprzez zwiększenie nakładów 

na oświatę. 

CSz.2.1.1. Modernizacja i wyposażenie bazy edukacyjnej (przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazja). 

CSz.2.1.2. ZS Nr 1 Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. 



„Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2007- 2015” z długookresową prognozą do roku 2020 

 

 

Rozdział 4 66 

 CO.2.2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej oraz jej wyposażenia. 

CSz.2.2.1. Modernizacja obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy i 

opieki społecznej (rewitalizacja terenu dawnego zespołu dworsko - 

parkowego i folwarcznego przy ul. Sikorskiego i ul. Konopnickiej). 

CSz.2.2.2. Modernizacja Domu Sejmikowego i Ratusza. 

 CO.2.3. Wzmacnianie kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej atrakcyjności miasta. 

CSz.2.3.1. Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

Krasnostawskiego Domu Kultury. 

CSz.2.3.2 Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku OSP 

Krakowskie Przedmieście 

CSz.2.3.3 Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku OSP 

Zastawie 

CSz.2.3.4. Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 5. 

CSz.2.3.5. Rozbudowa infrastruktury MOSIR oraz zakup wyposażenia. 

CSz.2.3.6. Budowa terenów rekreacyjnych w szczególności przy ul. Sikorskiego. 

CSz.2.3.7. Rozbudowa stadionu miejskiego i budowa Centrum Sportowo-

Rekreacyjnego w Krasnymstawie. 

 CO.2.4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie wykluczaniu 

społecznemu i marginalizacji osób.  

CSz.2.4.1. Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkania 

socjalne. 

CSz.2.4.2. Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych. 

 

CS.3. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska i rozwojowi 

turystyki. 

 CO.3.1. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej. 

CSz.3.1.1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej doliny rzeki Wieprz - 

budowa kanalizacji sanitarnej  

CSz.3.1.2. Przebudowa i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. 

CSz.3.1.3. Przebudowa i wymiana infrastruktury wodociągowej na terenie 

miasta (w szczególności wymiana rur azbestowych). 

CSz.3.1.4. Dostosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb. 

CSz.3.1.5. Promocja i realizacja działań prowadzących do zwiększenia 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 CO.3.2. Kompleksowy rozwój bazy i usług turystycznych, zwłaszcza agroturystycznych, 

oraz szersze wykorzystanie walorów turystycznych miasta. 

CSz.3.2.1. Budowa terenów rekreacyjnych, w szczególności przy ul. Sikorskiego. 

CSz 3.2.2. Budowa zbiornika wodnego pomiędzy os. Rońsko a ul. Lwowską. 

CSZ.3.2.3. Budowa zbiornika małej retencji – Lubańki przy ul. Kwiatowej 

CSz.3.2.4.Utworzenie ścieżek rowerowych i tras turystycznych wraz z zapleczem 
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 CO.3.3. Inwestycje z sprzęt w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

w celu szybkiego usuwania skutków różnego rodzaju klęsk i zdarzeń w tym 

naturalnych i ekologicznych 

C.Sz.3.3.1. Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego na obszarze 

miasta i gminy Krasnystaw. 

CS.4. Lepsze ukształtowanie ładu przestrzennego miasta Krasnegostawu poprzez rozwój  

i unowocześnienie infrastruktury technicznej na terenie miasta. 

 CO.4.1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 

CSz.4.1.1. Budowa połączenia drogi krajowej nr 17 relacji Lublin - Zamość - 

Hrebenne - Granica Państwa z drogą wojewódzką nr 812 Krasnystaw - Chełm - 

Biała Podlaska. 

CSz.4.1.2. Budowa ul. Polewanej - I etap. 

CSz.4.1.3. Przebudowa ul. Leśnej. 

CSz.4.1.4. Budowa ul. Kościuszki, ul. Kołowrót, ul. Kacza, ul. Gawryłowa, most 

na rzece Wieprz i ul. Nieczaja – II etap. 

CSz.4.1.5. Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Krasnystaw (budowa 

dróg gminnych) w tym: 

 budowa dróg na osiedlu Rejowiecka, 

 budowa dróg na osiedlu Orląt Lwowskich, 

 budowa dróg na ulicach: Żurka, Browarna  

 budowa parkingów, w tym przy ul. Zamkowej, 

 budowa pozostałych dróg gminnych. 

 CO.4.2. Poprawa uzbrojenia infrastrukturalnego terenu. 

CSz.4.2.1. Organizacja stref lokalnej aktywności gospodarczej: 

 strefa zlokalizowana przy ul. Polewanej i ul. Kościuszki o powierzchni ok. 15 

ha (uzbrojenie terenu), 

 tereny za Spółdzielnią Mleczarską przy projektowanej trasie Warszawa - 

Hrebenne o powierzchni ok. 20 ha (wykup części gruntów, uzbrojenie 

terenu), 

 organizacja innych stref aktywności gospodarczej, w tym przy  

ul. Rejowieckiej. 

 CO.4.3. Poprawa zagospodarowania i estetyki miasta. 

CSz.4.3.1. Rewitalizacja przestrzeni rynku miejskiego w historycznej zabudowie – 

Krasnystaw. 

CSz.4.3.2. Opracowanie nowych dokumentów planistycznych obejmujących 

teren miasta. 

CS.5. Kompleksowa rewitalizacja zmierzająca do poprawy warunków życia mieszkańców 

Krasnegostawu i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez odnowę substancji 

architektonicznej wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną. 

 CO.5.1. Rewitalizacja rynku miejskiego (Plac 3-go Maja). 

 CO.5.2. Nowe przeznaczenie dworca PKS. 

 CO.5.3. Rewitalizacja dworca PKP. 
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 CO.5.4. Rewitalizacja terenu przy ul. Zamkowej (tzw. „Plac z Krzyżem”). 

 CO.5.5. Rewitalizacja terenu przy ul. Granicznej, tzw. „Chmielnika”. 

 CO.5.6. Rewitalizacja byłej bazy PKS z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne. 

 CO.5.7. Zagospodarowanie terenów łąk, w szczególności przy ul. Sikorskiego. 

 CO.5.8. Rewitalizacja terenów podworskich przy ul. Sikorskiego. 

 CO.5.9. Zagospodarowanie starorzecza rzeki Wieprz i Żółkiewka. 

 CO.5.10. Zagospodarowanie terenów łąk przy ul. Kościuszki, tzw. „Błoń”. 

 CO.5.11. Poprawa stanu infrastruktury technicznej osiedli mieszkaniowych domów 

wielorodzinnych. 

Celami szczegółowymi są zadania umieszczone w „Zintegrowanym Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015”. 
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Rozdział 5 

Powiązanie celów strategii z celami i kierunkami 

rozwoju dokumentów strategicznych na poziomie 
kraju, województwa i powiatu. 
 

„Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015” z długookresową prognozą do roku 

2020 jest powiązana z następującymi dokumentami określającymi warunki rozwoju Polski, 

województwa lubelskiego i powiatu krasnostawskiego: 

A.   P O Z I O M   K R A J O W Y 

5.1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 

5.2. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 

5.3. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

5.4. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

5.5. PO Infrastruktura i Środowisko  

5.6. PO Kapitał Ludzki  

5.7. PO Innowacyjna Gospodarka  

5.8. PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

5.9. Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005- 2025  

5.10.  Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej  

5.11. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003-2010  

5.12. Polityka Ekologiczna Państwa 2007-2010  

5.13. Polityka Leśna Państwa 

5.14. Polityka energetyczna Polski do 2025 

5.15. Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013  

5.16. Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020r.)  

5.17. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej  

5.18. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004- 2020  

5.19. Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.) 

5.20. Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.)  

5.21. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013  

 

B.  P O Z I O M    R EG I O N AL N Y 

22. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 

23. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020, 

24. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego, 

25. Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2015, 

26. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego,  

27. Wojewódzki Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego, 

28. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, 

29. Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego, 
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30. Wojewódzki Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa 

Lubelskiego, 

31. Program Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Województwa 

Lubelskiego, 

32. Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 

Lubelskiego, 

33. Wojewódzki Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacyjnej dla 

Województwa Lubelskiego, 

34. Program Małej Retencji Wodnej Województwa Lubelskiego, 

35. Program Gospodarki Wodnej Województwa Lubelskiego. 

36. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2005-2007 

 

  

  

 

C.  P O Z I O M    L O K A L N Y 

37. Strategia Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego, 

38. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Krasnystaw, 

39. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Krasnostawskiego, 

40. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krasnostawskiego, 

41. Program Budowy Zbiorników Retencyjnych w Województwie Chełmskim – 1995 

42. Plan Gospodarki Odpadami, 

43. Program Ochrony  Środowiska, 

44. Program Ochrony Przeciwpowodziowej Wieprza Środkowego, 

45. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Krasnystaw, 

46. Studium dla Obszarów Nieobwałowanych Narażonych na Niebezpieczeństwo Powodzi, 

47. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013, 

48. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2013, 

49. Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2008, 

50. Program Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008, 

51. Karta Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi, 

52. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krasnystaw „Krasnystaw Bezpieczne 

Miasto” 

53. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Miasta Krasnystaw, 

54. Program Gospodarki Wodno - Ściekowej Miasta Krasnystaw – kanalizacja sanitarna. 
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5.1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015  

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym 

cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno – gospodarczego Polski oraz warunki, które 

powinny ten rozwój zapewnić.  

Strategia wyznacza cele i identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia 

osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia 

jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia 

Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej. 

Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju 

społeczno – gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla innych strategii i programów 

rządowych.  

Horyzont czasowy Strategii pokrywa się z okresem nowej perspektywy finansowej UE na lata 

2007-2013 wraz z zastosowaniem reguły wydatkowania n+2 (tj. w ciągu dwóch kolejnych lat). 

Strategia spaja wszelkie działania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy warunków 

społeczno – gospodarczych. Jej zadaniem jest odważne, ale jednocześnie realistyczne 

zaprogramowanie rozwoju i modernizacji kraju, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

wykorzystania obecności Polski w UE, a także wszystkich zasobów i atutów, które nasz kraj 

posiada, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakości życia.  

Strategia Rozwoju Kraju stanowi podstawę dla efektywnego wykorzystania przez Polskę środków 

rozwojowych, zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej, na realizację celów społeczno – 

gospodarczych, a zarazem podstawę do pomnażania ilości środków przez szybszy  

i efektywniejszy wzrost gospodarczy. Istotną rolą Strategii Rozwoju Kraju jest koordynowanie 

reform instytucjonalno – regulacyjnych z działaniami finansowanymi ze środków UE, tak aby 

poprzez efekt synergii te dwa obszary polityki gospodarczej przynosiły możliwie największy 

rezultat prorozwojowy. 

 

Główny cel strategii: 

PODNIESIENIE POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POLSKI -  

POSZCZEGÓLNYCH OBYWATELI I RODZIN. 

Przez podniesienie poziomu życia rozumie się wzrost siły nabywczej dochodów w sektorze 

gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, wzrost zatrudnienia  

i wydajności pracy oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski. 

Przez podniesienie jakości życia rozumie się istotną poprawę stanu i wzrost poczucia 

bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej 

infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku 

przyrodniczym, uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej 

wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego oraz 

aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 

Cel główny oraz problemy społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnień rozwojowych oraz 

niedoinwestowania polskiej gospodarki pozwalają  wyodrębnić priorytety, określające główne 

obszary działań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie celów Strategii Rozwoju Kraju.  

Priorytetami są: 

 wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 

 poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej, 

 wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 

 budowa zintegrowanej wspólnoty, systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy, 

 rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej kraju. 

Finansowanie 

Realizacja Strategii Rozwoju Kraju finansowana będzie zarówno ze środków krajowych, jak  

i zagranicznych. Środki krajowe pochodzić będą ze źródeł publicznych i prywatnych.  

Spośród publicznych środków krajowych najistotniejszym źródłem finansowania realizacji 

Strategii będzie budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

podmiotów sektora finansów publicznych. Rosnącą rolę w finansowaniu szeroko rozumianego 

rozwoju kraju, poprzez inwestycje własne, powinny odgrywać prywatne podmioty gospodarcze. 
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Coraz większe znaczenie powinno mieć także upowszechnienie mechanizmów i form 

partnerstwa publiczno – prywatnego.  

Możliwości inwestycyjne kraju zdecydowanie powiększą środki pozyskiwane z Unii Europejskiej 

oraz innych źródeł zagranicznych. 

Łączna kwota środków budżetowych UE, możliwa do wykorzystania na realizację Strategii 

Rozwoju Kraju wyniesie blisko 86 mld EUR, a wraz z publicznymi i prywatnymi środkami na 

współfinansowanie - około  108 mln EUR.  

 

5.2. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013  

Zakładanym efektem strategii proponowanej w Narodowej Strategii Spójności jest znaczące 

podniesienie jakości życia mieszkańców Polski i osiągnięcie spójności gospodarczej z innymi 

krajami UE.  

Do 2013 roku Polska i jej regiony powinny stać się miejscem atrakcyjnym dla inwestowania, życia 

i pracy. Oznacza to znaczącą poprawę jakości i dostępności drogowej infrastruktury 

transportowej oraz infrastruktury środowiska.  

Polska gospodarka dzięki zwiększaniu przez przedsiębiorstwa przemysłowe nakładów na 

działalność innowacyjną stanie się gospodarką nowoczesną.  

Celem strategicznym Narodowej Strategii Spójności jest tworzenie warunków dla wzrostu 

konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost 

zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.  

Realizacja celu strategicznego będzie odbywać się poprzez horyzontalne cele szczegółowe. 

Zdefiniowane one zostały w odpowiedzi na wyzwania odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz na 

podstawie wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, także 

szans i zagrożeń przed nią stojących. 

W świetle tych założeń przyjęto następujące cele szczegółowe: 

 poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa 

 poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 

 budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej na celu 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski 

 podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 

szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora 

usług 

 wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

 wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 

obszarach wiejskich.  

NSS będą realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), 

zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw. 

Na szczeblu centralnym realizowane będzie siedem głównych programów, co zapewni 

koordynację działań wewnątrz programów i ograniczenie administracji niezbędnej do 

zarządzania programami.  

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),  

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna. 

 

5.3. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013  

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR)  jest dokumentem określającym 

uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo oraz 

koordynacji polityki sektorowej w województwach.  



„Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2007- 2015” z długookresową prognozą do roku 2020 

 

 

Rozdział 5 73 

Dokument określa priorytety i kryteria wyodrębniania obszarów wsparcia, zasady i kryteria 

wsparcia finansowego programów wojewódzkich z punktu widzenia polityki państwa. Stanowi 

punkt odniesienia dla preliminowania wysokości i kierunków wydatkowania środków z budżetu 

państwa, w tym środków zagranicznych, na realizację kontraktów wojewódzkich oraz innych 

zadań (m. in. programów doradczych, informacyjnych oraz działań o charakterze pilotażowym) 

z zakresu rozwoju regionalnego. NSRR określa także sposób koordynacji działań wszystkich 

ministrów oraz funduszy celowych, które są zgodne z celami i zasadami polityki rozwoju 

regionalnego państwa, są terytorialnie ukierunkowane i przewidziane do wdrożenia w ramach 

kontraktów. 

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jej założenia przygotowane na 

lata 2007-2013 określają zasady prowadzenia polityki regionalnej państwa, cele kierunkowe tej 

polityki oraz instrumenty finansowania poszczególnych zadań z tym związanych, zarówno na 

poziomie regionu, jak i całego kraju.  

Ważnym elementem tej polityki jest wzrost konkurencyjności polskich regionów, poprzez 

wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. Służą temu 

programy operacyjne rozwoju regionalnego opracowane dla poszczególnych województw w 

tym również dla województwa mazowieckiego. W programach tych bardzo ważne miejsce 

zajmują programy strategii gmin szczególnie tych, które ze względu na swój potencjał 

cywilizacyjny mogą podnieść swój potencjał gospodarki i rozwoju, a w konsekwencji wpłynąć 

na podniesienie konkurencyjności całego regionu.  

 

5.4. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej Koncepcją) jest 

podstawowym dokumentem określającym politykę państwa w dziedzinie przestrzennego 

zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat (w horyzoncie 2025 r). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa 

zadania, jakie ma do spełnienia Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. 

1. Stworzenie ram dla różnych innych dokumentów i działań. 

2. Określenie konkretnych elementów struktury przestrzennej. 

Ponadto Koncepcja określa wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków,  

z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie. Koncepcja ma także znaczenie 

informacyjno-edukacyjne oraz postulatywne.  

W warstwie postulatywnej Koncepcja formułuje zalecenia pod adresem układu 

instytucjonalnego gospodarki przestrzennej oraz sugestie zmian w systemie prawa określającego 

zagospodarowanie przestrzenne i planowanie przestrzenne. Z zadań Koncepcji określonych w 

ustawie wynika, że powinna ona ograniczać się do zagadnień przestrzennych i nie dublować się 

z innymi dokumentami strategicznymi opracowywanymi na szczeblu ogólnokrajowym, jak 

narodowe strategie rozwoju regionalnego (długofalowa i średniookresowa) czy Narodowy Plan 

Rozwoju. Koncepcja powinna być zgodna z tymi dokumentami, a jej cele i założenia powinny 

być współbieżne z rozstrzygnięciami tam zawartymi – powinna jednak selektywnie ograniczać 

się do problematyki przestrzennej, szczególnie w warstwie pozytywnej, wskazującej na przyszłe 

działania państwa. 

 

5.5. PO Infrastruktura i Środowisko  

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów 

poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu 

środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 

Cele szczegółowe Programu: 

- Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się 

przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. 

- Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez 

powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec 

transportu drogowego środków transportu. 
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- Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez 

dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój 

odnawialnych źródeł energii. 

- Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym  

i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 

- Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.  

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie  

15 priorytetów: 

I. Gospodarka wodno – ściekowa. 

II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

III. Bezpieczeństwo ekologiczne. 

IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. 

V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. 

VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T. 

VII. Transport przyjazny środowisku. 

VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. 

IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej. 

X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. 

XI. Bezpieczeństwo energetyczne. 

XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe.  

XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. 

XIV. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz upowszechnienia 

wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej. 

XV: Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących 

we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu Spójności. 

 

Finansowanie PO Infrastruktura i Środowisko 

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu na lata 2007-

2015 wyniesie 36 385 320 777 euro, z czego 34 464 497 836 euro stanowić będzie wkład 

publiczny.  

 

5.6. PO Kapitał Ludzki  

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania 

potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 

zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur 

administracyjnych państwa. 

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał 

Ludzki. 

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, 

integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także 

zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej  

i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami 

członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to: uczynienie z Europy 

bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy 

i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na 

poziomie centralnym i regionalnym.  

Priorytety realizowane centralnie to: 

 Zatrudnienie i integracja społeczna,  

 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,  
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 Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy,  

 Dobre państwo, 

 Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. 

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: 

 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej, 

 Regionalne kadry gospodarki, 

 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

 Aktywizacja obszarów wiejskich, 

 Pomoc techniczna.  

Finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację tego Programu w latach 

2007-2015 wyniesie 9 559 882 352 euro.  

 

5.7. PO Innowacyjna Gospodarka  

Cel główny Programu zdefiniowano jako: 

Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. 

W ramach programu realizowane będą następujące priorytety: 

Badania i rozwój nowoczesnych technologii:  

Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez 

realizację prac B+R w najważniejszych kierunkach dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 

a także zwiększenie zapotrzebowania gospodarki na wysokie technologie bazujące na 

wynikach prac B+R. 

Infrastruktura sfery B+R:   

Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz 

modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek 

naukowych działających w Polsce. 

Kapitał dla innowacji:   

Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw 

innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania. 

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia:   

Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce. 

Dyfuzja innowacji:  

Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług służących 

wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego oraz tworzenie korzystnych 

warunków współpracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej 

przedsiębiorstw. 

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym:   

Celem osi priorytetowej 6 jest wzmocnienie marki „Polska” przez promocję Polski jako kraju 

atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także jako miejsca nawiązywania 

wartościowych kontaktów gospodarczych. 

Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego: 

Celem osi priorytetowej 7 jest rozwój aplikacji informatycznych na potrzeby przedsiębiorców – 

głównie z zakresu gospodarki, handlu oraz nauki - w celu zwiększenia innowacyjności 

przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. 

 

Finansowanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO 

Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2015 wyniesie około 9, 7 mld euro.  
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5.8. PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej  

Europejska Współpraca Terytorialna służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów  

o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację 

programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych  

w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006. 

Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana będzie za pomocą 3 typów programów 

operacyjnych: 

- współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych  

i regionalnych, 

- współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na  integrację terytorialną Unii Europejskiej 

poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność  

i ochronę środowiska naturalnego,  

- współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk  

w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony 

środowiska. 

Polska będzie uczestniczyła w następujących programach operacyjnych w ramach 

poszczególnych komponentów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: 

Współpraca transgraniczna:  

- Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy 

(Meklemburgia/Pomorze Wschodnie – Brandenburgia). 

- Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia). 

- Polska (Województwo Lubuskie i Dolnośląskie) – Niemcy (Saksonia). 

- Polska – Republika Czeska. 

- Polska – Republika Słowacka. 

- Polska – Litwa. 

- Polska – Szwecja- Dania – Litwa – Niemcy (Południowy Bałtyk). 

 Współpraca transnarodowa:   

- Region Morza Bałtyckiego – oprócz Polski w programie tym uczestniczą: Dania, Estonia, 

Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza Unii 

Europejskiej: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony) 

- Europa Środkowa - oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Austria, Czechy, Niemcy 

(wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina 

(wybrane regiony).  

Współpraca międzyregionalna: 

W nowym okresie programowania 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

będzie realizowany tylko jeden Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG 

IV C, który swoim zasięgiem obejmie całe terytorium Unii Europejskiej. Będą w nim uczestniczyli 

partnerzy z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii.  

W ramach tego programu wspierane będą działania zmierzające do poprawy efektywności 

polityki regionalnej poprzez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz 

ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom.  

Budżet programu wynosi 321 mln euro (wyłącznie środki EFRR). Ze środków tych 

współfinansowane będą również: 

 program wymiany doświadczeń na temat rozwoju obszarów miejskich (w oparciu  

o dotychczas realizowany program URBACT),  

 program dotyczący identyfikacji, transferu i rozpowszechniania „dobrych praktyk”  

w zarządzaniu programami współpracy – INTERACT II,   

 program z zakresu opracowywania studiów, gromadzenia danych, obserwacji i analizy 

trendów rozwojowych (kontynuacja programu ESPON). 
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Główne priorytety współpracy międzyregionalnej to: 

 Priorytet 1 dotyczy innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy koncentrując się 

przede wszystkim na kwestiach związanych z innwowacyjnością, badaniami i rozwojem 

technologii, przedsiębiorczością oraz MŚP, społeczeństwem informacyjnym, 

zatrudnieniem i kwalifikacjami. 

 Priorytet 2 dotyczy środowiska naturalnego oraz zapobiegania ryzyku, a w szczególności 

kwestii związanych z zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką wodną, 

gospodarką odpadami, różnorodnością biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa 

naturalnego, energetyką, zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym  

i krajobrazem. 

 Priorytet 3 dotyczy technicznego wsparcia dla programu (pomoc techniczna).  

Programy operacyjne w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej mają charakter 

międzynarodowy, w którym udział biorą co najmniej dwa państwa. Ich opracowaniem zajmują 

się międzynarodowe grupy robocze, składające się z przedstawicieli państw uczestniczących w 

danym programie. Budżet programu jest wspólny dla wszystkich państw uczestniczących w 

danym programie (państwa wnoszą do budżetu programu wkład EFRR+środki krajowe). Środki  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane są beneficjentom na zasadzie 

refundacji poniesionych wydatków. Ponadto każdy program wdrażany jest przez wspólne 

struktury zarządzające. 

5.9. Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego (2005- 2025)  

Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego definiuje długofalowe cele rozwoju 

sektora mieszkaniowego, podstawowy katalog zasad kreowania polityki mieszkaniowej na 

poziomach lokalnym i centralnym, priorytety operacyjne oraz kierunki i działania rozwojowe  

w latach 2005-2013. 

Celem strategicznym długofalowego rozwoju mieszkalnictwa jest maksymalne zbliżenie poziomu 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli do obecnego poziomu średniej całej UE w 

okresie do 2025 r., przy wykorzystaniu sposobności tkwiących w perspektywie stabilizacji 

demograficznej, przewidywanym wzroście gospodarczym oraz członkostwie Polski w UE. 

Osiągniecie celu strategicznego będzie przebiegało na płaszczyznach odpowiadających 

podstawowym obecnie deficytom cywilizacyjnym w mieszkalnictwie, wyznaczających tym 

samym trzy cele szczegółowe strategii: 

- likwidacja zjawiska niedobrowolnego wspólnego zamieszkiwania, 

- zbliżenie się do europejskich standardów powierzchniowych, 

- likwidacja deficytów w zakresie wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i istotna 

poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych. 

 

5.10. Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej  

Zintegrowana Polityka Produktowa jest inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii 

Europejskiej stanowiącą element szerszego procesu wspólnotowego polegającego na 

tworzeniu w ramach Strategii Lizbońskiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej w świecie 

gospodarki opartej na wiedzy. Proces ten zmierza jednocześnie do osiągnięcia większej 

spójności społecznej w Unii Europejskiej, stworzenia nowych miejsc pracy i wysoko wydajnej 

gospodarki, której rozwój nie prowadziłby do dalszej degradacji środowiska, lecz sprzyjał 

zachowaniu jego zasobów dla przyszłych pokoleń. Pozytywna synergia między tymi wyżej 

wymienionymi elementami jest określana jako rozwój zrównoważony i jako jedna z naczelnych 

wytycznych znalazła swe odbicie w wielu dokumentach wspólnotowych. 

Zintegrowana Polityka Produktowa opiera się na instrumentach stosowanych w ramach 

wdrażania systemu zarządzania środowiskowego (np. EMAS), ekoznakowania i stosowania 

informacji o oddziaływaniu produktu na środowisko. Innowacją jest koordynacja tych 
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instrumentów i wprowadzenie do systematycznego stosowania metod oceny cyklu życia 

produktu. 

Przedmiotem Zintegrowanej Polityki Produktowej są produkty i usługi. Zintegrowana Polityka 

Produktowa ma być realizowana na poziomie krajowym i wspólnotowym. Na poziomie 

krajowym zadania mają być realizowane we współdziałaniu przez przedsiębiorców, organizacje 

konsumenckie, ekologiczne oraz administrację publiczną. Na poziomie wspólnotowym zadania 

będzie realizowała Komisja Europejska we współpracy z Europejską Agencją Środowiska  

i wymienionymi wyżej podmiotami z krajów członkowskich UE. 

Główne cele ZPP : 

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów oraz lepsze zarządzanie surowcami i odpadami. 

Ma to zapewnić, że o nie zostanie przekroczona odporność środowiska na presję wynikającą  

z konsumpcji zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.  

Zintegrowana Polityka Produktowa powinna wpływać na: 

- poprawę warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku (greener products), 

- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych Unii 

Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego rynku. 

 

5.11. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003-2010  

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych został przygotowany w oparciu  

o zobowiązania Traktatu o Akcesji Polski do Unii Europejskiej z wykorzystaniem analizy i oceny 

danych zawartych w przekazanych przez gminy i przedstawicieli wojewodów do Ministerstwa 

Środowiska informacjach o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę 

przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod 

zabudowę, w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych (wg stanu na 

koniec 2002r.)". 

Realizacja Krajowego Programu Ścieków Komunalnych będzie wymagać budowy kanalizacji  

w 162 aglomeracjach o wielkości od 2 do 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców) oraz 

rozbudowy i modernizacji kanalizacji w 1 216 aglomeracjach (łącznie w Polsce zidentyfikowano 

1 378 aglomeracji).  

Całkowita długość sieci kanalizacyjnych, niezbędnych do wybudowania, wynosi około 21 000 

km. Koszt realizacji systemów kanalizacyjnych oszacowano na 24 mld zł. Zadanie ma być 

wykonane etapowo do 2015 r.  

Do 2015 roku do budowy, rozbudowy lub modernizacji przewidzianych jest 1163 oczyszczalni 

ścieków komunalnych. Koszt tego zadania wyniesie około 11,3 mld zł.  

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych będzie wymagać wydatkowania, do 

2015 r., około 35 mld zł, czyli około 2717,9 mln zł rocznie.  

Obecny poziom nakładów szacowany jest na 3535,8 mln zł rocznie, co wskazuje na realność 

założonych w Programie celów.  

 

5.12. Polityka Ekologiczna Państwa 2003-2010  

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-

2010” została sporządzona jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska. 

Podstawowym warunkiem skutecznej realizacji polityki ekologicznej państwa jest respektowanie 

zasady zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach w poszczególnych dziedzinach 

gospodarowania, tj. uwzględnianie przy sporządzaniu tych strategii, polityk oraz ich programów 

wykonawczych, na równi z celami gospodarczymi i społecznymi właściwymi dla danego 

sektora, również celów ekologicznych. Dotyczy to energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki 

komunalnej i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, turystyki i innych dziedzin działalności, które 

okazują presję na środowisko w formie bezpośredniego lub pośredniego korzystania z jego 

zasobów oraz generowania zanieczyszczeń i/ lub szkodliwych oddziaływań fizycznych. 

Instrumentem wspierającym lub wymuszającym ekologizację polityk sektorowych będą 

strategiczne oceny ich oddziaływania na środowisko, wykonywane przede wszystkim dla polityk 

i programów wymaganych ustawowo. 
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Wśród metod realizacji celów polityki ekologicznej państwa w ramach polityk sektorowych 

priorytet będzie miało stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów 

zarządzania środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z efektami 

ekologicznymi. 

 

5.13. Polityka Leśna Państwa  

Przedmiotem polityki leśnej Państwa są lasy wszystkich form własności i ich funkcje, cele i zasady 

prowadzenia gospodarki leśnej oraz związki leśnictwa ze społeczeństwem z innymi działami 

gospodarki narodowej i zarządzania, oraz innymi jednostkami organizacyjnymi 

współdziałającymi z leśnictwem. 

Nadrzędnym celem polityki leśnej jest wyznaczenie kompleksu działań kształtujących stosunek 

człowieka do lasu, zmierzających do zachowania w zmieniającej się rzeczywistości przyrodniczej 

i społeczno-gospodarczej warunków do trwałej w nieograniczonej perspektywie czasowej 

wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli w kształtowaniu 

środowiska przyrodniczego zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami społeczeństwa. 

Zapewnienie trwałości lasów wraz z ich wielofunkcyjnością będzie osiągane przez: 

• powiększanie zasobów leśnych kraju, 

• polepszenie stanu zasobów leśnych i ich kompleksową ochronę, 

• reorientację zarządzania lasami z poprzedniej dominacji modelu surowcowego na model 

proekologicznej i zrównoważonej ekonomicznie, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 

odpowiadającej kryteriom sformułowanym dla Europy w procesie helsińskim z uwzględnieniem 

specyfiki leśnictwa polskiego. 

Partnerami w realizacji polityki leśnej państwa są także administracja lokalna i samorządy  

w zakresie: bezpośredniej współpracy z nadleśnictwami i wzajemnej partycypacji w procesach 

planistycznych (plany urządzenia lasów, plany przestrzennego zagospodarowania gmin, plany 

ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych), w programach 

podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, doskonalenie 

lokalnych modeli zrównoważonego rozwoju. 

 

5.14. Polityka Energetyczna Polski do 2025  

Polityka energetyczna Polski do 2025 roku to dokument, który zawiera pakiet działań, mających 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki, jej 

efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. 

Za najistotniejsze zasady polityki energetycznej uważa się: zasadę harmonijnego 

gospodarowania energią w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, pełną integrację 

polskiej energetyki z europejską i światową, wypełnianie zobowiązań traktatowych Polski, 

zasadę rynku konkurencyjnego z niezbędną administracyjną regulacją w obszarach, w których 

mechanizmy rynkowe nie działają oraz wspomaganie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 

(OZE). 

Główne cele krajowej polityki energetycznej. 

Zasadniczym wyzwaniem dla polskiej polityki energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego kraju. Oznacza to: konieczność podejmowania działań gwarantujących 

zaspokojenie potrzeb odbiorców po jak najniższych kosztach przy równoczesnym uwzględnianiu 

wymagań bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, a także równoważenie 

interesów wszystkich podmiotów życia społecznego i gospodarczego. 

Za kluczowe elementy polskiej polityki energetycznej uznaje się: 

1) bezpieczeństwo energetyczne co oznacza pokrycie bieżącego i perspektywicznego 

zapotrzebowania na paliwo i energię, 

2) odnawialne źródła energii - celem strategicznym polityki państwa jest wspieranie rozwoju 

odnawialnych źródeł energii i uzyskanie 7,5 proc. udziału energii, pochodzącej z tych źródeł,  

w bilansie energii pierwotnej do roku 2010. Planuje się przeprowadzenie do 2008 r. systemowej 

analizy mechanizmów wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także podjęcie 

inicjatywy dotyczącej objęcia nowych krajów członkowskich UE systemem dopłat ze środków 

unijnych do wszystkich upraw energetycznych, 
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3) efektywność energetyczna gospodarki- zwiększenie efektywności nastąpi poprzez: 

zmniejszenie energochłonności wyrobów, zwiększenie sprawności wytwarzania energii, 

zmniejszenie energochłonności procesów przemysłowych, zmniejszenie strat energii w przesyle  

i dystrybucji oraz wdrożenie systemów zarządzania popytem na energię, 

4) poprawę konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarczych oraz produktów i usług 

oferowanych na rynkach międzynarodowych oraz rynku wewnętrznym, 

5) ochronę środowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami oddziaływania energetyki. 

 

5.15. Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej (2007-2013)  

Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce jest podniesienie poziomu wykształcenia 

społeczeństwa (tak by wykształcenie co najmniej średnie stało się bardziej powszechne) przy 

jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. 

Równocześnie konieczne jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji osób dorosłych, przede 

wszystkim kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania 

we współczesnym społeczeństwie. 

Strategia systemu edukacji na lata 2007-2013 zakłada, że edukacja w Polsce jako integralny 

system kształcenia (umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności) oraz wychowania 

(kształtowanie i promowanie postaw) będzie: 

ułatwiać każdemu realizację  aspiracji oraz rozwój własny i wykorzystanie możliwości, 

przygotowywać do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, 

kulturalnym i gospodarczym - w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym, skutecznie 

przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych, reagować na zmiany 

związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii i globalizację, szybko i elastycznie 

dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy. 

 

5.16. Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020 r.)  

Ogólnym celem Strategii jest określenie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki wodnej 

do roku 2020 oraz sprecyzowanie działań umożliwiających realizację konstytucyjnej zasady 

zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Na tym tle można wyodrębnić 

następujące cele kierunkowe, odnoszące się do obszarów działań zawartych w Strategii:  

Cel I: Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu 

zasad zrównoważonego użytkowania wód.  

Cel II : Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych  

i od wody zależnych. 

Cel III : Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.  

 

5.17. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej  

Przedmiotem Strategii jest cała różnorodność biologiczna na wszystkich poziomach jej 

organizacji, a więc różnorodność wewnątrzgatunkowa (genetyczna), międzygatunkowa  

i ponadgatunkowa (ekosystemów i krajobrazów). 

Całokształt działań podejmowanych we wszystkich sferach działalności człowieka 

(gospodarczej, ekonomicznej, naukowo-badawczej, prawnej i edukacyjnej) powinien służyć 

osiągnięciu celu nadrzędnego, jakim jest zachowanie całego rodzimego bogactwa 

przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego 

organizacji (wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego). 

Osiągnięcie celu nadrzędnego wymaga realizacji czterech zasadniczych działań 

strategicznych: 

I. Rozpoznawanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących  

i potencjalnych zagrożeń; 

II.  Usuwanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności biologicznej; 

III. Zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie znikłych elementów 

różnorodności biologicznej; 
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IV. Integracja działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych dla tej 

ochrony sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa (w tym organizacji 

pozarządowych). 

 

5.18. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury (2004-2020)  

Opracowana przez Ministerstwo Kultury Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, 

ma służyć kształtowaniu polityki kulturalnej oraz rozwojowi kultury w regionach. 

W ramach prac nad Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 sformułowano 

następujący cel strategiczny:  

ZRÓWNOWAŻENIE ROZWOJU KULTURY W REGIONACH 

Cele cząstkowe to: 

- Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury.  

- Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej  

i w systemie upowszechniania kultury. 

-  Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury.  

-  Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr  

i usług kultury.  

- Poprawa warunków działalności artystycznej. 

- Efektywna promocja twórczości.  

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków.  

- Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury. 

 

5.19. Strategia Rozwoju Sportu (2007 -2015)  

Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, jest dokumentem wytyczającym kierunki 

działań dla kultury fizycznej i sportu, określa realizację celów i zadań, które mają doprowadzić 

do znaczącej poprawy stanu polskiego sportu.  

Główny cel strategiczny: AKTYWNE I SPRAWNE SPOŁECZEŃSTWO będzie realizowany poprzez 

zadania ujęte w 3 priorytetach: 

I. Priorytet: Popularyzacja sportu dla wszystkich. 

Zakres priorytetu obejmuje szeroką problematykę działań mających wpływ na rozwój fizyczny  

i osobowościowy człowieka, jego zdrowie i jakość życia.  

Celem strategii w realizacji tego priorytetu jest osiągnięcie optymalnego poziomu utrwalenia 

zachowań prozdrowotnych społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, środowiskowych  

i zawodowych.  

II Priorytet: Wzrost poziomu wyników sportowych. 

Zagadnienia wchodzące w zakres tego priorytetu obejmują swoim zasięgiem szeroko rozumiany 

sport kwalifikowany, zarówno ten na najwyższym poziomie, jak i sport młodzieżowy, akademicki 

 i paraolimpijski. Sukcesy sportowców na arenach międzynarodowych a w szczególności w 

rywalizacji olimpijskiej, przyczyniają się do upowszechniania sportu w świadomości społecznej. 

Podnosi się prestiż państwa na arenie międzynarodowej. Zwiększa się tym samym 

zainteresowanie dzieci i młodzieży zorganizowanymi formami aktywności fizycznej, co przyczynia 

się do szybszego rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych.  

III. Priorytet: Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 

Bez nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe odniesienie pełnego sukcesu 

sportowego i upowszechnienie sportu. Celem priorytetu jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej 

dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Szczególnie problem ten dotyczy stadionów 

piłkarskich, pełnowymiarowych basenów pływackich i ogólnodostępnych obiektów 

rekreacyjnych. Planowane obiekty muszą mieć najwyższy standard wykonawczy, spełniający 

normy międzynarodowych federacji sportowych. Zakłada się wyrównanie wieloletnich 

zaniedbań w małych miastach i na wsi. Strategia zakłada wzmocnienie inwestycji 

strategicznych likwidując zaniedbania i wzmacniając infrastrukturę czołowych dyscyplin 

olimpijskich.  
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5.20. Strategia Rozwoju Transportu (2007- 2013)  

Przyjmuje się, że jakość systemu transportowego jest jednym z czynników decydujących  

o warunkach życia mieszkańców, o rozwoju gospodarczym kraju i regionów. Bez dobrze 

rozwiniętej sieci transportowej nie można mówić o konkurencyjności gospodarki. 

Transport jest również warunkiem koniecznym swobodnego przepływu towarów i usług. 

Jednocześnie, niezbędne jest zapewnienie równowagi w systemie transportowym między 

aspektami: społecznym, gospodarczym, przestrzennym i ekologicznym. 

Strategia podkreśla znaczenie rozbudowanej sieci transportowej na bazie wysokiej jakości jej 

infrastruktury oraz uwzględniając potrzebę równoważenia różnych aspektów rozwoju transportu. 

Strategia przyjęła w dziedzinie transportu cele, które powinny zapewniać: 

- poprawę bezpieczeństwa drogowego i nadanie temu bezpieczeństwu znaczenia 

priorytetowego, 

- zapobieganie zagęszczaniu dróg i przeniesienie obciążeń transportowych na kolejnictwo  

i śródlądowe drogi wodne, 

- przeciwdziałanie zagęszczeniu dróg powietrznych dzięki urzeczywistnieniu idei stworzenia 

jednego europejskiego nieba, 

- wspieranie praw pasażerów poprzez umiejscowienie potrzeb użytkowników transportu  

w centrum strategii i zapewnienie skutecznego respektowania praw pasażerów, 

- realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych zgodnych z opracowaną Paneuropejską Siecią 

Transportową, 

- podwyższanie poziomu jakości usług transportowych, 

- wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania transportem. 

Jako podstawowy cel polityki transportowej państwa przyjmuje się zdecydowaną poprawę 

jakości systemu transportowego, jego rozbudowę zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. Dla jego osiągnięcia sformułowano sześć celów szczegółowych: 

Cel 1. Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu, jako czynnik poprawy warunków 

życia i usuwania barier gospodarczych. 

Cel 2. Poprawa konkurencyjności gospodarki polskiej, jako kluczowy instrument rozwoju 

gospodarczego. 

Cel 3. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego. 

Cel 4. Integracja systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym. 

Cel 5. Poprawa bezpieczeństwa prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków  

i ograniczenia ich skutków (zabici i ranni) oraz – w rozumieniu społecznym – do poprawy 

bezpieczeństwa osobistego użytkowników transportu i ochrony ładunków. 

Cel 6. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko warunków życia. 

 

5.21. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013  

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza 

transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 - dokument przyjęty przez Radę 

Ministrów 29 czerwca 2005 r. 

Diagnoza stanu informatyzacji w Polsce wyraźnie pokazuje, że poziom rozwoju usług 

elektronicznych świadczonych przez sektor publiczny i prywatny znacząco odbiega od 

wskaźników Unii Europejskiej. Niezbędne jest podjęcie działań wspierających i stymulujących 

wdrażanie eUsług w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia. 

Promowane powinny by rozwiązania nowoczesne, innowacyjne w skali europejskiej oparte  

w szczególności o praktyczne wykorzystanie efektów programów ramowych badań i rozwoju. 

Cele procesu informatyzacji Polski w perspektywie roku 2013 można nakreślić następująco: 

- zlikwidowanie zjawiska „wykluczenia cyfrowego” w zagrożonych grupach społecznych  

i obszarach geograficznych – sprowadzenie do poziomu marginalnego, 

- wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu 

ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji, 

- dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umożliwiające aktywne 

uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak np. wirtualne 

organizacje naukowe, 
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- stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorządowej) 

docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju, 

- stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług 

elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny,  

w tym platform usług specjalizowanych (jak eTurystyka, eTransport), 

- wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach 

osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów eDemokracji, 

- zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu on-line do wszystkich rejestrów 

państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej, 

- zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce _świadczonych zarówno 

przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług – w przypadku 

administracji 100 % usług świadczonych on-line, 

- osiągniecie 95% wskaźnika dostępności i 90% wskaźnika nasycenia dla telewizji cyfrowej,  

- zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie – 

minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym UE 

(obok polskiego), 

- stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby 

użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu 

minimum 75 %, 

- wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje eLearning w doskonaleniu 

zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %. 

 

5.22. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

RPO WL jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest 

realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej 

Strategii Spójności), przez co mają się one przyczyniać do wzrostu gospodarczego oraz do 

zwiększenia zatrudnienia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 

2007-2013 przyczyni się do wykonania powyższego zadania poprzez realizację swojego celu 

głównego, którym jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego 

wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych  

i kulturowych regionu. Osiągnięcie celu głównego ma przyczynić się do podniesienia 

atrakcyjności i rangi regionu w kraju i poza jego granicami oraz do wzrostu poziomu Produktu 

Krajowego Brutto na mieszkańca w stosunku do średniej Unii Europejskiej. Realizacja celu wpłynie 

także na poprawę wartości podstawowych wskaźników społeczno-gospodarczych mierzonych 

na poziomie województwa w szczególności poprzez wsparcie sektorów o największym 

potencjale rozwoju oraz poprzez wsparcie obszarów zidentyfikowanych na poziomie diagnozy 

jako najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym. 

Cel główny zrealizowany będzie poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych: 

 Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej 

gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności, 

 Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, 

 Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy 

i wypoczynku. 

Cel główny oraz cele szczegółowe Programu będą realizowane w ramach dziewięciu Osi 

Priorytetowych: 

- Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorczość i innowacje. 

- Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna. 

- Oś Priorytetowa 3. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. 

- Oś Priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne. 

- Oś Priorytetowa 5. Transport. 

- Oś Priorytetowa 6. Środowisko i czysta energia. 

- Oś Priorytetowa 7. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.  

- Oś Priorytetowa 8. Infrastruktura społeczna. 

- Oś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna. 
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Przy konstrukcji Osi Priorytetowych dążono do tego, by w sposób spójny i wyczerpujący 

przyczyniały się one do realizacji celów szczegółowych RPO, a co za tym idzie celu głównego. 

 

5.23. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego zawiera trzyszczeblowy układ celów, 

podporządkowanych realizacji określonej misji Strategii. Wybór misji i celów Strategii 

odzwierciedla z jednej strony aspiracje rozwojowe województwa, z drugiej zaś wynika z analizy 

mocnych i słabych stron województwa, a także jego zewnętrznych uwarunkowań rozwoju. Cele 

Strategii tworzą uporządkowaną i spójną strukturę hierarchiczną, na którą składają się: 

 Misja Strategii – odnosząca się do głównej idei dokumentu Strategii i wskazująca na 

pożądany stan, do jakiego należy dążyć wdrażając poszczególne cele Strategii; 

 Cel nadrzędny – określający główny kierunek działań prorozwojowych województwa 

ze wskazaniem dwóch podstawowych zasad osiągania celu nadrzędnego; 

 Priorytety (cele pośrednie) – prowadzące do osiągnięcia celu nadrzędnego  

i będące w istocie rzeczy osiami rozwoju województwa; 

 Cele operacyjne – zdefiniowane dla każdego z priorytetów i precyzujące w jaki 

sposób poszczególne priorytety będą wdrażane za pomocą określonych działań lub 

grup działań.  

Misja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

Uruchomienie wielokierunkowych procesów rozwojowych w regionie umożliwiających trwały  

i zrównoważony rozwój województwa, przyczyniających się do poprawy jakości życia i wzrostu 

dobrobytu mieszkańców Lubelszczyzny. 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

Osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny 

poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego 

wewnętrznych potencjałów rozwojowych. 

Cele pośrednie prowadzące do osiągnięcia celu nadrzędnego – priorytety rozwoju 

województwa lubelskiego: 

1. Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy. 

2. Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów 

gospodarki opartej na wiedzy. 

3. Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego. 

4. Rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawa skuteczności wdrażania polityki rozwoju 

regionu. 

Proponowana powyżej struktura czterech kompleksowych i wzajemnie się uzupełniających 

priorytetów pozwala na wszechstronny rozwój województwa i pośrednio przyczynia się do 

realizacji przyjętego celu nadrzędnego Strategii. 

 

5.24. Strategia Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego 

Strategia rozwoju powiatu jest częścią planu rozwoju gospodarczego. Określa on nie tylko 

politykę rozwoju gospodarczego, ale zawiera także kwestie kulturalne, środowiskowe lokalnej 

społeczności oraz ogólne kwestie społeczne. Strategia zawiera wizję i metody pozwalające na 

jej realizację. Obrazuje możliwości rozwojowe powiatu na przyszłość, nakreśla ramy procesów 

decyzyjnych i cele jakie lokalna społeczność pragnie osiągnąć. Proces planowania 

strategicznego pozwala w sposób demokratyczny zaangażować obywateli w proces 

podejmowania decyzji. Tworząc strategię, społeczność wypracowuje  porozumienie odnośnie 
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do zasadniczych celów i kierunków rozwoju, zobowiązując jednocześnie lokalne władze do 

stworzenia odpowiedniej struktury organizacyjnej powiatu i zarządzania finansami w sposób 

nakierowany na realizację tych celów. 

Nadrzędnym celem długoterminowym w strategii rozwoju powiatu krasnostawskiego jest 

„Podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój powiatu krasnostawskiego”. Przyjęty 

cel zakłada, że najważniejsza jest dbałość o mieszkańców i poprawa ich warunków bytowania. 

Bardzo istotne jest zaangażowania mieszkańców powiatu w jej rozwój. Aby osiągnąć wyżej 

wymieniony cel należy planowo rozwijać i modernizować infrastrukturę techniczną a także 

stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorczości i nowoczesnego rolnictwa należy 

tu dążyć do optymalnego wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego i zapewnienia 

konkurencyjności sektora żywnościowego.  

W celu kształtowania nowoczesnego rynku pracy należy reorganizować struktury szkolnictwa 

średniego dostosowując je do istniejących potrzeb poprzez tworzenie nowej jakości wiedzy  

i umiejętności oraz nowoczesnych form kształcenia. Nie bez znaczenia jest tu także stworzenie 

warunków do kształcenia się mieszkańców powiatu na poziomie szkół wyższych wykorzystując 

istniejące placówki oświatowe.  

Po przeanalizowaniu danych dotyczących środowiska naturalnego jak i rozwoju 

gospodarczego, należy promować rozwój turystyki z położeniem głównego nacisku na 

agroturystykę oraz rozwój nowoczesnego rolnictwa, nie zapominając przy tym o utrzymaniu 

walorów środowiska przyrodniczego. 

Skuteczny system ochrony zdrowia mieszkańców powiatu pod względem jakości usług powinien 

być osiągnięty poprzez optymalizację systemu opieki zdrowotnej, w tym systemu 

organizacyjnego i kadrowego oraz bazy materialnej. 

Zadawalający wynik porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli można osiągnąć 

poprzez współpracę i zaangażowanie jednostek reprezentujących służby, straże i inspekcje 

powiatowe ze strukturami samorządowymi. 

Właściwą formę sprawowania opieki w stosunku do osób jej potrzebujących powinno zapewnić 

tworzenie sprzyjających dla rodziny warunków w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczej jak i systemu 

wsparcia społecznego dla osób i rodzin pozostających w trudnych sytuacjach życiowych oraz 

wspieranie działań na rzecz kompensacji skutków niepełnosprawności.  

Realizacja zadań z zakresu drogownictwa powinna doprowadzić do:  

- zaspokojenia podstawowych potrzeb transportowych powiatu, 

- stymulować wzrost gospodarczy, 

- poprawić bezpieczeństwo ruchu jak i łączność ośrodka aktywności społeczno – 

gospodarczej (m. Krasnystaw) z pozostałymi miejscowościami. 

 

5.25. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Krasnegostawu 

Przedmiotem opracowania jest obszar miasta Krasnystaw w jego granicach administracyjnych o 

powierzchni ok. 4200 ha. Studia analizy branżowe prowadzone w ramach opracowania Studium 

w jego części I, wykraczają poza granice miasta, w zakresie uzależnionym od ciągłości 

występujących zjawisk i powiązań funkcjonalno – przestrzennych z terenami otaczającymi. 

Dotyczy to w szczególności związków przyrodniczych, krajobrazowych, infrastrukturalnych, w tym 

zewnętrznych powiązań komunikacyjnych.  

Część I obejmuje swoim zakresem: 

 ogólną inwentaryzacje urbanistyczną przestrzennego zagospodarowania miasta, 

 ocenę stanu zagospodarowania i funkcjonowania poszczególnych funkcji miejskich,  

z uwzględnieniem przekształceń struktury przestrzennej, jakość środowiska przyrodniczego  

i kulturowego, 
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 określenie predyspozycji terenów położonych poza zasięgiem zainteresowania miejskiego, 

do możliwości ich przyszłego zagospodarowania, a także zakresu pożądanych przekształceń 

terenów już zagospodarowanych 

 identyfikację głównych problemów dalszego rozwoju miasta wymagających rozwiązania, 

 rozpoznanie uwarunkowań rozwoju poszczególnych funkcji miejskich i uwarunkowań 

rozwiązania wyodrębnionych problemów zagospodarowania przestrzennego, 

 przybliżenie szans i możliwości rozwiązania przedstawionych problemów. 

Cel strategiczny Studium: 

Określenie optymalnych kierunków przestrzennego rozwoju miasta w korelacji z zasadami jego 

rozwoju społeczno-ekonomicznego, stanowiącymi wyraz oczekiwań społecznych jego 

mieszkańców. 

Cele operacyjne Studium: 

 Utworzenie narzędzia (aktu kierowania wewnętrznego), ukierunkowującego politykę 

przestrzenną Rady i Zarządu Miasta. 

 Uzyskanie instrumentu działań planistycznych na obszarze miasta. 

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów, Studium rozwiązuje zespoły zagadnień, które określa 

się jako jego zadania. Należą do nich: 

 identyfikacja uwarunkowań przestrzennego rozwoju miasta, 

 sprecyzowanie głównych problemów – ograniczeń, obszarów konfliktowych, występujących 

zagrożeń i szans rozwoju, 

 określenie warunków i sposobu rozwiązania występujących problemów, 

 sformułowanie strategii polityki przestrzennej miasta.  

5.26. Plan Rozwoju Lokalnego 

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) jest dokumentem łączącym cechy strategii rozwoju i wieloletnich 

planów dotyczących wszystkich dziedzina życia społeczno gospodarczego miasta Krasnystaw. 

Zawiera szczegółową analizę stanu istniejącego i występujących problemów wraz z planami ich 

rozwiązania opartymi o wielostronne konsultacje społeczne i plany inwestycyjne miasta. 

Lata 2007 – 2013 objęte są planowaniem długookresowym, strategicznym mającym na celu 

zapewnienie stabilnego i zrównoważonego rozwoju Miasta. W Strategii Rozwoju Miasta 

Krasnystaw określony został nadrzędny cel wszelkich działań inwestycyjnych. Jest to: „Poprawa 

standardu życia mieszkańców i zapewnienie rozwoju miasta Krasnystaw”. Aby osiągnąć ten cel 

niezbędne jest planowe modernizowanie infrastruktury technicznej (drogi, media, infrastruktura 

edukacyjna i kulturalna) oraz tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Ważnym 

elementem wskazanym w strategii jest potrzeba łączenia zachodniej i wschodniej części miasta 

podzielonego rzeką, ze zbyt małą ilością przepraw mostowych pomiędzy oboma częściami. 

Elementem ważnym z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego regionu jest zwiększenie 

użyteczności publicznej i dostępności obiektów zabytkowych z terenu miasta. PRL łączy 

informacje na temat planów strategicznych gminy z informacjami na temat długofalowych 

planów inwestycyjnych, które zostały zebrane drogą konsultacji społecznych z różnymi 

instytucjami z terenu Krasnegostawu. 
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5.27. Matryca powiązania wizji, misji i celów strategicznych „Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015” z priorytetami 

dokumentów strategicznych określających rozwój Krasnegostawu, regionu i kraju 

Poniższa matryca pokazuje powiązanie wizji, misji i celów strategicznych strategii rozwoju miasta Krasnegostawu z priorytetami dokumentów 

strategicznych określających rozwój Polski, województwa lubelskiego i Krasnegostawu. Zadania w zaznaczonym znakiem „+” bezpośrednio lub 

pośrednio realizują zapisy danego priorytetu i dokumentu. Jest to bardzo ważne z uwagi na zasadę komplementarności oraz podległości 

dokumentów niższego rzędu (Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw) do dokumentów wyższego rzędu (np. Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2006 - 2020).  

NAZWA DOKUMENTU GGŁŁÓÓWWNNEE  CCEELLEE,,  PPRRIIOORRYYTTEETTYY  WIZJA MISJA 
CELE STRATEGICZNE 

CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 

2015  

Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 

rodzin.  + + + + + + + 

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Podjęcie i uruchomienie przedsięwzięć, które zapewnią utrzymanie gospodarki na 

ścieżce wysokiego wzrostu, w następstwie wzmocnienia konkurencyjności regionów i 

przedsiębiorstw.  
+ + +  +  + 

Narodowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego na lata 2007-2013  

Wzrost konkurencyjności polskich regionów, poprzez wsparcie obszarów 

wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. + + + +  + + 

Koncepcja Polityki Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 

Wykorzystanie dobrze wykształconej policentrycznej struktury funkcjonalno-

przestrzennej kraju do dynamizacji rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej 

zapóźnienia cywilizacyjnego. 
+ + + +  + + 

PO Infrastruktura i Środowisko  Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. + +  + + + + 

PO Kapitał Ludzki  Umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost 

zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, 

podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego.   

+ + + +   + 

PO Innowacyjna Gospodarka  Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. + + +     

PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wspieranie, promocja i realizacja wspólnych projektów o charakterze 

międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. + +      

Strategia Długofalowego Rozwoju 

Sektora Mieszkaniowego 2005- 2025 

Maksymalne zbliżenie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli do 

obecnego poziomu średniej całej UE w okresie do 2025 r. + +   + +  

Strategia Wdrażania w Polsce 

Zintegrowanej Polityki Produktowej 

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów oraz lepsze zarządzanie surowcami i 

odpadami. + +   +   
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NAZWA DOKUMENTU GGŁŁÓÓWWNNEE  CCEELLEE,,  PPRRIIOORRYYTTEETTYY  WIZJA MISJA 
CELE STRATEGICZNE 

CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 

 Komunalnych 2003-2010 

Wprowadzenie w odpowiednich aktach prawnych uproszczonych procedur 

podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji oczyszczalni 

ścieków. 
+ +   +   

Polityka Ekologiczna Państwa  2007-2010  Stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania 

środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z efektami 

ekologicznymi. 
+ +   +   

Polityka Leśna Państwa Wyznaczenie kompleksu działań kształtujących stosunek człowieka do lasu, 

zmierzających do zachowania w zmieniającej się rzeczywistości wielofunkcyjności 

lasów. 
    +   

Polityka Energetyczna Polski do 2025 

roku 

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
+ +   +   

Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej  

2007-2013 

Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. 
+ +  +    

Strategia Gospodarki Wodnej  (do 2020r.) Określenie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki wodnej do roku 2020 oraz 

sprecyzowanie działań umożliwiających realizację konstytucyjnej zasady 

zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. 
+ +   + +  

Krajowa Strategia Ochrony i 

Umiarkowanego Użytkowania 

Różnorodności Biologicznej 

Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości 

i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji. + +   +  + 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 

2004-2020  

Zrównoważenie rozwoju kultury w regionach.  

 
+ +  +   + 

Strategia Rozwoju Sportu ( 2007- 2015 r.) Aktywne i sprawne społeczeństwo. + + + +   + 

Strategia Rozwoju Transportu (2007- 2013) Zdecydowana poprawa jakości systemu transportowego, jego rozbudowa zgodnie z 

zasadami zrównoważonego rozwoju. + +    +  

Strategia kierunkowa rozwoju 

informatyzacji Polski do roku 2013 

Zlikwidowanie zjawiska „wykluczenia cyfrowego” w zagrożonych grupach społecznych 

i obszarach geograficznych. + +  +    

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-

2013 

Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu 

gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i 

kulturowych regionu. 
+ + + + + + + 

Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2006-2020 

Osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 

Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne 

wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych. 
+ + + + + + + 

Strategia Rozwoju Powiatu 

Krasnostawskiego 

Podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój powiatu krasnostawskiego 
+ + + + + + + 
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NAZWA DOKUMENTU GGŁŁÓÓWWNNEE  CCEELLEE,,  PPRRIIOORRYYTTEETTYY  WIZJA MISJA 
CELE STRATEGICZNE 

CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Krasnystaw 

Określenie optymalnych kierunków przestrzennego rozwoju miasta w korelacji z 

zasadami jego rozwoju społeczno-ekonomicznego, stanowiącymi wyraz oczekiwań 

społecznych jego mieszkańców. 
+ + + + + + + 

Plan Rozwoju Lokalnego Poprawa standardu życia mieszkańców i zapewnienie rozwoju miasta Krasnystaw 
+ + + + + + + 
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Rozdział 6 

Delimitacja obszarów rozwojowych 
 

6.1. Definicja delimitacji 

Delimitacja (delimitation), to metoda podziału obszaru rozwojowego miasta Krasnegostawu 

dla realizacji zadań inwestycyjnych i społecznych w latach 2007–2015, przeprowadzona na 

podstawie analizy dokumentów strategicznych Krasnegostawu, powiatu krasnostawskiego, 

województwa lubelskiego i kraju, oceny aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej 

Krasnegostawu obejmującej zagospodarowanie przestrzenne, infrastrukturę techniczną, 

gospodarkę i sferę społeczną oraz wskazania możliwości finansowych budżetu miasta  

i dostępnych funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG. 

Delimitacja uwzględnia trzy aspekty: 

- aspekt przestrzenno – urbanistyczny,  

- aspekt ekonomiczny, 

- aspekt społeczny. 

Strategia rozwoju Krasnegostawu swoim zasięgiem obejmuje obszar całego miasta w jego 

granicach administracyjnych.  

 

6.2. Kryteria wyboru 

Kryteria dotyczące delimitacji zostały określone na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Artykuł 45 

Przepisy dodatkowe mające zastosowanie do instrumentów inżynierii finansowej innych niż 

fundusze powiernicze i fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich. 

Instrumenty inżynierii finansowej inne niż fundusze powiernicze i fundusze na rzecz rozwoju 

obszarów miejskich inwestują w przedsiębiorstwa, przede wszystkim MŚP. Takie inwestycje 

mogą być dokonywane tylko na etapie ich powstawania, wczesnej działalności (włącznie  

z kapitałem na rozruch) lub przy rozszerzaniu działalności tych przedsiębiorstw, i tylko  

w działania, które osoby zarządzające instrumentami inżynierii finansowej oceniają jako 

potencjalnie gospodarczo rentowne. 

Nie inwestują one w przedsiębiorstwa, które znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu 

Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania  

i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw od dnia 10 października 2004. 

Artykuł 46 

Przepisy dodatkowe mające zastosowanie do funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich. 



„Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2007- 2015” z długookresową prognozą do roku 2020 

 

 

Rozdział 6 91 

1. W przypadku, gdy fundusze strukturalne finansują fundusze na rzecz rozwoju obszarów 

miejskich, te drugie inwestują w partnerstwa publiczno-prywatne lub inne projekty objęte 

zintegrowanym planem zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Takie partnerstwa 

publiczno-prywatne lub inne projekty nie obejmują tworzenia i rozwoju instrumentów 

finansowych, takich jak kapitał podwyższonego ryzyka, fundusze pożyczkowe i gwarancyjne. 

2. Do celów ust. 1 fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich inwestują za pomocą 

kapitału własnego, pożyczek lub gwarancji. 

Projekty miejskie otrzymujące dofinansowanie z programu operacyjnego mogą być 

wspierane również przez fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich. 

3. Jeżeli fundusze strukturalne finansują fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich, te 

drugie nie mogą być wykorzystane do ponownego finansowania wydatków związanych  

z nabyciem własności lub udziału w już zakończonych projektach. 

Artykuł 47 

Działania w zakresie mieszkalnictwa. 

1. Obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 spełniają co najmniej trzy z następujących kryteriów, w tym 

dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h): 

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; 

c) niekorzystne trendy demograficzne; 

d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania 

skolaryzacji; 

e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 

f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska; 

g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 

h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców; 

i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; 

j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.1 

Przy delimitacji obszarów problemowych przyjęto następujące kryteria: 

1. stopa bezrobocia, 

2. poziom wykształcenia, 

3. poziom płac, 

4. warunki mieszkaniowe, 

5. poziom ubóstwa, 

6. trendy demograficzne, 

7. przedsiębiorczość, 

8. infrastruktura techniczna. 

 

                                                 
1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. 
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Porównano ze sobą wskaźniki dla Polski, województwa lubelskiego, powiatu krasnostawskiego 

i miasta Krasnegostawu. Trendy opisano za pomocą oznaczeń:  

-  - zjawisko negatywne,  

-  - zjawisko pozytywne,  

- = - zjawisko neutralne.  

 

STOPA BEZROBOCIA 

W tabeli nr 6.1. przedstawiono poziom bezrobocia w ostatnich trzech latach tj. w okresie od 

2004 do 2006 r., w podziale na województwa.  

W województwie lubelskim na przestrzeni lat 2004 – 2006 bezrobocie zmalało z poziomu: 17,8% 

w roku 2004, poprzez 17% w roku 2005 do poziomu 15,5% w roku 2006. Pozwoliło to na zajęcie 

7 miejsca w Polsce pod względem stopy bezrobocia (gdzie pierwsza pozycja to najniższa 

stopa bezrobocia w Polsce). 

 

Tab.6.1. KLASYFIKACJA WOJEWÓDZTW WEDŁUG STOPY BEZROBOCIA W LATACH 2004 - 2006 

Województwa 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 

Liczba 

bezrobotnyc

h 

Stopa 

bezrobocia 

miejsce 

wartości 

stopy 

bezrobocia 

licząc od 

najniższej 

Liczba 

bezrobotnyc

h 

Stopa 

bezrobocia 

miejsce 

wartości 

stopy 

bezrobocia 

licząc od 

najniższej 

Liczba 

bezrobotnyc

h 

Stopa 

bezrobocia 

miejsce 

wartości 

stopy 

bezrobocia 

licząc od 

najniższej 

POLSKA 2 309 410 14,9  2 773 000 17,6  2 999 601 19,0  

Dolnośląskie 185 417 16,8 11 233 352 20,6 11 257 129 22,4 12 

Kujawsko - 

pomorskie 
160 061 19,3 13 188 021 22,3 13 199 566 23,6 13 

Lubelskie 141 763 15,5 7 156 832 17,0 6 164 752 17,8 6 

Lubuskie 72 816 19,3 13 89 151 23,0 14 99 389 25,6 14 

Łódzkie 160 698 14,8 6 198 429 17,9 7 218 281 19,5 8 

Małopolskie 145 261 11,4 1 178 067 13,8 1 193 579 15,0 2 

Mazowieckie 285 612 11,9 3 332 525 13,8 1 352 946 14,7 1 

Opolskie 60 058 16,3 9 69 396 18,7 9 74 553 20,0 9 

Podkarpackie 145 246 16,5 10 163 956 18,5 8 170 293 19,1 7 

Podlaskie 61 773 13,3 5 73 193 15,6 5 76 125 16,1 4 

Pomorskie 125 951 15,5 7 159 900 19,2 10 179 658 21,4 10 

Śląskie 229 819 12,8 4 281 280 15,5 4 309 704 16,9 5 

Świętokrzyskie 99 406 17,8 12 117 754 20,6 11 126 322 22,0 11 

Warmińsko - 

mazurskie 
127 574 23,7 16 150 910 27,2 16 162 361 29,2 16 

Wielkopolskie 169 089 11,8 2 211 420 14,6 3 232 251 15,9 3 
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Województwa 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 

Liczba 

bezrobotnyc

h 

Stopa 

bezrobocia 

miejsce 

wartości 

stopy 

bezrobocia 

licząc od 

najniższej 

Liczba 

bezrobotnyc

h 

Stopa 

bezrobocia 

miejsce 

wartości 

stopy 

bezrobocia 

licząc od 

najniższej 

Liczba 

bezrobotnyc

h 

Stopa 

bezrobocia 

miejsce 

wartości 

stopy 

bezrobocia 

licząc od 

najniższej 

Zachodnio-

pomorskie 
138 866 21,7 15 168 814 25,6 15 182 692 27,5 15 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

Jeżeli chodzi o kształtowanie się stopy bezrobocia powiatów w województwie lubelskim,  

w tym także bezrobocia w powiecie krasnostawskim, przedstawia tę sytuację tabela nr 6.2.  

 

 

Tab.6.2. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI ORAZ STOPA BEZROBOCIA2 

POZIOM BEZROBOCIA W  

WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM I 

POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH 

BEZROBOTNI W TYŚ 

GRUDZIEŃ 2006 

STOPA BEZROBOCIA 

GRUDZIEŃ 2006 

BEZROBOTNI W TYŚ 

GRUDZIEŃ 2005 

STOPA BEZROBOCIA 

GRUDZIEŃ 2005 

LUBELSKIE 141,7 15,5% 156,8 17% 

Podregion chełmsko - zamojski 49,677 17,2% 53,131 18,4% 

Biłgorajski 7,025 12,2% 5,759 14,6% 

Chełmski 7,190 24,5% 8,165 22,3% 

Hrubieszowski 5,960 18,8% 5,492 17,5% 

Krasnostawski 5,719 13,9% 4,580 16,9% 

Tomaszowski 7,591 18,9% 7,268 18,1% 

Zamojski 7,987 15,1% 7,250 16,5% 

m. Chełm  6,082 23,4% 5,933 24,2% 

m. Zamość 5,577 17,6% 5,230 18,9% 

 

Jak widać stopa bezrobocia zmniejszyła się o trzy punkty procentowe z poziomu 16,9% do 

13,9%. 

Przedstawione powyżej dane z Urzędu Statystycznego w Lublinie pozwoliły na stworzenie 

matrycy (tab. nr 6.3) porównującej stopę bezrobocia na przestrzeni lat 2005 – 2006  

w Krasnymstawie w porównaniu do powiatu krasnostawskiego, województwa lubelskiego  

i Polski. 

 

TAB.6.3. STOPA BEZROBOCIA – PORÓWNANIE 

R

O

K 

Wskaźnik Polska 

Województ

wo 

lubelskie 

Powiat 

krasnostaw

ski 

Miasto Krasnystaw w stosunku do: 

Polski województwa powiatu 

2

0

0

5 

Stopa 

bezrobocia 
17,6 18,5 16,9   = 

Liczba osób 

bezrobotnych 
2 773 000 163 956 4,580 - - - 

2

0

0

6 

Stopa 

bezrobocia 
14,9 15,5 13,9   = 

Liczba osób 

bezrobotnych 
2 310 900 141 763 5,719 - - - 

 

                                                 
2 www.stat.gov.pl 
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WYKSZTAŁCENIE 

W województwie lubelskim funkcjonują 24 szkoły wyższe (m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 

Akademia Medyczna w Lublinie, Akademia Rolnicza w Lublinie, Politechnika Lubelska, Wyższa 

Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Zamościu). Pomimo tego nadal zauważalny jest deficyt ludności z wykształceniem wyższym 

i średnim, szczególnie na terenach wiejskich. GUS nie prowadzi rejestru osób z wyższym 

wykształceniem dla poszczególnych gmin i powiatów (szczegółowe dane pochodzą ze spisu 

powszechnego z 2002 roku), ale można przyjąć, iż wskaźniki dotyczące wykształcenia, mimo, 

iż zmieniły swoje wartości, zachowały relacje pomiędzy porównywanymi jednostkami 

administracyjnymi. Zatem wskaźnik wykształcenia w Krasnymstawie jest w stosunku do 

średniego poziomu wykształcenia w Polsce i województwie lubelskim wyższy na poziomie 

wykształcenia wyższego, policealnego i średniego. Mimo to wskaźnik ten jest niższy niż  

w krajach UE (UE=25), gdzie ilość osób z wyższym i średnim wykształceniem jest zdecydowanie 

wyższa i wynosi odpowiednio: 24,1% oraz 46,3%, a np. w Irlandii: 39,4% oraz 26,7%, a w 

Niemczech 25,6% oraz 57,2%3. 

 

Tab.6.5. WSKAŹNIK WYKSZTAŁCENIA – STAN NA 2002 ROK. 

Wskaźnik 

wykształcenia 
Polska 

Województwo 

lubelskie 

Powiat 

krasnostaws

ki 

Miasto 

Krasnystaw 

Miasto Krasnystaw w stosunku do: 

Polski powiatu 
Województ

wa 

Wyższe 10,08 9,43 5,83 12,6    
Policealne 3,22 3,51 3,64 6,7    
Średnie  28,90 27,72 24,27 33,8    
Zasadnicze 

zawodowe 
23,72 20,34 19,61 16,2    

Podstawowe 30,37 33,64 39,62 26,5    
Niepełne 

podstawowe i 

bez 

wykształcenia 

3,71 5,37 7,03 4,2    

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

W Krasnymstawie wskaźniki dotyczące wykształcenia wyższego, policealnego oraz średniego 

są w wyższe od wskaźników wyliczonych dla kraju, województwa i powiatu, co jest zjawiskiem 

pozytywnym. W przypadku wykształcenia podstawowego i niepełnego podstawowego 

wskaźniki dla miasta mają wartości niższe od wartości wskaźników dla kraju, województwa  

i powiatu, co również jest zjawiskiem pozytywnym. Wskaźnik wykształcenia zasadniczego 

zawodowego dla miasta jest niższy od pozostałych wskaźników. Jest to sytuacja negatywna, 

ponieważ w obecnej sytuacji rynek pracy wykazuje zapotrzebowanie na odpowiednio 

wykwalifikowanych robotników. 

 

                                                 
3 Źródło: Europan Competitiveness Raport 2002 
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Tab.6.6. LICZBA SZKÓŁ W KRAJU, WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM, POWIECIE KRASNOSTAWSKIM I 

KRASNYMSTAWIE I WSKAŹNIK LICZBY SZKÓŁ NA 1000 MIESZKAŃCÓW W WIEKU 

PRZEDPRODUKCYJNYM – STAN NA 2006 ROK. 

SZKOŁY 

POLSKA WOJ. LUBELSKIE 
POWIAT 

KRASNOSTAWSKI 
MIASTO KRASNYSTAW 

ilość 

szkół 

wskaźnik liczby 

szkół na 1000 

mieszkańców w 

wieku 

przedprodukcyj

nym 

ilość 

szkół 

wskaźnik liczby 

szkół na 1000 

mieszkańców w 

wieku 

przedprodukcyj

nym 

ilość 

szkół 

wskaźnik liczby 

szkół na 1000 

mieszkańców w 

wieku 

przedprodukcyj

nym 

ilość 

szkół 

wskaźnik liczby 

szkół na 1000 

mieszkańców w 

wieku 

przedprodukcyjny

m 

PODSTAWOWE 13725 2,28 1111 3,11 41 3,85 3 0,80 

GIMNAZJA 6256 1,04 420 1,18 20 1,88 4 1,07 

ŚREDNIE 

ZAWODOWE 
1394 0,23 94 0,26 2 0,19 1 0,27 

LICEA 2416 0,40 163 0,46 8 0,75 5 1,34 

POLICEALNE 739 0,12 67 0,19 8 0,75 1 0,27 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

W przypadku szkół podstawowych i gimnazjalnych wskaźniki dotyczące miasta 

Krasnegostawu są niższe niż wskaźniki kraju, województwa i powiatu. Wyjątek stanowi wartość 

wskaźnika liczby szkół gimnazjalnych w kraju, która jest niższa od wartości wskaźnika miasta. 

Natomiast jeżeli chodzi o szkoły średnie zawodowe i licea to wskaźniki liczby szkół na 1000 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w mieście Krasnystaw są wyższe od wskaźników 

liczonych dla kraju, województwa i powiatu. Dla szkół policealnych wskaźnik badanego 

miasta jest niższy od wskaźnika powiatu, ale wyższy od wartości wskaźnika liczonego dla 

województwa i kraju. 

 

POZIOM PŁAC 

Tab.6.7. ZESTAWIENIE POZIOMU PŁAC W LATACH: 2005, 2006  

R

O

K 

Wskaźnik Polska 
Województwo 

lubelskie 

Powiat 

krasnostawski 

Miasto Krasnystaw w stosunku do: 

Polski województwa powiatu 

2

0

0

6 

Przeciętne 

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto ogółem 

2 636,81 2 290,60 2 069,11 

  = Przeciętne 

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto w % 

100 86,9 78,5 

2

0

0

5 

Przeciętne 

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto ogółem 

2 506,93 2 180,18 1 943,03 

  = Przeciętne 

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto w % 

100 87 77,5 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

Jak widać, poziom dochodów ludności Krasnegostawu jest niższy w stosunku do przeciętnego 

poziomu dochodów ludności kraju i województwa lubelskiego. W porównaniu do powiatu 

krasnostawskiego zjawisko ma charakter neutralny. 
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WARUNKI MIESZKANIOWE 

Warunki mieszkaniowe mieszkańców Krasnegostawu w porównaniu do powiatu, 

województwa i kraju. 

Tab.6.8. WARUNKI MIESZKANIOWE  

ROK Wskaźnik POLSKA 

Województ

wo 

lubelskie 

Powiat 

krasnostaw

ski 

Miasto 

Krasnystaw 

Miasto Krasnystaw  w stosunku do: 

Polski województwa powiatu 

2006 

Liczba 

mieszkań 
12 876 676 705033 23471 6698 - - - 

Stosunek liczby 

mieszkań do 

liczby 

mieszkańców  

0,338 0,324 0,338 0,345    

Izby 47 539 382 2629717 86094 25112 - - - 
Stosunek liczby 

izb do liczby 

mieszkańców 

1,25 1,21 1,24 1,29    

Powierzchnia 

użytkowa 

mieszkań w tys. 

m2 

895 078 51938 1811,4 455,2 - - - 

Stosunek 

powierzchni 

użytkowej 

mieszkań w tys. 

m2 do liczby 

mieszkańców 

0,023 0,024 0,026 0,023 =   

Przeciętna 

liczba izb w 

mieszkaniu 

3,69 3,73 3,67 3,75    
Przeciętna 

liczba osób na 

jedno 

mieszkanie 

2,96 3,09 2,96 2,90    

Przeciętna 

liczba osób na 

jedną izbę 

0,802 0,829 0,807 0,774    

Przeciętna 

powierzchnia 

w m2 jednego 

mieszkania 

69,5 73,7 77,2 68,0    

Przeciętna 

powierzchnia 

w m2 na 1 

osobę  

23,5 23,8 26,1 23,4    

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

Przeważająca część wskaźników dotyczących Krasnegostawu w porównaniu do 

odpowiednich wskaźników charakteryzujących powiat krasnostawski, województwo lubelskie 

i Polskę ma wartości pozytywne. 

Negatywnie przedstawia się stosunek powierzchni użytkowej mieszkań do liczby 

mieszkańców, przeciętna powierzchnia jednego mieszkania oraz przeciętna powierzchnia na 

1 osobę. 

POZIOM UBÓSTWA 

Wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe, niska zasobność społeczeństwa, 

nadal zbyt mała aktywność gospodarcza i chęć poszukiwania nowych źródeł dochodów. 

Tak w skrócie można opisać sytuację w województwie lubelskim. Poniżej szczegółowa 

statystyka związana z tym tematem. 
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Tab.6.9. ODSETEK OSÓB W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM 

WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2002 R. 

Miejsce zamieszkania 

Odsetek osób w gospodarstwach domowych 

znajdujących się poniżej 

minimum egzystencji ustawowej granicy ubóstwa 

w % ogółem=100 w % ogółem=100 

Ogółem 11,1 100 18,5 100 

Miasta razem 7,0 63 12,2 66 

o liczbie mieszkańców:     

500 tys. i więcej 2,5 23 5,0 27 

200-500 tys. 5,3 48 9,0 49 

100-200 tys. 7,0 63 12,1 65 

  20-100 tys. 7,5 68 13,9 75 

  20 tys. i mniej 11,4 103 18,6 101 

Wieś 17,4 157 27,9 148 

Województwa:     

Dolnośląskie 12,1 109 19,5 104 

Kujawsko-pomorskie 10,8 97 17,9 95 

Lubelskie 13,4 121 21,2 113 

Lubuskie 9,8 88 17,2 91 

Łódzkie 9,7 87 15,8 84 

Małopolskie 10,8 97 18,9 101 

Mazowieckie 8,5 77 15,3 83 

Opolskie 10,2 92 17,9 97 

Podkarpackie 16,3 147 25,4 137 

Podlaskie 11,6 105 20,0 108 

Pomorskie 13,0 117 19,7 106 

Śląskie 8,1 73 14,0 76 

Świętokrzyskie 13,4 121 23,1 125 

Warmińsko-mazurskie 16,8 151 26,1 141 

Wielkopolskie 10,3 93 18,3 99 

Zachodniopomorskie 13,0 117 19,1 103 

Źródło: BILANS ISTNIEJĄCYCH BADAŃ I ANALIZ OCENIAJĄCYCH POZIOM UBÓSTWA I ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM 

SPOŁECZNYM ORAZ KIERUNKI DALSZYCH ANALIZ, Raport Grupy nr 1 Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej 

Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004  

 

Tab.6.10. STOPA UBÓSTWA SKRAJNEGO W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH 

Województwo 

Stopa ubóstwa skrajnego 

w 2002 r. 

Poziom PKB na jednego 

mieszkańca* 

Polska ogółem=100 

Dolnośląskie 109 101,7 

Kujawsko-pomorskie 98 90,4 

Lubelskie 121 70,1 

Lubuskie 89 88,8 

Łódzkie 88 90,2 

Małopolskie 98 86,4 

Mazowieckie 77 155,9 

Opolskie 92 81,2 

Podkarpackie 147 71,4 

Podlaskie 105 75,6 

Pomorskie 118 99,3 

Śląskie 73 109,1 

Świętokrzyskie 121 76,4 

Warmińsko-mazurskie 152 72,4 

Wielkopolskie 93 106,2 

Zachodniopomorskie 118 99,2 

Źródło: BILANS ISTNIEJĄCYCH BADAŃ I ANALIZ OCENIAJĄCYCH POZIOM UBÓSTWA I ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM 

SPOŁECZNYM ORAZ KIERUNKI DALSZYCH ANALIZ, Raport Grupy nr 1 Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej 

Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004 

 



„Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2007- 2015” z długookresową prognozą do roku 2020 

 

 

Rozdział 6 98 

Analizując dane dotyczące zagrożenia ubóstwem w ujęciu terytorialnym należy pamiętać  

o dużym zróżnicowaniu sytuacji w obrębie poszczególnych województw, w tym różnic  

w sytuacji mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, miast, w tym Krasnegostawu, małych 

miasteczek i wsi.  

Powyższe wskaźniki jednoznacznie wskazują województwo lubelskie, jako jedno  

z biedniejszych w kraju.  

 

Również wskaźnik dochodów podatkowych dla Krasnegostawu na 2007 r. jest nieznacznie 

niższy niż średni wskaźnik dla gmin w Polsce. 

Wskaźnik G dla Krasnegostawu = 843,26. 

Wskaźnik gminny Gg dla kraju = 866,72. 

Wskaźnik powiatowy Pp dla kraju = 108,24. 

Wskaźnik wojewódzki Ww dla kraju = 103,16. 4 

Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2005 r. 

wg stanu sprawozdań na dzień 30 czerwca 2006 r. 

 

 

 

TRENDY DEMOGRAFICZNE 

Tab.6.11. LUDNOŚĆ W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM, PRODUKCYJNYM I POPRODUKCYJNYM 

WEDŁUG PŁCI. 

Wyszczególnienie 

Kobiety Mężczyźni 

Wiek 
przedprodu

kcyjny 

Wiek 
produkcyjn

y 

Wiek 
poprodukcy

jny 

Wiek 
przedprodu

kcyjny 

Wiek 
produkcyjn

y 

Wiek 
poprodukcy

jny 

2

0

0

6 

Przedmieście Zastawie  82 239 91 87 243 37 

Kolonia Krakowskie 
Przedmieście  

12 48 20 21 46 6 

Krakowskie Przedmieście  76 192 82 82 219 46 

Przedmieście Lubańki  60 132 47 56 232 23 

Przedmieście Zakręcie  29 124 34 23 145 17 

Kolonia Góry  42 104 31 41 103 14 

Przedmieście Góry  80 214 81 86 233 44 

Centrum 1409 5514 1643 1551 5560 685 

Miasto Krasnystaw ogółem 1790 6567 2029 1947 6781 872 

2

0

0

5 

Przedmieście Zastawie  72 223 86 76 241 32 

Kolonia Krakowskie 
Przedmieście  

12 48 20 21 44 6 

Krakowskie Przedmieście  81 191 75 73 219 39 

Przedmieście Lubańki  59 130 47 54 224 21 

Przedmieście Zakręcie  27 121 33 21 146 16 

Kolonia Góry  45 101 30 45 99 14 

Przedmieście Góry  93 230 79 93 238 41 

Centrum 1485 5648 1613 1606 5577 695 

Miasto Krasnystaw ogółem 1874 6692 1983 1989 6788 864 

2

0

0

4 

Przedmieście Zastawie  75 218 83 79 241 31 

Kolonia Krakowskie 
Przedmieście  

14 45 19 22 43 6 

Krakowskie Przedmieście  82 188 72 75 212 38 

Przedmieście Lubańki  61 130 45 55 227 19 

Przedmieście Zakręcie  25 119 31 22 143 16 

Kolonia Góry  51 94 29 49 96 14 

Przedmieście Góry  99 225 74 91 239 37 

Centrum 1546 5673 1591 1655 5549 684 

                                                 
4 Źródło: www.mf.gov.pl 
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Wyszczególnienie 

Kobiety Mężczyźni 

Wiek 
przedprodu

kcyjny 

Wiek 
produkcyjn

y 

Wiek 
poprodukcy

jny 

Wiek 
przedprodu

kcyjny 

Wiek 
produkcyjn

y 

Wiek 
poprodukcy

jny 

Miasto Krasnystaw ogółem 1953 6692 1944 2048 6750 845 

2
0

0

3 

Przedmieście Zastawie  71 218 78 82 235 30 

Kolonia Krakowskie 
Przedmieście  

15 45 17 21 43 6 

Krakowskie Przedmieście  84 185 72 77 212 34 

Przedmieście Lubańki  67 119 43 61 212 19 

Przedmieście Zakręcie  24 116 30 22 137 15 

Kolonia Góry  52 94 27 49 96 12 

Przedmieście Góry  105 226 70 84 239 33 

Centrum 1641 5672 1585 1720 5574 673 

Miasto Krasnystaw ogółem 2059 6675 1922 2116 6748 822 

2

0

0

2 

Przedmieście Zastawie  72 216 76 80 233 27 

Kolonia Krakowskie 
Przedmieście  

15 45 17 20 43 5 

Krakowskie Przedmieście  87 185 69 75 211 32 

Przedmieście Lubańki  67 115 43 64 209 17 

Przedmieście Zakręcie  22 116 29 21 136 14 

Kolonia Góry  53 90 27 51 93 12 

Przedmieście Góry  118 216 76 86 233 27 

Centrum 1731 5662 1557 1804 5579 664 

Miasto Krasnystaw ogółem 2165 6645 1894 2201 6737 798 

2

0

0

1 

Przedmieście Zastawie  69 213 72 81 229 26 

Kolonia Krakowskie 
Przedmieście  

17 43 16 21 42 5 

Krakowskie Przedmieście  91 185 64 78 211 28 

Przedmieście Lubańki  66 116 42 67 204 16 

Przedmieście Zakręcie  22 116 27 23 133 13 

Kolonia Góry  54 91 23 51 92 11 

Przedmieście Góry  116 225 60 90 229 30 

Centrum 1858 5635 1560 1892 5573 674 

Miasto Krasnystaw ogółem 2293 6624 1864 2303 6713 803 

2

0

0
0 

Przedmieście Zastawie  68 213 68 81 224 24 

Kolonia Krakowskie 
Przedmieście  

19 41 16 21 41 5 

Krakowskie Przedmieście  95 182 59 76 210 26 

Przedmieście Lubańki  67 115 40 70 198 16 

Przedmieście Zakręcie  21 116 25 23 131 13 

Kolonia Góry  56 89 22 51 88 9 

Przedmieście Góry  116 223 58 88 227 29 

Centrum 1966 5542 1520 1986 5501 685 

Miasto Krasnystaw ogółem 2408 6521 1808 2396 6620 807 

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Urząd Miasta Krasnystaw 

 

Dane liczbowe z tabeli nr 6.11. dotyczące Krasnegostawu zostały przedstawione na 

poniższym wykresie. 
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Rys.6.12. Ludność według wieku w  mieście Krasnystaw w latach 2000-2006  

 

Powyższy wykres ilustruje starzenie się społeczeństwa Krasnegostawu czyli spadek liczby osób 

w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost osób w wieku poprodukcyjnym. 
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Rys.6.13 Ludność według wieku w Krasnymstawie w porównaniu do powiatu, województwa  

i kraju. 

W Krasnymstawie można zauważyć niższy w porównaniu z krajem, województwem  

i powiatem odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym oraz wyższy odsetek 

ludności w wieku produkcyjnym. 
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Tab.6.14. RUCH NATURALNY W KRASNYMSTAWIE 

Wyszczególnienie Urodzenia żywe Zgony 
Zgony 

niemowląt 

Przyrost 

naturalny 
Małżeństwa Rozwody 

2

0

0

6 

Przedmieście Zastawie  6 5 0 1 5 1 

Kolonia Krakowskie 

Przedmieście  

3 2 0 1 2 0 

Krakowskie Przedmieście  6 9 0 -3 3 0 

Przedmieście Lubańki  4 13 0 -9 3 0 

Przedmieście Zakręcie  3 9 0 -6 3 2 

Kolonia Góry  1 7 0 -6 3 1 

Przedmieście Góry  5 5 0 0 1 3 

Centrum 155 153 0 2 150 44 

Miasto Krasnystaw 

ogółem 

183 203 0 -20 170 51 

2

0

0

5 

Przedmieście Zastawie  10 7 0 3 15 0 

Kolonia Krakowskie 

Przedmieście  

3 0 0 3 1 0 

Krakowskie Przedmieście  7 12 0 -5 4 1 

Przedmieście Lubańki  7 8 0 -1 0 1 

Przedmieście Zakręcie  2 4 0 -2 4 0 

Kolonia Góry  2 1 0 1 2 1 

Przedmieście Góry  8 4 0 4 3 0 

Centrum 151 125 0 26 164 33 

Miasto Krasnystaw 

ogółem 

190 161 0 29 193 36 

2

0

0

4 

Przedmieście Zastawie  12 15 0 -3 8 4 

Kolonia Krakowskie 

Przedmieście  

1 3 0 -2 2 0 

Krakowskie Przedmieście  3 10 0 -7 5 3 

Przedmieście Lubańki  4 17 0 -13 0 1 

Przedmieście Zakręcie  4 4 0 0 2 0 

Kolonia Góry  1 3 0 -2 0 2 

Przedmieście Góry  9 10 0 -1 3 0 

Centrum 132 150 0 -18 137 35 

Miasto Krasnystaw 

ogółem 

166 212 0 -46 155 45 

2

0

0

3 

Przedmieście Zastawie  9 14 0 -5 7 1 

Kolonia Krakowskie 

Przedmieście  

0 1 0 1 3 0 

Krakowskie Przedmieście  7 4 0 3 3 0 

Przedmieście Lubańki  4 12 0 -8 3 1 

Przedmieście Zakręcie  1 4 0 -3 0 0 

Kolonia Góry  4 3 0 1 5 1 

Przedmieście Góry  7 6 0 1 3 1 

Centrum 154 143 0 12 137 14 

Miasto Krasnystaw 

ogółem 

186 187 0 -1 161 18 

2

0

0

2 

Przedmieście Zastawie  8 8 0 0 8 1 

Kolonia Krakowskie 

Przedmieście  

1 2 0 -1 0 0 

Krakowskie Przedmieście  5 5 0 0 4 2 

Przedmieście Lubańki  6 19 0 -13 1 2 

Przedmieście Zakręcie  4 3 0 1 2 0 

Kolonia Góry  2 6 0 -4 3 1 

Przedmieście Góry  2 7 0 -5 4 2 

Centrum 132 131 0 2 137 35 

Miasto Krasnystaw 

ogółem 

160 181 0 -21 159 43 

2

0

0

1 

Przedmieście Zastawie  4 12 0 -8 13 1 

Kolonia Krakowskie 

Przedmieście  

1 3 0 -2 0 0 

Krakowskie Przedmieście  7 13 0 -6 2 1 

Przedmieście Lubańki  4 15 0 -11 1 0 

Przedmieście Zakręcie  5 7 0 -2 4 0 

Kolonia Góry  2 10 0 -8 0 2 

Przedmieście Góry  12 3 0 9 5 0 

Centrum 142 132 0 10 122 30 

Miasto Krasnystaw 

ogółem 

177 195 0 -18 147 34 

2

0

0

Przedmieście Zastawie  6 6 0 0 7 0 

Kolonia Krakowskie 

Przedmieście  

2 0 0 2 1 0 
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Wyszczególnienie Urodzenia żywe Zgony 
Zgony 

niemowląt 

Przyrost 

naturalny 
Małżeństwa Rozwody 

0 Krakowskie Przedmieście  8 4 0 4 8 1 

Przedmieście Lubańki  1 17 0 -16 2 1 

Przedmieście Zakręcie  7 2 0 5 4 0 

Kolonia Góry  4 5 0 -1 1 2 

Przedmieście Góry  9 13 0 -4 5 1 

Centrum 172 140 1 32 146 22 

Miasto Krasnystaw 

ogółem 

209 187 1 22 174 27 

Źródło: Urząd Miasta Krasnystaw 

Poniższy wykres przedstawia ruch naturalny na 1000 mieszkańców w latach 2000-2006, tzn. 

urodzenia żywe na 1000 mieszkańców, zgony na 1000 mieszkańców itd. 

Ruch naturalny w Krasnymstawie w latach 2000-2006

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Urodzenia żyw e

Zgony

Zgony niemow ląt

Przyrost naturalny

M ałżeństw a

Rozwody

Rys.6.15 Ruch naturalny w mieście Krasnystaw na 1000 mieszkańców. 

W ciągu siedmiu lat można zauważyć trend wzrostowy liczby zgonów i zawieranych 

małżeństw, a przyrost naturalny przez okres ostatnich siedmiu osiągał wartości ujemne, 

wyjątek stanowi rok 2005. Z wykresu można wnioskować, iż społeczeństwo w  mieście 

Krasnystaw starzeje się. 

 

Tab.6.16. MIGRACJE W RUCHU WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM W KRASNYMSTAWIE. 

Wyszczególnienie 

Zameldowanie Wymeldowanie Saldo migracji 

W ruchu 

wewnętrznym 
zagranica 

W ruchu 

wewnętrznym 
zagranica 

W ruchu 

wewnętrznym 
zagranica 

2

0

0

6 

Przedmieście Zastawie  2 0 9 0 -7 0 

Kolonia Krakowskie Przedmieście  1 0 1 0 0 0 

Krakowskie Przedmieście  10 0 5 0 5 0 

Przedmieście Lubańki  4 0 3 0 1 0 

Przedmieście Zakręcie  0 0 5 1 -5 -1 

Kolonia Góry  3 0 4 0 -1 0 

Przedmieście Góry  11 0 3 0 8 0 

Centrum 182 0 340 0 -158 0 

Miasto Krasnystaw ogółem 213 0 370 1 -157 -1 

2

0

0

5 

Przedmieście Zastawie  16 0 3 1 13 -1 

Kolonia Krakowskie Przedmieście  0 0 1 0 -1 0 

Krakowskie Przedmieście  6 1 4 0 2 1 

Przedmieście Lubańki  2 0 0 0 2 0 

Przedmieście Zakręcie  3 0 1 0 2 0 

Kolonia Góry  7 0 4 0 3 0 

Przedmieście Góry  12 0 7 0 5 0 

Centrum 159 1 256 0 -97 1 

Miasto Krasnystaw ogółem 205 2 276 1 -71 1 

2

0

0

4 

Przedmieście Zastawie  12 0 9 0 4 0 

Kolonia Krakowskie Przedmieście  2 0 1 0 1 0 

Krakowskie Przedmieście  7 0 6 0 1 0 

Przedmieście Lubańki  7 0 11 0 -4 0 

Przedmieście Zakręcie  3 0 1 0 2 0 

Kolonia Góry  7 0 1 0 6 0 
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Wyszczególnienie 

Zameldowanie Wymeldowanie Saldo migracji 

W ruchu 

wewnętrznym 
zagranica 

W ruchu 

wewnętrznym 
zagranica 

W ruchu 

wewnętrznym 
zagranica 

Przedmieście Góry  4 0 2 0 2 0 

Centrum 170 3 245 0 -76 3 

Miasto Krasnystaw ogółem 212 3 276 0 -64 3 

2

0

0

3 

Przedmieście Zastawie  16 0 6 0 10 0 

Kolonia Krakowskie Przedmieście  1 0 3 0 -2 0 

Krakowskie Przedmieście  5 0 4 0 1 0 

Przedmieście Lubańki  8 0 0 0 8 0 

Przedmieście Zakręcie  0 0 2 0 -2 0 

Kolonia Góry  4 0 5 0 -1 0 

Przedmieście Góry  5 0 7 0 -2 0 

Centrum 159 4 248 0 -89 4 

Miasto Krasnystaw ogółem 198 4 275 0 -77 4 

2

0

0

2 

Przedmieście Zastawie  5 0 8 0 -3 0 

Kolonia Krakowskie Przedmieście  1 0 1 0 0 0 

Krakowskie Przedmieście  11 0 2 0 9 0 

Przedmieście Lubańki  6 0 7 0 -1 0 

Przedmieście Zakręcie  1 0 2 0 -1 0 

Kolonia Góry  0 0 2 0 -2 0 

Przedmieście Góry  3 0 4 0 -1 0 

Centrum 171 1 301 0 -130 1 

Miasto Krasnystaw ogółem 198 1 327 0 -129 1 

2

0

0

1 

Przedmieście Zastawie  10 0 3 0 7 0 

Kolonia Krakowskie Przedmieście  0 0 0 0 0 0 

Krakowskie Przedmieście  5 0 1 0 4 0 

Przedmieście Lubańki  20 0 4 0 16 0 

Przedmieście Zakręcie  3 0 2 0 1 0 

Kolonia Góry  7 0 1 0 6 0 

Przedmieście Góry  7 0 1 0 6 0 

Centrum 187 0 187 0 0 0 

Miasto Krasnystaw ogółem 239 0 199 0 40 0 

2

0

0

0 

Przedmieście Zastawie  5 0 1 0 4 0 

Kolonia Krakowskie Przedmieście  0 0 1 0 -1 0 

Krakowskie Przedmieście  10 0 3 0 7 0 

Przedmieście Lubańki  16 0 0 0 16 0 

Przedmieście Zakręcie  4 0 0 0 4 0 

Kolonia Góry  1 0 4 0 -3 0 

Przedmieście Góry  8 0 2 0 6 0 

Centrum 204 0 167 0 37 0 

Miasto Krasnystaw ogółem 248 0 178 0 70 0 

Źródło: Urząd Miasta Krasnystaw 

 

Migracje w Krasnymstawie 
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Rys.6.17 Migracje w Krasnymstawie  na 1000 mieszkańców. 

Od 2002 r. zanotowano w ruchu wewnętrznym więcej wymeldowań, niż zameldowań,  

a zatem saldo migracji od roku 2002 jest ujemne i od 2005 r. wykazuje tendencję spadkową.  
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Ogółem w Polsce w dniu 31.12.2006 r. zarejestrowanych było 3 636 039 podmiotów 

gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze regon według sektorów 

własnościowych, w województwie lubelskim - 150 579 podmiotów gospodarczych,  

w powiecie krasnostawskim – 3294 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a w 

mieście Krasnystaw – 1.544. 

 

Tab.6.18. LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZAREJESTROWANYCH W 2006 ROKU NA 1000 

MIESZKAŃCÓW. 

Wskaźnik Polska 

Województ

wo 

lubelskie 

Powiat 

krasnostaw

ski 

Miasto 

Krasnystaw 

Miasto Krasnystaw w stosunku do: 

Polski województwa powiatu 

Liczba 

podmiotów 

gospodarki 

narodowej 

zarejestrowane 

w rejestrze 

REGON na 

1000 

mieszkańców 

95 69 47,40 79,47    

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Tab.6.19. PARAMETRY DOTYCZĄCE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEŚCIE 

KRASNYSTAW W LATACH 2000-2006. 

 

Wodociągi Kanalizacja sanitarna 

Liczba 

oczyszczalni 

ścieków 

długość 

czynnej sieci 

rozdzielczej 

długość 

przyłączy 

ludność 

korzystająca z 

sieci 

długość 

czynnej sieci 

rozdzielczej 

długość 

przyłączy 

ludność 

korzystająca z 

sieci 

2006 78,9 km 55,8 km 18 940 36,7 km 14,0 km 17 650 1 

2005 78,9 km 55,1 km 18 900 36,7 km 13,7 km 17 600 1 

2004 78,9 km 54,4 km 18 860 36,7 km 13,6 km 17 540 1 

2003 78,9 km 53,8 km 18 840 36,7 km 13,3 km 17 520 1 

2002 78,4 km 53,0 km 18 830 35,5 km 13,0 km 17 510 1 

2001 77,9 km 51,0 km 18 790 34,6 km 12,7 km 17 440 1 

2000 74,6 km 50,4 km 18 770 34,5 km 12,2 km 17 310 1 

Źródło: PGK Krasnystaw 

Powyższa tabela ilustruje tempo rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 

miasta Krasnystaw. W okresie siedmiu lat: od 2000 do 2006 roku przybyło ponad 4 km 

wodociągowej czynnej sieci rozdzielczej, co stanowi 5,4% obecnej długości systemu.  

Nastąpił również wzrost długości kanalizacyjnej czynnej sieci rozdzielczej: z 34,5 km w 2000 

roku do 36,7 km w roku 2006. 

Rozbudowa kanalizacji wodociągowej i sanitarnej wiąże się ze wzrostem liczby ludności 

korzystającej, w przypadku kanalizacji wodociągowej liczba ta wzrosła o 170 osób, natomiast 

w przypadku kanalizacji sanitarnej liczba osób wzrosła o 340.  
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Tab. 6.20. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ I GAZOWEJ 

Wskaźnik Polska 

Województ

wo 

lubelskie 

Powiat 

krasnosta

wski 

Miasto 

Krasnysta

w 

Miasto Krasnystaw w stosunku do: 

Polski województwa powiatu 

Korzystający 

z instalacji w 

miastach w 

% ogółu 

ludności 

miast 

Wodo

ciągi 
94,9 93,4 89,0 89,0   = 

Kanali

zacja 
84,8 85,1 72,2  72,2   = 

Gaz 73,0 68,1 71,4 71,4   = 

Sieć 

rozdzielcza 

na 100 km2 

Wodo

ciągi 
80,4 71,4 79,5 192,0    

Kanali

zacja 
27,1 14,5 12,0 87,1    

Gaz 34,1 26,3 34,7 215,3    
Źródło: Bank Danych Regionalnych 

W mieście z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej korzysta mniejszy odsetek ludności, niż  

w kraju i województwie. Wskaźnik korzystających z instalacji gazowej w mieście Krasnystaw 

jest wyższy od wskaźnika liczonego dla województwa, ale zarazem jest niższy od wskaźnika 

dla kraju. W przypadku długości sieci rozdzielczej na 100 km2 wszystkie wskaźniki wykazują 

wartości wyższe od wartości wskaźników kraju, województwa i powiatu, co jest zjawiskiem 

pozytywnym.  

 

6.3. Delimitacja obszarów problemowych 

Po przeprowadzeniu delimitacji dokonano podziału Krasnegostawu na następujące obszary 

problemowe: 

I. Infrastruktura techniczna, 

II. Promocja i rozwój przedsiębiorczości, 

III. Turystyka i ochrona środowiska, 

IV. Infrastruktura społeczna. 

V. Rewitalizacja miasta Krasnegostawu 

Wszystkie wyznaczone obszary spełniają co najmniej pięć z ośmiu kryteriów: 

Kryteria 

Obszar 

stopa 

bezroboci

a 

poziom 

wykształc

enia 

poziom 

płac 

warunki 

mieszkani

owe 

poziom 

ubóstwa 

trendy 

demografi

czne 

przedsiębi

orczość 

Infrastruktu

ra 

techniczn

a 

I. Infrastruktura 

techniczna 
+ +  + +  + + 

II. Promocja i rozwój 

przedsiębiorczości 
+ + +  +  + + 

III. Turystyka i 

ochrona środowiska 
+ +  + +   + 

IV. Infrastruktura 

społeczna 
+ + + + + + +  

V. Rewitalizacja 

miasta 

Krasnegostawu 
+ + + + + + + + 
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OBSZAR I 

Infrastruktura techniczna 

 

 

ul. Leśna                                                                              /fot. Józef Komarewicz -  F.M. HEKTOR/ 

 

 

 

ul. Polewana                                                                       /fot. Józef Komarewicz -  F.M. HEKTOR/ 
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1. Charakterystyka obszaru problemowego 

 

Infrastruktura techniczna przestrzeni publicznej w Krasnymstawie obejmuje: drogi, chodniki, 

oświetlenie, parkingi oraz wszelkiego rodzaju instalacje np. sanitarne, elektryczne, 

ciepłownicze itp. 

Stan infrastruktury technicznej na terenie miasta Krasnegostawu jest zadowalający, ale 

wymaga remontów i modernizacji. Planuje się m.in. przebudowę ul. Leśnej (jest to droga 

szczególnie ważna dla zakładów produkcyjnych mających swoje siedziby w Krasnymstawie – 

Cersanit, Kartonex), budowę ul. Polewanej, budowę połączenia drogi krajowej nr 17 z drogą 

wojewódzką nr 812 wraz z budową mostu na rzece Wieprz. Konieczna jest również poprawa 

układu komunikacyjnego dla miasta Krasnegostawu.  

Brak inwestycji w infrastrukturę ogranicza zainteresowanie inwestorów, którzy chcieliby 

inwestować w mieście, a także zmniejsza atrakcyjność turystyczną i usługową 

Krasnegostawu. Wpływa to także na zmniejszenie wartości nieruchomości na terenie miasta. 

 

2. Zidentyfikowane problemy: 

1. Zły stan dróg, brak parkingów i niedostosowany układ komunikacyjny. 

2. Brak dróg osiedlowych. 

3. Niski stopień bezpieczeństwa na drogach. 

4. Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura wodno-ściekowa. 

5. Energochłonny  system oświetlenia ulic miasta. 

6. Obniżone walory estetyczne miasta. 

7. Niewystarczające warunki do tworzenia nowych miejsc pracy. 

8. Brak powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu. 

 

3. Planowane zadania inwestycyjne: 

1. Przebudowa istniejących i budowa nowych dróg na terenie miasta Krasnegostawu,  

w szczególności ul. Leśna, ul. Polewana wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. 

2. Budowa połączenia drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812 oraz budowa 

mostu na rzece Wieprz. 

3. Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego na obszarze miasta i gminy 

Krasnystaw. 

4. Rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. 

5. Budowa, przebudowa i wymiana infrastruktury wodociągowej na terenie miasta  

(w szczególności wymiana rur azbestowych). 

6. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego i infrastruktury teleinformatycznej. 

7. Uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę stref aktywności gospodarczej, w tym tereny 

przy ul. Rejowieckiej, ul. Kościuszki, ul. Polewanej i tereny za Spółdzielnią Mleczarską 

przy projektowanej trasie Warszawa – Hrebenne 

 

 

4. Harmonogram  

Zadania te będą realizowane w latach 2007-2015. 
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5. Źródła finansowania 

Na pomniejszenie lub sfinansowanie wkładu własnego: 

Fundusz Typy zadań Poziom pomocy Forma pomocy 

Rezerwa celowa budżetu państwa na współfinansowanie 

wkładu własnego samorządów terytorialnych dla projektów 

inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE, 

Funduszu Spójności, MF EOG (w budżecie państwa na rok 2007, 

część 83, poz. 8). 

Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Krajowy Fundusz Termomodernizacji Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Premia 

termomoderniz

acyjna 

Krajowy Fundusz Inwestycji Komunalnych Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Fundusz Poręczeń Kredytowych  Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Kredyt 

preferencyjny  

 

 

Dotacja główna: 

Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007-2013 

Oś 2. Infrastruktura 

ekonomiczna 

Stworzenie przyjaznego otoczenia dla 

inwestowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej w regionie, poprawę jakości 

życia mieszkańców w regionie. 

Jednocześnie zapewni utrzymanie 

unikatowego w skali kraju charakteru wielu 

gmin (w tym także U), co przyczyni się do 

wzrostu ich atrakcyjności i 

konkurencyjności. 

      - w dziedzinach wysokich technologii oraz 

inkubatory akademickie, parki przemysłowe, 

technologiczne, naukowe, naukowo-

technologiczne, strefy gospodarcze) skierowane 

na infrastrukturę, wyposażenie, szkolenia dla kadry 

i usługi doradcze; 

      - rewitalizacji terenów poprzemysłowych z 

przeznaczeniem na strefy przemysłowousługowe i 

rekreacyjne; 

      - kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych 

obszarów miejskich, której celem jest 

przywrócenie obszarowi jego funkcji 

gospodarczych, turystycznych i społecznych. 

Projekty te mogą obejmować zadania z zakresu 

Dotacja 

bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowanyc

h 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

mieszkalnictwa i muszą wynikać z aktualnych 

programów rewitalizacji miast i być zgodne z 

Programem Rozwoju i Rewitalizacji Miast 

Województwa Lubelskiego; 

     - kompleksowego urządzania terenów 

inwestycyjnych, obejmujące m.in. infrastrukturę 

drogową, wodną, kanalizacyjną, gazową, 

energetyczną, teleinformatyczną; 

     - wsparcia potencjału instytucji otoczenia 

biznesu, wzmocnienia powiązań kooperacyjnych i 

współpracy międzyregionalnej przedsiębiorstw i 

wspierających je organizacji; 

     - rozbudowy infrastruktury informatycznej i 

powiązanych z nią usług (m.in. usług publicznych, 

edukacyjnych); 

     - rozwoju specjalistycznych usług 

szkoleniowych, doradczych oraz pomocy 

eksperckiej dla przedsiębiorstw; 

      - prowadzenia kampanii promujących region, 

których celem jest poprawa wizerunku 

gospodarczego regionu w kraju i za granicą; 

      - utworzenia i rozwoju systemu obsługi 

inwestorów; 

      - współpracy międzyregionalnej w zakresie 

promocji przedsiębiorczości, rozwoju 

innowacyjności i nowych technologii; 

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA JASPERS 

Wspólne wsparcie dla 

projektów w europejskich 

regionach 

     - wsparcie przygotowania dużych 

projektów inwestycyjnych, 

     - przyspieszenie przygotowania 

projektów umożliwiających wykorzystanie 

środków unijnych przyznanych Polsce,   

     - polepszenie jakości wniosków o 

dofinansowanie zatwierdzanych przez 

Komisję Europejską. 

Inicjatywa JASPERS dotyczy wsparcia dużych 

projektów od 25 mln euro w sektorze środowiska 

oraz od 50 mln w sektorze transportu i innych 

sektorach, które kwalifikują się do wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz Funduszu Spójności. Wsparcie nie ma 

charakteru finansowego, ale doradczy. 

 

Przedmiotem 

wsparcia 

JASPERS jest 

pomoc 

techniczna w 

przygotowaniu 

dużych 

projektów 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

inwestycyjnych 

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA JESSICA 

Wspólne europejskie 

wsparcie na rzecz trwałych 

inwestycji w obszarach 

miejskich 

Połączenie dotacji w ramach programów 

na rzecz rozwoju i odnowy obszarów 

miejskich lub budownictwa socjalnego z 

kredytami i wiedzą specjalistyczną banków 

w tej dziedzinie. 

   

PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

Oś 1. Gospodarka wodno – 

ściekowa 

Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej 

warunkującej rozwój gospodarczy. 

 

 - wyposażenie (do końca 2013 r.) aglomeracji 

powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, 

oczyszczalnie ścieków oraz zapewnienie 

odpowiedniej jakości wody pitnej, 

 - zmniejszenie całkowitego ładunku 

zanieczyszczeń w ściekach komunalnych poprzez 

wyposażenie aglomeracji pomiędzy 2 tys., a 15 

tys. RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnia 

ścieków oraz zapewnienie odpowiedniej jakości 

wody pitnej. 

  

Oś 2. Gospodarka odpadami 

i ochrona powierzchni ziemi 

 

Zwiększenie korzyści gospodarczych 

poprzez zmniejszenie udziału odpadów 

komunalnych składowanych i rekultywację 

terenów zdegradowanych oraz ochronę 

brzegów morskich. 

Zwiększenie ilości terenów przywróconych do 

właściwego stanu poprzez 

rekultywację terenów zdegradowanych i 

składowisk na cele przyrodnicze oraz 

zabezpieczenie brzegów morskich przed 

zjawiskiem erozji. 

  

Oś 3. Bezpieczeństwo 

ekologiczne 

Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów 

wodnych na potrzeby ludności i 

gospodarki kraju 

oraz minimalizacja skutków negatywnych 

zjawisk naturalnych oraz przeciwdziałanie 

poważnym awariom. 

 

- zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych 

niezbędnych dla ludności i gospodarki kraju oraz 

stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i 

przeciwdziałania skutkom suszy, 

- zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z 

zachowaniem dobrego stanu ekologicznego, 

-  zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń 

naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym 

awariom, usuwanie ich skutków i przywracanie 

środowiska do stanu właściwego oraz 

wzmocnienie wybranych elementów systemu 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

zarządzania środowiskiem, 

-  usprawnienie monitoringu stanu środowiska 

Oś 4. Przedsięwzięcia 

dostosowujące 

przedsiębiorstwa do 

wymogów ochrony 

środowiska 

 

Ograniczanie negatywnego wpływu 

istniejącej działalności przemysłowej na 

środowisko  

i dostosowanie przedsiębiorstw do 

wymogów prawa wspólnotowego. 

 

- rozpowszechnienie systemów zarządzania 

środowiskowego objętych certyfikacją, 

- pacjonalizacja gospodarki zasobami 

naturalnymi i odpadami, w tym zmniejszenie ilości 

odpadów innych niż komunalne i zwiększenie 

poziomu odzysku tych odpadów, 

- zapobieganie powstawaniu i redukcja 

zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska 

poprzez dostosowanie istniejących instalacji do 

wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT), 

- ograniczenie ładunku zanieczyszczeń (w 

szczególności substancji niebezpiecznych) 

odprowadzanych przez przemysł do środowiska 

wodnego oraz zmniejszenie ilości 

nieoczyszczonych ścieków przemysłowych 

odprowadzanych do wód lub do ziemi, 

- poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie 

wielkości emisji substancji zanieczyszczających z 

obiektów spalania paliw o mocy większej od 50 

MW, 

- zwiększenie udziału odpadów poużytkowych i 

niebezpiecznych podlegających odzyskowi i 

prawidłowemu unieszkodliwianiu. 

 

Zgodnie z 

projektami 

nowych 

rozporządzeń 

UE maksymalny 

poziom 

dofinansowani

a 

zostanie 

ograniczony 

poprzez limity 

wynikające z 

pomocy 

publicznej. 

 

Oś 5.  Przedsięwzięcia 

dostosowujące 

przedsiębiorstwa do 

wymogów ochrony 

środowiska 

- wspieranie kompleksowych projektów z 

zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych 

(ekosystemów) na obszarach chronionych 

oraz zachowanie różnorodności 

gatunkowej 

- zwiększenie drożności korytarzy 

ekologicznych 

- opracowanie planów ochrony 

 

 

- przywracanie właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków 

na obszarach chronionych wraz zachowaniem 

zagrożonych wyginięciem gatunków oraz 

różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i 

grzybów, 

- przywrócenie drożności korytarzy ekologicznych 

umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i 

funkcjonowanie populacji w skali kraju, 

- wsparcie procesu opracowania planów ochrony 

- Minimalna 

wartość projektu 

to 100 tys. euro. 

 

 

 

 

- Minimalna 

wartość projektu 

to 0,5 mln euro. 

Dofinansowani

e wynosi 

maksymalnie 

85% 

kwalifikujących 

się wydatków. 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

dla obszarów chronionych 

 

 

- Minimalna 

wartość projektu 

to 0,1 mln euro. 

 

Oś. 6. Drogowa i lotnicza sieć 

TEN-T 

 

- rozwój sieci drogowej ten-t 

 

- poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu 

przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach 

między dużymi miastami kraju, poprawa stanu 

bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności przez 

miasta w ramach sieci TEN-T. 

 

 

- Wartość 

projektu nie 

może być 

mniejsza niż 10 

mln euro. 

 

 

 

 

Dofinansowani

e projektów 

wynosi 

maksymalnie 

85% 

kwalifikujących 

się wydatków. 

(w przypadku 

zakupu i 

modernizacji 

taboru 

kolejowego – 

50%) 

Oś 8. Bezpieczeństwo 

transportu i krajowe sieci 

transportowe 

 

- bezpieczeństwo ruchu drogowego 

- drogi krajowe poza siecią ten-t 

- rozwój inteligentnych systemów 

transportowych 

 

- poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, 

 

 

 

 

 

- poprawa stanu dróg krajowych położonych 

poza siecią TEN-T, 

 

- usprawnienie zarządzania ruchem 

 

- dla projektów 

inwestycyjnych 

na drogach 

krajowych 

ponad 5 mln 

euro, dla zakupu 

sprzętu i 

projektów 

nieinwestycyjny

ch ponad 1 mln 

euro. 

- Całkowita 

wartość projektu 

wynosi nie mniej 

niż 10 mln euro. 

- dla projektów 

studiów 

Dofinansowani

e wynosi 

maksymalnie 

85% 

kwalifikujących 

się wydatków. 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

wykonalności 

ponad 0,5 mln 

euro, dla 

projektów 

pilotażowych i 

wdrożeniowych 

ponad 2 mln 

euro. 

 

Oś 10. Infrastruktura 

energetyczna przyjazna 

środowisku 

 

- zwiększenie stopnia wykorzystania energii 

pierwotnej w sektorze energetycznym i 

obniżenie energochłonności sektora 

publicznego 

- zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym biopaliw 

 

- podwyższenie sprawności wytwarzania, 

przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii. 

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii w tym biopaliw 

 

 

- Minimalna 

wartość projektu 

5 mln euro. 

 

Poziom 

dofinansowani

a wynosi 

maksymalnie 

85% 

kwalifikujących 

się wydatków 

lub zgodny z 

dopuszczalnymi 

pułapami 

pomocy 

publicznej 

Oś 11. Bezpieczeństwo 

energetyczne 

 

- rozwój systemów przesyłowych energii 

elektrycznej, gazu ziemnego i ropy 

naftowej oraz budowa i rozbudowa 

magazynów gazu ziemnego 

 

- poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

państwa poprzez tworzenie nowych zdolności 

przesyłowych i transportowych energii 

elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz 

rozbudowa podziemnych magazynów gazu 

ziemnego 

 

- Minimalna 

wartość projektu 

5 mln euro. 

 

- Poziom 

dofinansowani

a ustalany 

będzie zgodnie 

z 

dopuszczalnymi 

pułapami 

pomocy 

publicznej. 

 
EKOFUNDUSZ 

Oś 3. Ochrona klimatu 
Ograniczenie emisji gazów powodujących 

zmiany klimatu Ziemi 

- oszczędność energii w miejskich systemach 

zaopatrzenia w ciepło;  

- wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w 

sektorze komunalno-bytowym i w zakładach 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

przemysłowych;  

- gospodarcze wykorzystanie biogazu z odpadów 

pochodzenia rolniczego, z wysypisk odpadów 

komunalnych i z oczyszczalni ścieków oraz gazu 

odpadowego z procesów przemysłowych;  

- produkcja biopaliwa z rzepaku;  

- wykorzystanie energii solarnej (kolektory słoneczne i 

panele fotowoltaiczne);  

- wykorzystanie energii wiatru;  

- wykorzystanie energii geotermalnej w zakresie 

naziemnej części ciepłowniczej wraz z centralą 

geotermalną;  

- wykorzystanie płytkiej geotermii (pompy ciepła);  

- promocja technologii ogniw paliwowych, 

- wykorzystanie energii odpadowej z procesów 

przemysłowych i z procesów spalania. 

 

Oś 4. Ochrona przyrody Ochrona różnorodności biologicznej 

- ochrona gatunków fauny i flory zagrożonych 

wyginięciem, 

- ochrona cennych przyrodniczo obszarów wodno-

błotnych,  

- czynna ochrona przyrody w parkach narodowych i 

krajobrazowych, 

- ochrona obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej 

„Natura 2000”;  

- budowa infrastruktury edukacji ekologicznej w parkach 

narodowych, 

- dostosowanie składu gatunkowego lasu do siedlisk w 

parkach narodowych i w ich otulinach. 

  

Oś 5. Gospodarka odpadami 
Racjonalizacja gospodarki odpadami i 

rekultywacja gleb zanieczyszczonych 

- organizacja kompleksowych systemów zbiórki, 

recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych 

obsługujących 50 - 250 tys. mieszkańców,  

- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,  

- budowa instalacji do recyklingu odpadów 

komunalnych i niebezpiecznych, 

- modernizacje technologii przemysłowych prowadzące 

do eliminacji powstawania odpadów niebezpiecznych 

(tzw. „czyste technologie”) 

EkoFundusz może 

wspierać 

finansowo 

zarówno projekty 

dopiero 

rozpoczynane, jak 

i będące w fazie 

realizacji, jeżeli ich 

zaawansowanie 

finansowe nie 

przekracza 60% w 

Dotacja 

EkoFunduszu dla 

pojedynczego 

projektu nie może 

być niższa niż 50 

tys. zł. 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

dniu złożenia 

wniosku do 

EkoFunduszu. 

Odstępstwo od tej 

zasady jest 

traktowane jako 

wyjątkowe i 

wymaga 

odrębnego 

uzasadnienia. 

Mechanizmy finansowe EOG i NMF 

Oś1. Ochrona środowiska, w tym 

środowiska ludzkiego 

Redukcja zanieczyszczeń i promowanie 

odnawialnych źródeł energii 

 - rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych w 

celu eliminowania źródeł niskiej emisji; 

  - zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej 

nowoczesnymi (w tym likwidacja przestarzałych 

kotłowni węglowych), 

  - termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej, 

  - budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 

  - budowa sieci kanalizacyjnych 

Maksymalna wartość dofinansowania 

dla tego priorytetu wynosi 2.000.000 

Euro 

Oś 2. Promowanie 

zrównoważonego rozwoju 
Lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami 

- zmniejszanie energo-, materiało i wodochłonności 

produkcji i usług poprzez poprawę efektywności 

wykorzystania zasobów produkujących, 

  - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

  - wspieranie procesu tworzenia „zielonych” miejsc 

pracy i „zielonych zamówień”, 

  - działania na rzecz poprawy poziomu edukacji 

ekologicznej, 

  - działania zachęcające do ochrony, poprawy i 

przywracania różnorodności biologicznej, 

  - działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej 

 

Oś 3. Ochrona kulturowego 

dziedzictwa europejskiego, w 

tym transport publiczny i odnowa 

miast 

 

 - rewitalizacja historycznych obszarów miejskich, 

 - rewitalizacja obiektów poprzemysłowych o wysokiej 

wartości historycznej na cele kulturalne, 

 - renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i 

martyrologii, 

- rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów 

historycznych i zespołów zabytkowych, 

Wartość dofinansowania dla tego 

priorytetu wynosi powyżej 1.000.000 

Euro 
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OBSZAR II 

Promocja i rozwój przedsiębiorczości 

 

 

Obszar przeznaczony pod inwestycje – dawna baza PKS /fot. Józef Komarewicz -  F.M. HEKTOR/ 

 

 

Obszar przeznaczony pod inwestycje – dawna baza PKS /fot. Józef Komarewicz -  F.M. HEKTOR/ 
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1. Identyfikacja obszaru problemowego 

Miasto Krasnystaw położone jest w bliskiej odległości od następujących miast: Chełm - 30 km, 

Zamość - 31 km, Lublin - 55km oraz granicy państwa z Ukrainą: przejście graniczne w 

Dorohusku - 60 km. Stwarza to dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i większego 

zainteresowania tym terenem wśród potencjalnych inwestorów. 

Samorząd chcąc pozyskać nowych inwestorów przewiduje pozyskanie i uzbrojenie terenów 

przeznaczonych pod inwestycje.  
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2. Zidentyfikowane problemy 

1. Niewystarczający stopień wyposażenia technicznego dla przedsiębiorczości. 

2. Niedostateczne uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje. 

3. Niskie zainteresowanie wśród inwestorów. 

4. Konieczność wykupu części gruntów. 

 

3. Planowane zadania inwestycyjne: 

     1. Organizacja stref lokalnej aktywności gospodarczej:  

- strefa zlokalizowana przy ul. Kościuszki, ul. Polewanej o powierzchni ok.15 ha, 

- tereny za Spółdzielnią Mleczarską o powierzchni ok. 20 ha, 

             -     inne strefy aktywności, w tym przy ul. Rejowieckiej 

2. Uzbrojenie terenów. 

3. Wykup części terenów. 

 

 

4. Harmonogram 

Zadania te będą realizowane w latach 2007-2015. 
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5. Źródła finansowania 

Na pomniejszenie lub sfinansowanie wkładu własnego: 

Fundusz Typy zadań 
Forma i wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

Rezerwa celowa budżetu państwa na współfinansowanie 

wkładu własnego samorządów terytorialnych dla projektów 

inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE, 

Funduszu Spójności, MF EOG (w budżecie państwa na rok 2007, 

część 83, poz. 8). 

Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Krajowy Fundusz Termomodernizacji Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Premia 

termomoderniz

acyjna 

Krajowy Fundusz Inwestycji Komunalnych Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Fundusz Poręczeń Kredytowych  Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Kredyt 

preferencyjny  

 

 

Dotacja główna: 

Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007-2013 

Oś 2. Infrastruktura 

ekonomiczna 

Stworzenie przyjaznego otoczenia dla 

inwestowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej w regionie, poprawę jakości 

życia mieszkańców w regionie. 

Jednocześnie zapewni utrzymanie 

unikatowego w skali kraju charakteru wielu 

gmin, co przyczyni się do wzrostu ich 

atrakcyjności i konkurencyjności. 

      - w dziedzinach wysokich technologii oraz 

inkubatory akademickie, parki przemysłowe, 

technologiczne, naukowe, naukowo-

technologiczne, strefy gospodarcze) skierowane 

na infrastrukturę, wyposażenie, szkolenia dla kadry 

i usługi doradcze; 

      - rewitalizacji terenów poprzemysłowych z 

przeznaczeniem na strefy przemysłowousługowe i 

rekreacyjne; 

      - kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych 

obszarów miejskich, której celem jest 

przywrócenie obszarowi jego funkcji 

gospodarczych, turystycznych i społecznych. 

Dotacja 

bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowanyc

h 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

Projekty te mogą obejmować zadania z zakresu 

mieszkalnictwa i muszą wynikać z aktualnych 

programów rewitalizacji miast i być zgodne z 

Programem Rozwoju i Rewitalizacji Miast 

Województwa Lubelskiego; 

     - kompleksowego urządzania terenów 

inwestycyjnych, obejmujące m.in. infrastrukturę 

drogową, wodną, kanalizacyjną, gazową, 

energetyczną, teleinformatyczną; 

     - wsparcia potencjału instytucji otoczenia 

biznesu, wzmocnienia powiązań kooperacyjnych i 

współpracy międzyregionalnej przedsiębiorstw i 

wspierających je organizacji; 

     - rozbudowy infrastruktury informatycznej i 

powiązanych z nią usług (m.in. usług publicznych, 

edukacyjnych); 

     - rozwoju specjalistycznych usług 

szkoleniowych, doradczych oraz pomocy 

eksperckiej dla przedsiębiorstw; 

      - prowadzenia kampanii promujących region, 

których celem jest poprawa wizerunku 

gospodarczego regionu w kraju i za granicą; 

      - utworzenia i rozwoju systemu obsługi 

inwestorów; 

      - współpracy międzyregionalnej w zakresie 

promocji przedsiębiorczości, rozwoju 

innowacyjności i nowych technologii; 

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA JASPERS 

Wspólne wsparcie dla 

projektów w europejskich 

regionach 

     - wsparcie przygotowania dużych 

projektów inwestycyjnych, 

     - przyspieszenie przygotowania 

projektów umożliwiających wykorzystanie 

środków unijnych przyznanych Polsce,   

     - polepszenie jakości wniosków o 

dofinansowanie zatwierdzanych przez 

Inicjatywa JASPERS dotyczy wsparcia dużych 

projektów od 25 mln euro w sektorze środowiska 

oraz od 50 mln w sektorze transportu i innych 

sektorach, które kwalifikują się do wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz Funduszu Spójności. Wsparcie nie ma 

charakteru finansowego, ale doradczy. 

Przedmiotem 

wsparcia 

JASPERS jest 

pomoc 

techniczna w 

przygotowaniu 

dużych 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

Komisję Europejską.  projektów 

inwestycyjnych 

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA JESSICA 

Wspólne europejskie 

wsparcie na rzecz trwałych 

inwestycji w obszarach 

miejskich 

Połączenie dotacji w ramach programów 

na rzecz rozwoju i odnowy obszarów 

miejskich lub budownictwa socjalnego z 

kredytami i wiedzą specjalistyczną banków 

w tej dziedzinie. 

   

PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

Oś 4. Przedsięwzięcia 

dostosowujące 

przedsiębiorstwa do 

wymogów ochrony 

środowiska 

 

Ograniczanie negatywnego wpływu 

istniejącej działalności przemysłowej na 

środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw 

do wymogów prawa wspólnotowego. 

 

- rozpowszechnienie systemów zarządzania 

środowiskowego objętych certyfikacją, 

- racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi 

i odpadami, w tym zmniejszenie ilości odpadów 

innych niż komunalne i zwiększenie poziomu 

odzysku tych odpadów, 

- zapobieganie powstawaniu i redukcja 

zanieczyszczeń różnych komponentów 

środowiska poprzez dostosowanie istniejących 

instalacji do wymogów najlepszych 

dostępnych technik (BAT), 

- ograniczenie ładunku zanieczyszczeń (w 

szczególności substancji niebezpiecznych) 

odprowadzanych przez przemysł do środowiska 

wodnego oraz zmniejszenie ilości 

nieoczyszczonych ścieków przemysłowych 

odprowadzanych do wód lub do ziemi, 

- poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie 

wielkości emisji substancji zanieczyszczających z 

obiektów spalania paliw o mocy większej od 50 

MW, 

- zwiększenie udziału odpadów poużytkowych i 

niebezpiecznych podlegających odzyskowi i 

prawidłowemu unieszkodliwianiu. 

 

Zgodnie z 

projektami 

nowych 

rozporządzeń 

UE maksymalny 

poziom 

dofinansowani

a 

zostanie 

ograniczony 

poprzez limity 

wynikające z 

pomocy 

publicznej. 

 

Oś 5.  Przedsięwzięcia 

dostosowujące 

- wspieranie kompleksowych projektów z 

zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych 

- przywracanie właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków 

- Minimalna 

wartość projektu 

Dofinansowani

e wynosi 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań 

Forma i 

wysokość 

pomocy 

Poziom 

pomocy 

przedsiębiorstwa do 

wymogów ochrony 

środowiska 

(ekosystemów) na obszarach chronionych 

oraz zachowanie różnorodności 

gatunkowej, 

- zwiększenie drożności korytarzy 

ekologicznych, 

- opracowanie planów ochrony. 

 

 

na obszarach chronionych wraz zachowaniem 

zagrożonych wyginięciem gatunków oraz 

różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i 

grzybów, 

- przywrócenie drożności korytarzy ekologicznych 

umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i 

funkcjonowanie populacji w skali kraju, 

- wsparcie procesu opracowania planów ochrony 

dla obszarów chronionych 

 

to 100 tys. euro. 

 

 

 

 

- Minimalna 

wartość projektu 

to 0,5 mln euro. 

 

- Minimalna 

wartość projektu 

to 0,1 mln euro. 

 

maksymalnie 

85% 

kwalifikujących 

się wydatków. 

 

Mechanizmy finansowe EOG i NMF 

Oś1. Ochrona środowiska, w tym 

środowiska ludzkiego 

Redukcja zanieczyszczeń i promowanie 

odnawialnych źródeł energii 

 - rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych w 

celu eliminowania źródeł niskiej emisji, 

  - zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej 

nowoczesnymi (w tym likwidacja przestarzałych 

kotłowni węglowych), 

  - termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej, 

  - budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 

  - budowa sieci kanalizacyjnych 

Maksymalna wartość dofinansowania 

dla tego priorytetu wynosi 2.000.000 

Euro 

Oś 2. Promowanie 

zrównoważonego rozwoju 
Lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami 

- zmniejszanie energo-, materiało i wodochłonności 

produkcji i usług poprzez poprawę efektywności 

wykorzystania zasobów produkujących, 

  - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

  - wspieranie procesu tworzenia „zielonych” miejsc 

pracy i „zielonych zamówień”, 

  - działania na rzecz poprawy poziomu edukacji 

ekologicznej, 

  - działania zachęcające do ochrony, poprawy i 

przywracania różnorodności biologicznej, 

  - działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej 
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OBSZAR III 

Turystyka i ochrona środowiska 

 

 

Miejsce planowanego zbiornika wodnego „Rońsko”                     /fot. Józef Komarewicz -  F.M. HEKTOR/ 

 

                Miejsce planowanego zbiornika wodnego „Rońsko” 
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Miejsce, w którym planowane jest utworzenie zbiornika małej retencji – Lubańki 
/fot. Józef Komarewicz -  F.M. HEKTOR/ 

1. Identyfikacja obszaru problemowego 

Szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarczego stanowi turystyka, która jako dziedzina 

interdyscyplinarna wspomaga rozwój innych gałęzi gospodarki. W skład obszaru wchodzi 

miasto Krasnystaw, które ma wiele atutów, by stać się ośrodkiem dla aktywnej turystyki.  

Krasnystaw położony jest w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim,  

u zbiegu dwóch rzek: Wieprza i Żółkiewki, na granicy dwóch subregionów: Wyżyny Lubelskiej  

i Działów Grabowieckich oraz Wyniosłości Giełczewskiej. 

Granice administracyjne miasta obejmują fragment Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu z dolinami rzek Wieprz i Żółkiewka, lasem Borek i terenami 

przyległymi. 

Miasto Krasnystaw stwarza duże możliwości skoncentrowania w jego obrębie atrakcyjnych 

form rozwoju turystyki, rekreacji i sportu. 

 

2. Zidentyfikowane problemy 

1. Niedostatecznie rozwinięta turystyka. 

2. Niewystarczająca baza gastronomiczna. 

3. Brak odpowiedniej bazy noclegowej. 

4. Brak gospodarstw agroturystycznych. 

5. Brak tras rowerowych. 

6. Zniszczone i zaniedbane tereny zielone. 

7. Brak informacji turystycznej. 

8. Mała ilość turystów. 

9. Zagrożenie powodziowe. 

10. Brak wystarczająco rozwiniętej infrastruktury służącej ochronie środowiska. 

 

3. Planowane zadania inwestycyjne: 

1. Utworzenie bazy agroturystycznej. 

2. Budowa zbiornika wodnego – os. Rońsko i ul. Lwowska. 

3. Budowa zbiornika małej retencji – Lubańki. 
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4. Budowa nowych terenów rekreacyjnych, w szczególności przy ul. Sikorskiego. 

5. Rozbudowa systemu gospodarki odpadami. 

6. Rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej. 

7. Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego na obszarze miasta i gminy 

Krasnystaw. 

8. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta. 

 

4. Harmonogram 

Zadania te będą realizowane w latach 2007-2015. 
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5. Źródła finansowania 

Na pomniejszenie lub sfinansowanie wkładu własnego: 

Fundusz Typy zadań 
Forma i wysokość 

pomocy 
Poziom pomocy 

Rezerwa celowa budżetu państwa na współfinansowanie wkładu 

własnego samorządów terytorialnych dla projektów 

inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE, 

Funduszu Spójności, MF EOG (w budżecie państwa na rok 2007, 

część 83, poz. 8). 

Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Fundusz Kultury Fizycznej Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Fundusz Poręczeń Kredytowych  Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Kredyt 

preferencyjny  

Dotacja główna: 

Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007-2013 

Oś priorytetowa 5: 

Kultura, turystyka i 

współpraca 

międzyregionalna 

Zwiększenie udziału sektorów kultury 

i turystyki w gospodarce 

województwa lubelskiego oraz 

wzmocnienie powiązań 

międzynarodowych regionu. 

- utrzymanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,   

- ochrona historycznego charakteru przestrzeni, 

- tworzenie warunków powszechnej dostępności do 

obiektów i dóbr kultury oraz obiektów turystycznych, 

- rozwijanie kompleksowego systemu informacji i promocji 

kulturalnej i turystycznej, 

-  podniesieniem konkurencyjności regionalnych i 

lokalnych produktów kulturowych i turystycznych na 

rynku zagranicznym i krajowym, służących aktywnemu 

wypoczynkowi oraz łączących funkcje kulturalne i 

turystyczne z edukacyjnymi i ekologicznymi.  

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

MF EOG I NMF 

Priorytet 2. Promowanie 

zrównoważonego 

rozwoju poprzez lepsze 

wykorzystanie i 

zarządzanie zasobami 

 

 - zmniejszanie energo-, materiało i wodochłonności 

produkcji i usług poprzez poprawę efektywności 

wykorzystania zasobów produkujących, 

  - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

  - wspieranie procesu tworzenia „zielonych” miejsc pracy 

i „zielonych zamówień”, 

  - działania na rzecz poprawy poziomu edukacji 

ekologicznej, 

  - działania zachęcające do ochrony, poprawy i 

przywracania różnorodności biologicznej, 

  - działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej. 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 
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OBSZAR IV 

Infrastruktura społeczna 

 

 
 

Boisko przy Zespole Szkół nr 5                                             /fot. Józef Komarewicz -  F.M. HEKTOR/ 

 

 
Ochotnicza Straż Pożarna na Zastawiu                              /fot. Józef Komarewicz -  F.M. HEKTOR/ 
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Starościański Zespół Dworkowo – Parkowy i Folwarczny „Starostwo” zlokalizowany jest przy ul. 

Sikorskiego i ul. Konopnickiej, wpisany do rejestru zabytków         /fot. Józef Komarewicz -  F.M. HEKTOR/ 

 

1.Charakterystyka obszaru problemowego 

W skład tego obszaru wchodzą obiekty użyteczności publicznej na terenie całego miasta 

Krasnegostawu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi 

bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług 

pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony na 

wykonywanie podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny. 

Podniesienie poziomu technicznego i estetycznego budynków użyteczności publicznej i ich 

bezpośredniego otoczenia przyczyni się do podniesienia poziomu cywilizacyjnego miasta, jej 

konkurencyjności, a także do ułatwienia mieszkańcom dostępu do usług publicznych w 

zakresie administracji, oświaty, kultury, spraw socjalnych oraz do podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

2. Zidentyfikowane problemy: 

1. Brak nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. 

2. Zły stan techniczny obiektów użyteczności publicznej i ich niedostosowanie do 

potrzeb. 

3. Niezadowalający system edukacji. 

4. Zagrożenie patologiami społecznymi, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, niski 

poziom bezpieczeństwa. 

5. Brak poszanowania mienia publicznego. 

6. Niewystarczające wspieranie rozwoju miasta poprzez działania informacyjne, 

promocyjne i szkoleniowe. 
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3.Planowane zadania:  

1. Przebudowa Krasnostawskiego Domu Kultury. 

2. Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 5. 

3. Rozbudowa infrastruktury MOSIR oraz zakup wyposażenia. 

4. Modernizacja i wyposażenie bazy edukacyjnej. 

5. Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w tym: OSP Krakowskie Przedmieście,  

OSP Zastawie, Domu Sejmikowego i Ratusza. 

6. Budowa systemu monitoringu wizyjnego. 

7. Rozbudowa obiektów Centrum Rehabilitacji Społecznej. 

8. Intensyfikacja działań promocyjno-informacyjnych i szkoleniowych. 

9. Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 

10. Remont zasobów mieszkaniowych. 

 

4.Harmonogram 

Zadania te będą realizowane w latach 2007-2015. 
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5. Źródła finansowania 

Na pomniejszenie lub sfinansowanie wkładu własnego; 

Fundusz Typy zadań 
Forma i wysokość 

pomocy 
Poziom pomocy 

Rezerwa celowa budżetu państwa na współfinansowanie wkładu 

własnego samorządów terytorialnych dla projektów 

inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE, 

Funduszu Spójności, MF EOG (w budżecie państwa na rok 2007, 

część 83, poz. 8). 

Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Promesa Ministra Kultury  Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Fundusz Kultury Fizycznej Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Krajowy Fundusz Termomodernizacji Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Premia 

termomodernizac

yjna 

Krajowy Fundusz Inwestycji Komunalnych Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Fundusz Poręczeń Kredytowych  Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Kredyt 

preferencyjny  

 

 

Dotacja główna: 

Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007-2013 

Oś 8. Infrastruktura 

społeczna 

Poprawa warunków kształcenia oraz 

dostępu do wiedzy i usług 

medycznych, a także zwiększenie 

aktywności społeczności lokalnych. 

- działania dotyczące rozbudowy infrastruktury sportowej 

o znaczeniu rekreacyjno-widowiskowym, zarówno małe o 

znaczeniu lokalnym, jak i większe, przeznaczone do 

uprawiania sportu wyczynowego, 

- zadbanie o infrastrukturę ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej oraz o małą infrastrukturę służącą wspieraniu 

sfery kulturalnej i socjalnej mieszkańców regionu, dla 

poprawy jakości życia społeczności lokalnych oraz 

tworzenia nowych miejsc  

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA JESSICA 

Wspólne europejskie 

wsparcie na rzecz 

trwałych inwestycji w 

Połączenie dotacji w ramach 

programów na rzecz rozwoju i 

odnowy obszarów miejskich lub 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

obszarach miejskich budownictwa socjalnego z 

kredytami i wiedzą specjalistyczną 

banków w tej dziedzinie. 

PO KAPITAŁ LUDZKI 

Priorytet I: Zatrudnienie i 

integracja społeczna 

 

- podniesienie potencjału instytucji 

działających w obszarze rynku 

pracy, integracji i polityki społecznej, 

- upowszechnienie nowych 

ogólnopolskich i ponadregionalnych 

programów wspierających 

zatrudnienie i integrację społeczną. 

 

- wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań 

organizacyjnych i mechanizmów zwiększających 

efektywność instytucji rynku pracy oraz instytucji integracji 

i pomocy społecznej, 

- rozwój systemu informacji, promocji i monitorowania w 

obszarze zatrudnienia i integracji społecznej, 

- upowszechnianie ogólnopolskich i ponadregionalnych 

projektów skierowanych do osób z grup wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie 

mogą być objęte skutecznie pomocą na poziomie 

regionalnym, 

- projekty i partnerstwa ponadnarodowe i innowacyjne z 

udziałem administracji publicznej, partnerów 

społecznych i organizacji pozarządowych. 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

Priorytet III: Wysoka 

jakość edukacji 

 

Podwyższenie jakości i efektywności 

kształcenia i szkolenia 

odpowiadających warunkom 

gospodarki opartej na wiedzy 

 

- efektywne zarządzanie systemem edukacji – wysoka 

jakość kształcenia, 

- dostosowanie programów i kierunków nauczania do 

wymogów rynku pracy i nowoczesnej gospodarki, 

- efektywny system kształcenia i zatrudniania kadr 

edukacji, 

- podnoszenie kwalifikacji kadr systemu B+R w zakresie 

zarządzania badaniami oraz komercjalizacji wyników 

prac B+R, 

- projekty innowacyjne i współpraca ponadnarodowa. 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

Priorytet VIII: Rozwój 

wykształcenia i 

kompetencji w 

regionach 

 

- wyrównywanie szans 

edukacyjnych, 

- zwiększanie potencjału zasobów 

ludzkich na wszystkich poziomach 

kształcenia. 

 

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i 

studentów pochodzących z grup społecznych 

zagrożonych marginalizacją lub napotykających inne 

bariery w dostępie do edukacji, 

- wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwojowego 

szkół, 

- podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji funkcjonujących 

w systemie kształcenia (nauczyciele, kadra akademicka, 

kadra administracyjna i zarządzająca systemem 

edukacji), 

- upowszechnienie kształcenia ustawicznego, 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

MF EOG I NMF 

Priorytet 1.  - rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych w celu Dotacja bezzwrotna Maksymalny 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

Ochrona środowiska, w 

tym środowiska 

ludzkiego, poprzez 

między innymi redukcję 

zanieczyszczeń i 

promowanie 

odnawialnych źródeł 

energii 

eliminowania źródeł niskiej emisji, 

  - zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej 

nowoczesnymi(w tym likwidacja przestarzałych kotłowni 

węglowych), 

  - termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej, 

  - budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 

  - budowa sieci kanalizacyjnych. 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

Priorytet 4. Rozwój 

zasobów ludzkich 

poprzez m.in. 

promowanie 

wykształcenia i szkoleń, 

wzmacnianie w 

samorządzie i jego 

instytucjach potencjału 

z zakresu administracji 

lub służby publicznej, a 

także wspierających go 

procesów 

demokratycznych 

 

 

- promowanie szkoleń zawodowych dla pracowników 

administracji samorządowej, 

  - opracowanie i przeprowadzanie programów 

szkoleniowych w oparciu o zidentyfikowane zadania 

administracji samorządowej, 

  - sporządzanie standardów kompetencyjnych w 

zakresie integracji z UE, 

  - wspieranie doradztwa i informacji dla jednostek 

samorządu terytorialnego oraz sektora pozarządowego, 

  - opracowanie odpowiednich instrumentów 

edukacyjnych oraz promowanie partnerstw lokalnych,  

  - modernizacja usług administracji centralnej i 

samorządowej przy wykorzystaniu technologii 

informatycznych, 

  - wspieranie współpracy władz samorządowych z 

organizacjami pozarządowymi, 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

Priorytet 5. Opieka 

zdrowotna i opieka nad 

dzieckiem 

 

 

 - promocja zdrowia i programów profilaktyki, 

  - poprawa opieki perinatalnej, 

  - podnoszenie stanu wiedzy o nowoczesnych metodach 

planowania rodziny, 

  - integracja środowisk zagrożonych patologią oraz 

zapobieganie przestępczości nieletnich, 

  - integracja dzieci niepełnosprawnych z 

pełnosprawnymi, 

  - tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, 

  - terapeutyczne systemy telemedyczne i medyczne 

internetowe systemy edukacyjne, 

  - podnoszenie dostępności i jakości usług medycznych, 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 
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OBSZAR V 

Rewitalizacja miasta Krasnegostawu 

 
 

 

 

Plac 3-go Maja – centrum miasta Krasnegostawu         /fot. Józef Komarewicz -  F.M. HEKTOR/ 
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            Plac 3-go Maja – centrum miasta Krasnegostawu         
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1. Identyfikacja obszaru problemowego 

Miasto Krasnystaw ma powierzchnię 4 207 ha, a  zamieszkuje je 19 988 mieszkańców /stan na 15 stycznia 2007 r./. 

Nie istnieje uniwersalna definicja rewitalizacji. Pomimo tego należy stwierdzić, że podstawowym celem rewitalizacji jest przywrócenie 

dotychczasowych funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie środowiska i obszaru, bądź zamiana ich dotychczasowych funkcj i na 

nowe. 

2. Zidentyfikowane problemy: 

1. Zagrożenie patologiami społecznymi, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

2. Zły stan techniczny obiektów użyteczności publicznej. 

3. Niedobór środków finansowych na bieżące remonty i naprawy dróg, chodników, oświetlenia, parkingów itp. 

4. Nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa doliny rzeki Wieprz. 

5. Niewystarczające warunki do tworzenia nowych miejsc pracy. 

6. Niski stopień bezpieczeństwa na drogach. 

7. Obniżone walory estetyczne miasta. 

8. Niewystarczający stopień wyposażenia technicznego dla przedsiębiorczości. 

9. Niedostateczne uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje. 

10. Niedostatecznie rozwinięta turystyka. 

11. Niewystarczająca baza gastronomiczna. 

12. Brak odpowiedniej bazy noclegowej. 

13. Brak gospodarstw agroturystycznych. 

14. Brak tras rowerowych. 

15. Zniszczone i zaniedbane tereny zielone. 

16. Brak informacji turystycznej. 

17. Mała ilość turystów. 

18. Zagrożenie powodziowe. 

19. Brak nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

20. Brak poszanowania mienia publicznego. 

 

3.Planowane zadania:  

1. Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku Krasnostawskiego Domu Kultury. 

2. Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 5. 

3. Rozbudowa infrastruktury MOSIR oraz zakup wyposażenia. 

4. Modernizacja i wyposażenie bazy edukacyjnej. 
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5. Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w tym: OSP Krakowskie Przedmieście,  OSP Zastawie, Domu Sejmikowego i Ratusza. 

6. Remont istniejących i budowa nowych dróg na terenie miasta Krasnystaw, w tym ul. Leśna, Polewana. 

7. Budowa połączenia drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812 oraz budowa mostu na rzece Wieprz. 

8. Rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. 

9. Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta (wieża ciśnień i wymiana rur azbestowych). 

10. Budowa nowych oraz wymiana nawierzchni istniejących ulic i chodników w mieście Krasnystaw. 

11. Pozyskanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje oraz organizacja stref lokalnej aktywności gospodarczej: strefa zlokalizowana przy ul. 

Kościuszki, ul. Polewanej o powierzchni ok. 15 ha, tereny za Spółdzielnią Mleczarską o powierzchni ok. 20 ha, inne strefy aktywności 

gospodarczej, w tym tereny przy ul. Rejowieckiej. 

 

12. Utworzenie bazy agroturystycznej. 

13. Budowa zbiornika wodnego – os. Rońsko i ul. Lwowska. 

14. Budowa zbiornika małej retencji – Lubańki. 

15. Budowa nowych terenów rekreacyjnych w szczególności przy ul. Sikorskiego. 

 
4.Harmonogram 

Zadania te będą realizowane w latach 2007-2015. 

 

 
5. Źródła finansowania 

Na pomniejszenie lub sfinansowanie wkładu własnego: 

Fundusz Typy zadań 
Forma i wysokość 

pomocy 
Poziom pomocy 

Rezerwa celowa budżetu państwa na współfinansowanie wkładu 

własnego samorządów terytorialnych dla projektów 

inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE, 

Funduszu Spójności, MF EOG (w budżecie państwa na rok 2007, 

część 83, poz. 8). 

Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Promesa Ministra Kultury  Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Fundusz Kultury Fizycznej Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Dotacja 

bezzwrotna 

Krajowy Fundusz Termomodernizacji Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Premia 

termomodernizac

yjna 

Krajowy Fundusz Inwestycji Komunalnych Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego Maksymalnie  Dotacja 
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Fundusz Typy zadań 
Forma i wysokość 

pomocy 
Poziom pomocy 

do 25 % bezzwrotna 

Fundusz Poręczeń Kredytowych  Zadania realizowane  w ramach obszaru rozwojowego 
Maksymalnie  

do 25 % 

Kredyt 

preferencyjny  

 

 

Dotacja główna: 

Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007-2013 

Oś 8. Infrastruktura 

społeczna 

Poprawa warunków kształcenia oraz 

dostępu do wiedzy i usług 

medycznych, a także zwiększenie 

aktywności społeczności lokalnych. 

- działania dotyczące rozbudowy infrastruktury sportowej 

o znaczeniu rekreacyjno-widowiskowym, zarówno małe o 

znaczeniu lokalnym, jak i większe, przeznaczone do 

uprawiania sportu wyczynowego, 

- zadbanie o infrastrukturę ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej oraz o małą infrastrukturę służącą wspieraniu 

sfery kulturalnej i socjalnej mieszkańców regionu, dla 

poprawy jakości życia społeczności lokalnych oraz 

tworzenia nowych miejsc  

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

Oś 2. Infrastruktura 

ekonomiczna 

Stworzenie przyjaznego otoczenia 

dla inwestowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej w 

regionie, poprawę jakości życia 

mieszkańców w regionie. 

Jednocześnie zapewni utrzymanie 

unikatowego w skali kraju 

charakteru wielu gmin, co przyczyni 

się do wzrostu ich atrakcyjności i 

konkurencyjności. 

      - w dziedzinach wysokich technologii oraz inkubatory 

akademickie, parki przemysłowe, technologiczne, 

naukowe, naukowo-technologiczne, strefy gospodarcze 

skierowane na infrastrukturę, wyposażenie, szkolenia dla 

kadry i usługi doradcze; 

      - rewitalizacji terenów poprzemysłowych z 

przeznaczeniem na strefy przemysłowousługowe i 

rekreacyjne; 

      - kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych 

obszarów miejskich, której celem jest przywrócenie 

obszarowi jego funkcji gospodarczych, turystycznych i 

społecznych. Projekty te mogą obejmować zadania z 

zakresu mieszkalnictwa i muszą wynikać z aktualnych 

programów rewitalizacji miast i być zgodne z Programem 

Rozwoju i Rewitalizacji Miast Województwa Lubelskiego; 

     - kompleksowego urządzania terenów inwestycyjnych, 

obejmujące m.in. infrastrukturę drogową, wodną, 

kanalizacyjną, gazową, energetyczną, 

teleinformatyczną; 

     - wsparcia potencjału instytucji otoczenia biznesu, 

wzmocnienia powiązań kooperacyjnych i współpracy 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

międzyregionalnej przedsiębiorstw i wspierających je 

organizacji; 

     - rozbudowy infrastruktury informatycznej i 

powiązanych z nią usług (m.in. usług publicznych, 

edukacyjnych); 

     - rozwoju specjalistycznych usług szkoleniowych, 

doradczych oraz pomocy eksperckiej dla 

przedsiębiorstw; 

      - prowadzenia kampanii promujących region, których 

celem jest poprawa wizerunku gospodarczego regionu w 

kraju i za granicą; 

      - utworzenia i rozwoju systemu obsługi inwestorów; 

      - współpracy międzyregionalnej w zakresie promocji 

przedsiębiorczości, rozwoju innowacyjności i nowych 

technologii; 

Oś priorytetowa 5: 

Kultura, turystyka i 

współpraca 

międzyregionalna 

Zwiększenie udziału sektorów kultury 

i turystyki w gospodarce 

województwa lubelskiego oraz 

wzmocnienie powiązań 

międzynarodowych regionu. 

- utrzymanie i ochrona dziedzictwa kulturowego  

ochroną historycznego charakteru przestrzeni  

- tworzenie warunków powszechnej dostępności do 

obiektów i dóbr kultury oraz obiektów turystycznych  

- rozwijanie kompleksowego systemu informacji i promocji 

kulturalnej i turystycznej  

- podniesienie konkurencyjności regionalnych i lokalnych 

produktów kulturowych i turystycznych na rynku 

zagranicznym i krajowym, służących aktywnemu 

wypoczynkowi oraz łączących funkcje kulturalne i 

turystyczne z edukacyjnymi i ekologicznymi.  

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA JESSICA 

Wspólne europejskie 

wsparcie na rzecz 

trwałych inwestycji w 

obszarach miejskich 

Połączenie dotacji w ramach 

programów na rzecz rozwoju i 

odnowy obszarów miejskich lub 

budownictwa socjalnego z 

kredytami i wiedzą specjalistyczną 

banków w tej dziedzinie. 

   

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA JASPERS 

Wspólne wsparcie 

dla projektów w 

europejskich 

regionach 

     - wsparcie przygotowania 

dużych projektów 

inwestycyjnych, 

     - przyspieszenie 

przygotowania projektów 

umożliwiających wykorzystanie 

Inicjatywa JASPERS dotyczy wsparcia dużych 

projektów od 25 mln euro w sektorze środowiska 

oraz od 50 mln w sektorze transportu i innych 

sektorach, które kwalifikują się do wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz Funduszu Spójności. Wsparcie nie ma 

Przedmiotem wsparcia 

JASPERS jest pomoc 

techniczna w przygotowaniu 

dużych projektów 

inwestycyjnych 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

środków unijnych przyznanych 

Polsce,   

     - polepszenie jakości 

wniosków o dofinansowanie 

zatwierdzanych przez Komisję 

Europejską. 

charakteru finansowego, ale doradczy. 

 

PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

Oś 1. Gospodarka 

wodno – ściekowa 

Rozbudowa infrastruktury 

wodno-ściekowej warunkującej 

rozwój gospodarczy. 

 

 - wyposażenie (do końca 2013 r.) aglomeracji 

powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, 

oczyszczalnie ścieków oraz zapewnienie 

odpowiedniej jakości wody pitnej, 

 - zmniejszenie całkowitego ładunku 

zanieczyszczeń w ściekach komunalnych poprzez 

wyposażenie aglomeracji pomiędzy 2 tys., a 15 tys. 

RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnia ścieków 

oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody 

pitnej. 

  

Oś 2. Gospodarka 

odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi 

 

Zwiększenie korzyści 

gospodarczych poprzez 

zmniejszenie udziału odpadów 

komunalnych składowanych i 

rekultywację terenów 

zdegradowanych oraz ochronę 

brzegów morskich. 

Zwiększenie ilości terenów przywróconych do 

właściwego stanu poprzez rekultywację terenów 

zdegradowanych i składowisk na cele 

przyrodnicze oraz zabezpieczenie brzegów 

morskich przed zjawiskiem erozji. 

  

Oś 3. 

Bezpieczeństwo 

ekologiczne 

Zapewnienie odpowiedniej ilości 

zasobów wodnych na potrzeby 

ludności i gospodarki kraju 

oraz minimalizacja skutków 

negatywnych zjawisk 

naturalnych oraz 

przeciwdziałanie 

poważnym awariom. 

 

- zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych 

niezbędnych dla ludności i gospodarki kraju oraz 

stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i 

przeciwdziałania skutkom suszy, 

- zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z 

zachowaniem dobrego stanu ekologicznego, 

-  zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń 

naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym 

awariom, usuwanie ich skutków i przywracanie 

środowiska do stanu właściwego oraz 

wzmocnienie wybranych elementów systemu 

zarządzania środowiskiem, 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

-  usprawnienie monitoringu stanu środowiska 

Oś 4. Przedsięwzięcia 

dostosowujące 

przedsiębiorstwa do 

wymogów ochrony 

środowiska 

 

Ograniczanie negatywnego 

wpływu istniejącej działalności 

przemysłowej na środowisko 

i dostosowanie przedsiębiorstw 

do wymogów prawa 

wspólnotowego. 

 

- rozpowszechnienie systemów zarządzania 

środowiskowego objętych certyfikacją, 

- racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i 

odpadami, w tym zmniejszenie ilości odpadów 

innych niż komunalne i zwiększenie poziomu 

odzysku tych odpadów, 

- zapobieganie powstawaniu i redukcja 

zanieczyszczeń różnych komponentów 

środowiska poprzez dostosowanie istniejących 

instalacji do wymogów najlepszych 

dostępnych technik (BAT), 

- ograniczenie ładunku zanieczyszczeń (w 

szczególności substancji niebezpiecznych) 

odprowadzanych przez przemysł do środowiska 

wodnego oraz zmniejszenie ilości 

nieoczyszczonych ścieków przemysłowych 

odprowadzanych do wód lub do ziemi, 

- poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie 

wielkości emisji substancji zanieczyszczających z 

obiektów spalania paliw o mocy większej od 50 

MW, 

- zwiększenie udziału odpadów poużytkowych i 

niebezpiecznych podlegających odzyskowi i 

prawidłowemu unieszkodliwianiu. 

 

Zgodnie z 

projektami 

nowych 

rozporządze

ń UE 

maksymalny 

poziom 

dofinansowa

nia 

zostanie 

ograniczony 

poprzez 

limity 

wynikające z 

pomocy 

publicznej. 

 

Oś 5.  

Przedsięwzięcia 

dostosowujące 

przedsiębiorstwa do 

wymogów ochrony 

środowiska 

- wspieranie kompleksowych 

projektów z zakresu ochrony 

siedlisk przyrodniczych 

(ekosystemów) na obszarach 

chronionych oraz zachowanie 

różnorodności gatunkowej 

- zwiększenie drożności korytarzy 

ekologicznych 

- opracowanie planów ochrony 

 

 

- Przywracanie właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na 

obszarach chronionych wraz zachowaniem 

zagrożonych wyginięciem gatunków oraz 

różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i 

grzybów, 

- przywrócenie drożności korytarzy ekologicznych 

umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i 

funkcjonowanie populacji w skali kraju, 

- wsparcie procesu opracowania planów ochrony 

dla obszarów chronionych. 

- Minimalna wartość projektu 

to 100 tys. euro. 

 

 

 

 

- Minimalna wartość projektu 

to 0,5 mln euro. 

 

- Minimalna wartość projektu 

to 0,1 mln euro. 

 

Dofinansowa

nie wynosi 

maksymalnie 

85% 

kwalifikujący

ch się 

wydatków. 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

Oś. 6. Drogowa i 

lotnicza sieć TEN-T 

 

- rozwój sieci drogowej ten-t 

 

- Poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu 

przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach 

między dużymi miastami kraju, poprawa stanu 

bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności 

przez miasta w ramach sieci TEN-T. 

 

 

- Wartość projektu nie może 

być mniejsza niż 10 mln euro. 

 

 

 

 

Dofinansowa

nie 

projektów 

wynosi 

maksymalnie 

85% 

kwalifikujący

ch się 

wydatków. 

(w 

przypadku 

zakupu i 

modernizacji 

taboru 

kolejowego 

– 50%) 

Oś 8. 

Bezpieczeństwo 

transportu i krajowe 

sieci transportowe 

 

- bezpieczeństwo ruchu 

drogowego 

- drogi krajowe poza siecią ten-t 

- rozwój inteligentnych 

systemów transportowych 

 

- Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

 

 

 

 

 

- poprawa stanu dróg krajowych położonych poza 

siecią TEN-T 

 

- usprawnienie zarządzania ruchem. 

 

- dla projektów inwestycyjnych 

na drogach krajowych ponad 

5 mln euro, dla zakupu sprzętu i 

projektów nieinwestycyjnych 

ponad 1 mln euro. 

- Całkowita wartość projektu 

wynosi nie mniej niż 10 mln 

euro. 

- dla projektów studiów 

wykonalności ponad 0,5 mln 

euro, dla projektów 

pilotażowych i wdrożeniowych 

ponad 2 mln euro. 

 

Dofinansowa

nie wynosi 

maksymalnie 

85% 

kwalifikujący

ch się 

wydatków. 

 

Oś 10. Infrastruktura 

energetyczna 

przyjazna środowisku 

 

- zwiększenie stopnia 

wykorzystania energii pierwotnej 

w sektorze energetycznym i 

obniżenie 

energochłonności sektora 

publicznego 

- zwiększenie wytwarzania 

- podwyższenie sprawności wytwarzania, 

przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii, 

- pozwój wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii w tym biopaliw. 

 

 

- Minimalna wartość projektu 5 

mln euro. 

 

Poziom 

dofinansowa

nia wynosi 

maksymalnie 

85% 

kwalifikujący

ch się 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

energii ze źródeł odnawialnych, 

w tym biopaliw 

 

wydatków 

lub zgodny z 

dopuszczaln

ymi 

pułapami 

pomocy 

publicznej 

Oś 11. 

Bezpieczeństwo 

energetyczne 

 

- rozwój systemów przesyłowych 

energii 

elektrycznej, gazu ziemnego i 

ropy naftowej oraz budowa i 

rozbudowa magazynów gazu 

ziemnego 

 

- poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

państwa poprzez tworzenie nowych zdolności 

przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, 

gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa 

podziemnych magazynów gazu ziemnego. 

 

- Minimalna wartość projektu 5 

mln euro. 

 

- Poziom 

dofinansowa

nia ustalany 

będzie 

zgodnie z 

dopuszczaln

ymi 

pułapami 

pomocy 

publicznej. 

 
PO KAPITAŁ LUDZKI 

Priorytet I: Zatrudnienie i 

integracja społeczna 

 

- podniesienie potencjału instytucji 

działających w obszarze rynku 

pracy, integracji i 

polityki społecznej, 

- upowszechnienie nowych 

ogólnopolskich i ponadregionalnych 

programów 

wspierających zatrudnienie i 

integrację społeczną. 

 

- wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań 

organizacyjnych i mechanizmów zwiększających 

efektywność instytucji rynku pracy oraz instytucji integracji 

i pomocy społecznej, 

- rozwój systemu informacji, promocji i monitorowania w 

obszarze zatrudnienia i integracji społecznej, 

- upowszechnianie ogólnopolskich i ponadregionalnych 

projektów skierowanych do osób z grup wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie 

mogą być objęte skutecznie pomocą na poziomie 

regionalnym, 

- projekty i partnerstwa ponadnarodowe i innowacyjne z 

udziałem administracji publicznej, partnerów 

społecznych i organizacji pozarządowych. 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

Priorytet III: Wysoka 

jakość edukacji 

 

Podwyższenie jakości i efektywności 

kształcenia i szkolenia 

odpowiadających warunkom 

gospodarki opartej na wiedzy 

 

- efektywne zarządzanie systemem edukacji – wysoka 

jakość kształcenia, 

- dostosowanie programów i kierunków nauczania do 

wymogów rynku pracy i 

nowoczesnej gospodarki, 

- efektywny system kształcenia i zatrudniania kadr 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

edukacji, 

- podnoszenie kwalifikacji kadr systemu B+R w zakresie 

zarządzania badaniami oraz komercjalizacji wyników 

prac B+R, 

- Projekty innowacyjne i współpraca ponadnarodowa. 

 

Priorytet VIII: Rozwój 

wykształcenia i 

kompetencji w 

regionach 

 

- wyrównywanie szans 

edukacyjnych, 

- zwiększanie potencjału zasobów 

ludzkich na wszystkich poziomach 

kształcenia. 

 

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i 

studentów pochodzących z grup 

społecznych zagrożonych marginalizacją lub 

napotykających inne bariery w dostępie 

do edukacji, 

- wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwojowego 

szkół, 

- podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji funkcjonujących 

w systemie kształcenia 

(nauczyciele, kadra akademicka, kadra administracyjna 

i zarządzająca systemem 

edukacji), 

- upowszechnienie kształcenia ustawicznego, 

 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

MF EOG I NMF 

Priorytet 1. 

Ochrona środowiska, w 

tym środowiska 

ludzkiego, poprzez 

między innymi redukcję 

zanieczyszczeń i 

promowanie 

odnawialnych źródeł 

energii 

 

rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych w celu 

eliminowania źródeł niskiej emisji, 

  - zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej 

nowoczesnymi(w tym likwidacja przestarzałych kotłowni 

węglowych), 

  - termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej, 

  - budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 

  - budowa sieci kanalizacyjnych. 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

Oś 3. Ochrona 

kulturowego 

dziedzictwa 

europejskiego, w tym 

transport publiczny i 

odnowa miast 

 

- rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów 

historycznych i zespołów  

zabytkowych, 

 - rewitalizacja historycznych obszarów miejskich, 

 - rewitalizacja obiektów poprzemysłowych o wysokiej 

wartości historycznej na cele kulturalne, 

 - renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i 

martyrologii 

Wartość dofinansowania dla tego 

priorytetu wynosi powyżej 

1.000.000 Euro 

 

Priorytet 4. Rozwój 

zasobów ludzkich 

poprzez m.in. 

promowanie 

 

- promowanie szkoleń zawodowych dla pracowników 

administracji samorządowej, 

  - opracowanie i przeprowadzanie programów 

szkoleniowych w oparciu o  zidentyfikowane zadania 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

wykształcenia i szkoleń, 

wzmacnianie w 

samorządzie i jego 

instytucjach potencjału 

z zakresu administracji 

lub służby publicznej, a 

także wspierających go 

procesów 

demokratycznych 

 

administracji samorządowej, 

  - sporządzanie standardów kompetencyjnych w 

zakresie integracji z UE, 

  - wspieranie doradztwa i informacji dla jednostek 

samorządu terytorialnego oraz sektora pozarządowego, 

  - opracowanie odpowiednich instrumentów 

edukacyjnych oraz promowanie partnerstw lokalnych,  

  - modernizacja usług administracji centralnej i 

samorządowej przy wykorzystaniu  technologii 

informatycznych, 

  - wspieranie współpracy władz samorządowych z 

organizacjami pozarządowymi, 

kwalifikowany

ch 

 

Priorytet 5. Opieka 

zdrowotna i opieka nad 

dzieckiem 

 

 

 - promocja zdrowia i programów profilaktyki, 

  - poprawa opieki perinatalnej, 

  - podnoszenie stanu wiedzy o nowoczesnych metodach 

planowania rodziny, 

  - integracja środowisk zagrożonych patologią oraz 

zapobieganie przestępczości  nieletnich, 

  - integracja dzieci niepełnosprawnych z 

pełnosprawnymi, 

  - tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, 

  - terapeutyczne systemy telemedyczne i medyczne 

internetowe systemy edukacyjne, 

  - podnoszenie dostępności i jakości usług medycznych, 

Dotacja bezzwrotna 

Maksymalny 

poziom 

pomocy - 85% 

kosztów 

kwalifikowany

ch 

 

EKOFUNDUSZ 

Oś 3. Ochrona klimatu 
Ograniczenie emisji gazów 

powodujących zmiany klimatu Ziemi 

- oszczędność energii w miejskich systemach 

zaopatrzenia w ciepło;  

- wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w 

sektorze komunalno-bytowym i w zakładach 

przemysłowych;  

- gospodarcze wykorzystanie biogazu z odpadów 

pochodzenia rolniczego, z wysypisk odpadów 

komunalnych i z oczyszczalni ścieków oraz gazu 

odpadowego z procesów przemysłowych;  

- produkcja biopaliwa z rzepaku;  

- wykorzystanie energii solarnej (kolektory słoneczne i 

panele fotowoltaiczne);  

- wykorzystanie energii wiatru;  

- wykorzystanie energii geotermalnej w zakresie 

naziemnej części ciepłowniczej wraz z centralą 

geotermalną;  
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Oś priorytetowa Działanie/Spodziewane efekty Typy zadań Forma i wysokość pomocy 
Poziom 

pomocy 

- wykorzystanie płytkiej geotermii (pompy ciepła); - 

promocja technologii ogniw paliwowych;  

- wykorzystanie energii odpadowej z procesów 

przemysłowych i z procesów spalania. 

 

Oś 4. Ochrona przyrody Ochrona różnorodności biologicznej 

- ochrona gatunków fauny i flory zagrożonych 

wyginięciem;  

- ochrona cennych przyrodniczo obszarów wodno-

błotnych;  

- czynna ochrona przyrody w parkach narodowych i 

krajobrazowych;  

- ochrona obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej 

„Natura 2000”;  

- budowa infrastruktury edukacji ekologicznej w parkach 

narodowych;  

- dostosowanie składu gatunkowego lasu do siedlisk w 

parkach narodowych i w ich otulinach. 

  

Oś 5. Gospodarka 

odpadami 

Racjonalizacja gospodarki 

odpadami i rekultywacja gleb 

zanieczyszczonych 

- organizacja kompleksowych systemów zbiórki, 

recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych 

obsługujących 50 - 250 tys. mieszkańców;  

- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;  

- budowa instalacji do recyklingu odpadów 

komunalnych i niebezpiecznych;  

- modernizacje technologii przemysłowych prowadzące 

do eliminacji powstawania odpadów niebezpiecznych 

(tzw. „czyste technologie”). 

EkoFundusz może wspierać 

finansowo zarówno projekty 

dopiero rozpoczynane, jak i 

będące w fazie realizacji, jeżeli ich 

zaawansowanie finansowe nie 

przekracza 60% w dniu złożenia 

wniosku do EkoFunduszu. 

Odstępstwo od tej zasady jest 

traktowane jako wyjątkowe i 

wymaga odrębnego 

uzasadnienia. 
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Rozdział 7 

Zarządzanie strategią 
 

9.1. Przebieg prac nad strategią – system komunikacji i udział mieszkańców  

w realizacji strategii, konsultacje społeczne 

Strategię opracowano przyjmując za podstawę wyniki badań ankietowych liderów opinii 

publicznej i konsultacji społecznych oraz „burzy mózgów” wśród pracowników Urzędu Miasta 

Krasnystaw i autorów opracowujących strategię, organizowanych metodą aktywnego 

planowania strategicznego. 

Przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne - z udziałem liderów lokalnych 

reprezentujących: radnych, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne miasta oraz 

pracowników Urzędu Miasta Krasnystaw. 

Ich zadaniem było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych 

przyjętych teoretycznie, obszarach życia społeczno – gospodarczego. Podjęto pierwsze 

próby ustalenia celów strategicznych, operacyjnych i szczegółowych oraz obszarów 

rozwojowych strategii. Zakreślono ogólne założenia wizji i misji strategii. 

Pierwsze konsultacje społeczne odbyły się 30 października 2007 r. Na spotkanie zostali 

zaproszeni: 

 mieszkańcy miasta Krasnegostawu, 

 pracownicy UM w Krasnymstawie: przedstawiciele wydziałów zainteresowanych 

dokumentami, 

 radni miasta Krasnegostawu, 

 jednostki organizacyjne miasta w tym, instytucje edukacji, kultury i sportu, spółki, 

komunalne, 

 podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów 

o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi użyteczności publicznej na podstawie 

umowy z jednostką samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad 

pomocy publicznej określonych w odrębnych przepisach, 

 instytucje użyteczności publicznej (m.in. straż pożarna, policja, itp), 

 przedstawiciele instytucji non – profit działających na terenie miasta, 

 przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych znajdujących się na terenie miasta. 

W trakcie konsultacji zostały przeprowadzone badania ankietowe na temat opracowywanej 

strategii.  

Drugie konsultacje społeczne odbyły się 19 listopada 2007 r. z organizacjami, instytucjami, 

które były zainteresowane udziałem przy opracowywaniu założeń strategii. W trakcie tego 

etapu uzupełniono zapisy strategii o nowe uwagi, które zostały uwzględnione przy 

opracowywaniu wizji, misji, celów strategicznych, operacyjnych i szczegółowych strategii oraz 

delimitacji obszarów rozwojowych.   

Każda z grup, na zasadzie „burzy mózgów” zgłaszała swoje propozycje celów strategicznych 

i operacyjnych strategii. Przeprowadzono dyskusję na temat mocnych i słabych stron miasta 
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Krasnegostawu, a także przeanalizowano szanse i zagrożenia stojące przed miastem (analiza 

SWOT).  

Łącznie w konsultacjach społecznych i badaniach ankietowych wzięło udział 82 osoby. 

 

Konsultacje społeczne                                               /fot. Józef Komarewicz -  F.M. HEKTOR/ 

 

 

9.2. Harmonogram realizacji strategii 

Wdrażanie strategii jest procesem ciągłym. Kolejny etap prac to weryfikacja istniejących  

i przygotowanie brakujących programów realizacyjnych, stanowiących zręby przyszłego, 

zadaniowego systemu pracy struktur samorządu miasta. Równolegle zostanie wdrożony 

mechanizm pomiaru (za pomocą wskaźników) i oceny postępów we wdrażaniu strategii. 

Przygotowanie narzędzi do realizacji strategii i mechanizmów jej weryfikacji pozwoli 

podmiotom uczestniczącym w tym procesie skutecznie go realizować.  
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Harmonogram realizacji strategii obejmuje następujące etapy: 

ETAP I: 

Pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta, organizacjami, instytucjami, które 

zgłosiły swój udział w realizacji strategii (30.10.2007). 

W trakcie konsultacji zostały przeprowadzone badania ankietowe na temat opracowywanej 

strategii. 

ETAP II: 

Drugie konsultacje społeczne z organizacjami, instytucjami, które są zainteresowane 

udziałem przy opracowywaniu założeń strategii. W trakcie tego etapu uzupełniono zapisy 

strategii o nowe uwagi, które zostały uwzględnione przy opracowywaniu wizji, misji, celów 

strategicznych, operacyjnych i szczegółowych strategii (19.11.2007). 

ETAP III: 

Podjęcie uchwały przez Radę Miasta przyjmującą strategię oraz wskazanie zespołu 

odpowiedzialnego za jego koordynację i realizację. W skład zespołu wchodzić powinni 

pracownicy Urzędu Miasta Krasnystaw oraz lokalni eksperci.  

ETAP IV: 

Realizacja poszczególnych celów strategicznych, operacyjnych i szczegółowych objętych 

strategią. 

ETAP V: 

Monitoring i ewaluacja realizacji strategii, zgodnie z harmonogramami opracowywania, 

składania, realizacji i rozliczenia celów strategicznych, operacyjnych i szczegółowych.  

ETAP VI:  

Public relations strategii w całym okresie jego realizacji. 

ETAP VII: 

Uzupełnienia i rozszerzanie strategii o nowe cele zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy 

działające na obszarze objętym strategią będzie odbywało się co dwa lata.  

 

Proponuje się przyjąć, aby uzupełnienia i rozszerzenia strategii o nowe zadania były w razie 

konieczności dokonywane raz w roku na sesji przyjmującej budżet na dany rok. System 

wdrażania strategii będzie realizowany według następującego harmonogramu:  
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Tab.9.1. Harmonogram realizacji poszczególnych etapów strategii 

ETAPY 

TERMIN REALIZACJI 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I X         

II X         

III X         

IV X X X X X X X X X 

V  X X X X X X X X 

VI X X X X X X X X X 

VII   X  X  X  X 

 

9.3. Monitoring i ewaluacja strategii 

Monitoring to obserwacja procesów rozwoju miasta, prowadzona w celu możliwie szybkiego 

podejmowania aktywnych działań, stanowiących reakcję na rozwój zjawisk, zwłaszcza 

zjawisk negatywnych. System monitoringu musi opierać się na efektywnej sprawozdawczości. 

Muszą tu zostać konkretnie określone rodzaje potrzebnych raportów i ich częstotliwości,  

w zależności od analizowanej problematyki (w okresach półrocznych i rocznych). Samorząd 

miasta odpowiada za kreowanie i realizację polityki rozwoju miasta. Odpowiada również za 

monitorowanie i nadzór nad całością spraw dotyczących rozwoju miasta. 

Jednym z ważnych problemów w realizacji strategii jest realna możliwość jej skutecznego 

wdrażania. Kadencyjność władz samorządu miasta sprawia, że zawsze występuje 

niebezpieczeństwo zaniechania realizacji strategii przez kolejne władze lokalne. 

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu 

i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków  

z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w 

taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania 

jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich 

wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań. Proponuje się 

następujący zestaw wskaźników mierzących cele strategiczne i operacyjne: 

 

CS.1. Wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie nowoczesnej gospodarki wzmacniającej 

pozycję Krasnegostawu w województwie lubelskim.  

 CO.1.1. Wspieranie sektora MMSP. 

Wskaźnik: Liczba przedsiębiorstw. 

Wskaźnik: Średnia ilość pracowników w przedsiębiorstwach. 

 CO.1.2. Rozwój innowacyjnej i otwartej gospodarki. 

Wskaźnik: Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw. 
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Wskaźnik: Produkcja sprzedana przemysłu ogółem. 

 CO.1.3. Aktywizacja promocji miasta. 

Wskaźnik: Liczba odwiedzających stronę internetową. 

Wskaźnik: Liczba spraw załatwianych drogą elektroniczną. 

Wskaźnik: Liczba pobranych dokumentów ze strony internetowej. 

Wskaźnik: Liczba ludności korzystająca z kursów informatycznych i językowych. 

Wskaźnik: Udział gospodarstw domowych wyposażonych w komputery osobiste  

z dostępem do Internetu. 

 

CS.2. Poprawa życia w mieście poprzez rozwój i unowocześnienie infrastruktury społecznej. 

 CO.2.1. Wzmacnianie systemu edukacyjnego miasta, poprzez zwiększenie nakładów 

na oświatę. 

Wskaźnik: Liczba zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły oraz procent 

uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w liczbie uczniów ogółem. 

Wskaźnik: Liczba uczniów uczestniczących w wymianach międzyszkolnych. 

Wskaźnik: Udział uczniów uczestniczących w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

w liczbie uczniów ogółem. 

 CO.2.2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej oraz jej wyposażenia. 

Wskaźnik: Liczba wyremontowanych obiektów infrastruktury społecznej. 

Wskaźnik: Liczba osób korzystających z budynków użyteczności publicznej. 

 CO.2.3. Wzmacnianie kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej atrakcyjności miasta. 

Wskaźnik: Liczba występów zespołów tanecznych/śpiewaczych na imprezach 

międzygminnych/powiatowych/wojewódzkich/krajowych/międzynarodowych. 

Wskaźnik: Liczba porozumień/powiązań partnerskich z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego / innymi państwami. 

Wskaźnik: Ilość klubów sportowych. 

Wskaźnik: Liczba członków klubów/sekcji sportowych. 

Wskaźnik: Ilość ogólnodostępnych boisk sportowych. 

Wskaźnik: Uczestnicy zawodów sportowych. 

 CO.2.4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie wykluczaniu 

społecznemu i marginalizacji osób.  

Wskaźnik: Udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w ogólnej 

liczbie osób korzystających z pomocy społecznej. 

Wskaźnik: Średnia wysokość świadczenia pomocy społecznej w gminie. 

Wskaźnik: Udział wydatków na pomoc społeczną w ogólnych wydatkach budżetu. 

 

CS.3. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska i rozwojowi 

turystyki. 

 CO.3.1. Rozwój infrastruktury sanitarno – ściekowej. 

Wskaźnik: Przepustowość oczyszczalni ścieków. 
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Wskaźnik: Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków. 

Wskaźnik: Liczba ścieków oczyszczonych. 

 CO.3.2. Kompleksowy rozwój bazy i usług turystycznych, zwłaszcza agroturystycznych, 

oraz szersze wykorzystanie walorów turystycznych miasta. 

Wskaźnik: Liczba turystów, w tym zagranicznych. 

Wskaźnik: Liczba miejsc noclegowych. 

 

CS.4. Lepsze ukształtowanie ładu przestrzennego miasta Krasnegostawu poprzez rozwój  

i unowocześnienie infrastruktury technicznej na terenie miasta. 

 CO.4.1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 

Wskaźnik: Udział dróg o nawierzchni twardej (twardej ulepszonej) w długości dróg 

ogółem. 

Wskaźnik: Długość dróg. 

Wskaźnik: Nakłady na utrzymanie dróg. 

Wskaźnik: Nakłady inwestycyjne na remont i budowę dróg. 

 CO.4.2. Poprawa uzbrojenia infrastrukturalnego terenu. 

Wskaźnik: Powierzchnia terenów inwestycyjnych. 

Wskaźnik: Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 

 CO.4.3. Poprawa zagospodarowania i estetyki miasta. 

Wskaźnik: Liczba turystów, w tym zagranicznych. 

Wskaźnik: Liczba wyremontowanych obiektów znajdujących się w centrum miasta. 

 

CS.5. Kompleksowa rewitalizacja zmierzająca do poprawy warunków życia mieszkańców 

Krasnegostawu i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez odnowę substancji 

architektonicznej wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną.  

 CO.5.1. Rewitalizacja rynku miejskiego (Plac 3-go Maja). 

Wskaźnik: Liczba turystów, w tym zagranicznych. 

Wskaźnik: Liczba wyremontowanych obiektów znajdujących się w centrum miasta. 

 CO.5.2. Nowe przeznaczenie dworca PKS. 

Wskaźnik: Stopa zatrudnienia. 

Wskaźnik: Powierzchnia miejsc parkingowych. 

 CO.5.3. Rewitalizacja dworca PKP. 

Wskaźnik: Liczba turystów, w tym zagranicznych. 

Wskaźnik: Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw. 

 CO.5.4. Rewitalizacja terenu przy ul. Zamkowej (tzw. „Plac z Krzyżem”). 

Wskaźnik: Liczba wyremontowanych obiektów. 

Wskaźnik:  Liczba miejsc noclegowych. 

 CO.5.5. Rewitalizacja terenu przy ul. Granicznej, tzw. „Chmielnika”. 

Wskaźnik: Liczba nowopowstałych zakładów przemysłowych. 
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Wskaźnik: Stopa zatrudnienia. 

 CO.5.6. Rewitalizacja byłej bazy PKS z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne. 

Wskaźnik: Liczba przedsiębiorstw. 

Wskaźnik: Udział zatrudnionych w sektorze przemysłowym. 

 CO.5.7. Zagospodarowanie terenów łąk przy ul. Sikorskiego. 

Wskaźnik: Długość szlaków turystycznych. 

Wskaźnik: Liczba obiektów zbiorowego zatrudnienia. 

Wskaźnik: Liczba turystów, w tym zagranicznych. 

 CO.5.8. Rewitalizacja terenów podworskich przy ul. Sikorskiego. 

Wskaźnik: Liczba miejsc w placówkach zapobiegających marginalizacji społecznej. 

Wskaźnik: Liczba turystów, w tym zagranicznych. 

 CO.5.9. Zagospodarowanie starorzecza rzeki Wieprz i Żółkiewka. 

Wskaźnik: Liczba powodzi. 

Wskaźnik: Liczba obiektów gastronomicznych. 

 CO.5.10. Zagospodarowanie terenów łąk przy ul. Kościuszki, tzw. „Błoń”.  

Wskaźnik: Długość szlaków turystycznych. 

Wskaźnik: Liczba obiektów zbiorowego zatrudnienia. 

Wskaźnik: Liczba turystów, w tym zagranicznych. 

 CO.5.11. Poprawa stanu infrastruktury technicznej osiedli mieszkaniowych domów 

wielorodzinnych 

Wskaźnik: Liczba mieszkań wyposażonych w niezbędną infrastrukturę sanitarno-

ciepłowniczą w liczbie mieszkań ogółem (np. wodociąg, kanalizacja, CO, gaz 

sieciowy). 

Wskaźnik: Powierzchnia użytkowa mieszkań. 

Wskaźnik: Liczba i wielkość dodatków mieszkaniowych. 

 

Zasady monitorowania: 

Monitorowanie, by stać się skutecznym narzędziem w procesie wdrażania strategii, powinno 

charakteryzować się następującymi zasadami: 

 Wiarygodność - Informacja musi być bardzo wiarygodna i musi opierać się na 

niepodważalnych danych. Niedokładne dane systemu monitorowania mogą 

spowodować podjęcie niewłaściwych działań korygujących.  

 Aktualność - Informacje muszą być zbierane, przekazywane i oceniane w sposób 

ciągły, który umożliwia podjęcie na czas działań korygujących oraz stosownych 

korekt w momencie aktualizacji strategii. 

Należy podkreślić znaczącą rolę lokalnych mediów w kontrolowaniu i pobudzaniu jednostek 

odpowiedzialnych za realizację strategii. Warte rozważenia wydaje się być włączenie do 

Zespołu Wdrażającego Strategię przedstawicieli lokalnej prasy i innych mediów. W ten 

sposób, społeczność lokalna będzie uczestnikiem realizacji i wdrażania „Strategii Rozwoju 

Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015” z długookresową prognozą do roku 2020.  
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Ewaluacja 

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 i szczegółowych.  

Ponadto prowadzone mogą być dodatkowe ewaluacje cząstkowe, odnoszące się do 

szczegółowych zagadnień, takich, jak na przykład poszczególne zasady realizacji strategii, 

grupy docelowe, zasady horyzontalne funduszy strukturalnych itp. 

Ewaluacja realizacji strategii na lata 2007–2015 obejmować będzie okresową ocenę 

odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, realności ekonomicznej i finansowej oraz 

trwałości strategii w kontekście ustalonych celów. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć 

strategii w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących 

z realizacji strategii w przyszłości.  

Ważną kwestią, która wywiera wpływ na każdą ewaluację jest wybór kryteriów. Komisja 

Europejska stosuje następujące kryteria: 

1) Odpowiedniość – odpowiedniość celów strategii w stosunku do problemów, jakie 

strategia miała rozwiązać.  

2) Przygotowanie strategii – logika i kompletność procesu planowania strategii oraz 

wewnętrzna logika i spójność dokumentu. 

3) Efektywność – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu, których 

wkład i działania zostały przekształcone w wyniki. 

4) Skuteczność – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia 

celów strategii, oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia strategii. 

5) Wpływ – skutek, jaki wywiera strategia w szerszym środowisku, oraz jej wkład w rozwój  

i podniesienie konkurencyjności.  

6) Trwałość – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających ze strategii 

będzie „płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach strategii  

i osiąganie wyników, ze szczególnym uwzględnieniem czynników rozwojowych 

wsparcia ze strony polityki, czynników ekonomicznych i finansowych, aspektów 

społeczno-kulturowych oraz zdolności instytucjonalnych. 

 

9.4. Wdrażanie strategii 

Jednym z elementów wdrażania kierunków strategicznych jest aktualizacja strategii do 

zmieniających się realiów życia społeczno-gospodarczego miasta. W praktyce sprowadza się 

ona do: 
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 realizacji założonych celów strategii, 

 rejestracji nowych celów strategicznych, operacyjnych i szczegółowych oraz 

rezygnacji z celów uprzednio ustalonych lecz w danym okresie już nierealnych, 

 hierarchizacji realizacji celów strategicznych, celów operacyjnych i szczegółowych. 

Hierarchizacji tej dokonuje się z reguły dwubiegunowo tzn. określając najpilniejsze 

cele oraz te cele, których realizacja nie jest (w danym momencie) istotna dla 

funkcjonowania miasta,  

 monitoringu realizacji celów pod kątem terminu realizacji zadań lub określenia 

nowych terminów realizacji.  

Aktualność każdej strategii jest sprawą niezwykle ważną, zwłaszcza w aspekcie 

długoterminowości opracowania niniejszej strategii.  

Proponuje się przyjąć, aby uzupełnienie i rozszerzenie strategii o nowe zadania było 

dokonywane raz na rok, na sesji przyjmującej budżet miasta na dany rok. 

Wnioski dotyczące uaktualnienia strategii będą zgłaszane przez zespół koordynujący lub 

koordynatora strategii, powołanych przez Burmistrza Krasnegostawu Wnioski aktualizujące 

strategię opierać się będą na wynikach monitoringu i ewaluacji zadań objętych 

dokumentem, po uwzględnieniu zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym  

i społecznym miasta.  

Konieczne jest także uzupełnianie diagnozy miasta oraz ewaluację osiąganych postępów  

w realizacji celów strategicznych, operacyjnych i szczegółowych, przy wykorzystaniu 

obszarów strategicznych oraz w celu osiągnięcia założonej wizji i misji strategii. 
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Rozdział 8 

Marketing terytorialny 
 

10.1. Promocja strategii 

„Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015” z długookresową prognozą do roku 

2020 posiada bardzo duże znaczenie zarówno dla władz, jak i społeczności lokalnej. Proces jej 

wdrażania powinien być procesem upublicznionym i to nie tylko na szczeblu miasta, ale 

również w jej bliższym i dalszym otoczeniu. Szeroka akcja informacyjna na temat strategii jest 

jednym z podstawowych gwarantów jej skutecznego wdrożenia. W ten sposób społeczność 

lokalna kontrolować będzie terminowość osiągnięcia poszczególnych celów i realizacji 

poszczególnych zadań. Poza tym strategia, jako element promocji miasta Krasnegostawu, 

sprzyjać będzie doskonaleniu jej wizerunku zarówno z punktu widzenia potencjalnych: 

inwestorów, mieszkańców, partnerów współpracy strategicznej, jak i osób korzystających z jej 

walorów turystyczno-rekreacyjnych.  

Integralną częścią strategii miasta Krasnegostawu powinna być strategia promocji, odnosząca 

się do wszystkich jej elementów wymagających działań promocyjnych. Jednym z takich 

elementów może być promocja strategii rozwoju miasta Krasnystaw dla przyciągnięcia 

inwestorów zewnętrznych.   

Różne są definicje rozwoju lokalnego, ale wszystkie podkreślają zgodnie, że jest to "proces 

zróżnicowania i wzbogacania działalności ekonomicznych i społecznych na określonym 

terytorium, polegający na mobilizacji i koordynacji własnych zasobów i energii". Zarządzanie 

lokalnymi zasobami w sposób umożliwiający maksymalizację osiąganych korzyści, z których 

najcenniejszymi staje się zwykle stymulowanie miejscowej działalności gospodarczej oraz 

utrzymanie zadowalającego poziomu zatrudnienia - są to dwa najważniejsze cele gospodarcze 

polityki lokalnej.  

Wskazuje się na dwie fazy w schemacie konstruowania strategii rozwoju miasta Krasnegostawu: 

fazę diagnostyczną (charakterystyka terenu, identyfikacja jego podstawowych cech, określenie 

listy czynników strategicznych - siły, słabości, szans i zagrożeń oraz wynikających z tego wizji 

rozwoju i odpowiadających im celów) i projektową (tworzenie, wdrażanie, modyfikowanie  

i kontrolowanie propozycji działań realizujących cele strategiczne i przyjętych przez wszystkich 

aktorów lokalnych). Konstruowanie strategii rozwoju miasta składa się z analizy czynników 

strategicznych, określenia celów, wyznaczenia wariantów, dokonania wyboru, konstruowania 

programów, ich wdrażania, monitoringu oraz ewoluowania. Niestety w wielu polskich miastach 

działalność promocyjna ma ciągle jeszcze charakter działań raczej nieskoordynowanych  

i sprowadza się do przygotowywania i popularyzowania materiałów promocyjnych. Służy to  

w większości informowaniu o mieście - marginalnie, często w sposób nieświadomy -  

i pozycjonowaniu miasta Krasnegostawu, upowszechniając nie do końca dopracowany jego 

wizerunek.  

Wyraz "promocja" pochodzi od łacińskiego słowa "promovere" - pobudzać, lansować. Źródłem 

powstania działalności promocyjnej są potrzeby informacji, występujące po obu stronach 

wymiany rynkowej - podaży i popytu. Klient potrzebuje informacji, aby zdawać sobie sprawę  

z istnienia różnych produktów, alternatywnych wobec siebie. Informacja taka pozwala mu na 

dokonanie wyboru.  

Do celów promocji miasta Krasnegostawu można zaliczyć głównie informowanie o mieście  

(o jego lokalizacji, dostępności komunikacyjnej, dostępnych zasobach i atrakcjach): 
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 przekonywanie o zaletach oferty miasta (wskazywanie unikalnych korzyści związanych  

z nabyciem oferty oraz przez porównanie z innymi miastami, innymi ofertami lokalnymi);  

 pozycjonowanie - kształtowanie i utrwalanie wizerunku miasta Krasnegostawu, tworzenie 

sprzyjającego klimatu dla działań lokalnych liderów, podmiotów promocji.  

Produktem miasta Krasnegostawu są rezultaty każdej działalności, jaka odbywa się na jego 

obszarze, podejmowanej z myślą o zaspokojeniu czyichś potrzeb, dostarczaniu komuś korzyści. 

Specyficzny produkt, jakim jest oferta miasta Krasnystaw, charakteryzuje się indywidualnością 

cech, co zwykle utrudnia zastosowanie znanych i sprawdzonych technik marketingowych. Ich 

wykorzystanie pozostaje w ścisłym związku z celami rozwoju miasta, wśród których za 

najważniejszy przyjmuje się stałe zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności poprzez poprawę 

warunków życia w mieści. 

Szczegółowe cele marketingowe, to przede wszystkim:  

 znalezienie nabywców oferty,  

 nadanie istniejącym produktom miasta cech pożądanych na rynku docelowym,  

 poznanie potrzeb i preferencji mieszkańców miasta,  

 poznanie potrzeb, preferencji potencjalnych zewnętrznych nabywców oferty miasta,  

w tym identyfikacja czynników wpływających na decyzje inwestorów, turystów, 

potencjalnych mieszkańców miasta,  

 przewidywanie zmian postaw i zachowań segmentów nabywców,  

 podnoszenie użyteczności oferty miasta, 

 poprawa warunków życia mieszkańców poprzez tworzenie zysku rozumianego jako 

kategoria społeczna, tj. warunków i środków do rozwoju miasta.  

 

10.2. Wizerunek miasta Krasnegostawu 

Wizerunek jest kluczem do rozwoju miasta. Każde miasto chce przyciągać turystów, inwestorów  

i nowych mieszkańców, bo to oni poprawiają lokalną koniunkturę, ożywiają miejscowy rynek 

pracy. 

Aby wykreować pożądany wizerunek potrzebne jest znalezienie i wypromowanie unikalnej 

cechy, która wyróżnia miasto na tle innych.  

Bezpośredni przedmiot promocji jest zawsze elementem składającym się na szeroko pojęty 

wizerunek miasta Krasnegostawu. Pojęcie "wizerunku miasta Krasnegostawu " jest kategorią 

subiektywną. Podstawą jego określenia są cechy obszaru, identyfikowane i składane według 

zamierzonych proporcji w obraz miasta, zgodnie z subiektywnymi odczuciami użytkownika 

przestrzeni i jej zagospodarowania.  

Określenie cech miasta Krasnegostawu, mających na celu rozpoznanie jego silnych i słabych 

stron, a tym samym atrakcyjności dla klientów, obejmować powinno informacje dotyczące:  

 mieszkańców miasta, sytuacji demograficznej, sławnych osobistości żyjących lub 

wywodzących się z miasta, 

 kultury i tradycji lokalnej społeczności, zachowanych do dziś zwyczajów i obrzędów,  

 opisu szczególnych atrakcji miasta, jego zabytków, walorów przyrody.  

 

Wykreowanie wirtualnego wizerunku miasta będzie zadaniem strony internetowej miasta. 

Obecnie jest to źródło informacji najszybciej i najszerzej docierające do wybranego odbiorcy. 

Przyszły wizerunek miasta określany został przez wizję miasta.  
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W przyszłości miasto będzie ośrodkiem gospodarczym o zróżnicowanej bazie ekonomicznej. 

Stanie się atrakcyjnym rynkiem pracy oraz miejscem świadczenia usług dla własnych 

mieszkańców. Będzie miejscem pracy młodych wykształconych ludzi. Będzie stabilne 

ekonomicznie i społecznie oraz czyste ekologicznie. Miasto Krasnystaw będzie zdolne do 

konkurowania z pozostałymi miastami. Stanie się ośrodkiem o społeczności legitymującej się 

wysokim poziomem wykształcenia z dobrze rozwiniętym szkolnictwem. Nastąpi ukształtowanie 

się nowej tożsamości miasta Krasnegostawu jako ośrodka, którego społeczność cechuje wysoki 

stopień identyfikacji z miejscem pracy i zamieszkania.  

 

10.3. Uczestnicy promocji 

Postrzegany obraz kreuje pozytywny lub negatywny odbiór cech miasta, tym samym podnosi 

lub obniża wiarygodność oferty miasta. 'Publicity' miasta, czyli całość opinii o nim, tworzona jest 

głównie przez jego mieszkańców. Tak więc mieszkańcy powinni być traktowani, jako zbiór 

jednostek oddziałujących na realizację funkcji promocyjnych miasta. 

Społeczeństwo miasta jest zarówno podmiotem, jak i przedmiotem działań promocyjnych. 

Przedmiotowy charakter mieszkańców miasta sprowadza się do stanowienia przez nich jednego 

z elementów "klimatu" miasta, rozumianego jako "zbiór warunków charakterystycznych dla danej 

społeczności, wynikających z wieloletniego procesu jego tworzenia, związanych z kulturą, 

poziomem i profilem wykształcenia itp. będących produktami miasta oraz przyczyniających się 

jednocześnie do powstania i ukształtowania innych produktów". W tym znaczeniu mieszkańcy 

stanowią składnik oferty promocyjnej. Jednocześnie są jednym z podmiotów promocji miasta. 

Świadomie podejmują działania przyczyniające się do tworzenia public relations na jego 

obszarze oraz jej 'publicity'. Tworząc mniej lub bardziej sformalizowane grupy, czy działając 

indywidualnie, informują o mieście, przedstawiają jego atrakcje, przekonują do zalet lokalizacji 

na jego obszarze, tworzą jego pozytywny wizerunek.  

Samoidentyfikacja lokalnej społeczności z zamierzeniami podmiotów promocji jest już 

produktem miasta, gdyż niesie ze sobą autentyczne wartości, będące częścią poszukiwanych 

cech zasobów ludzkich. Rodzaj przekazu promocyjnego jaki tworzą mieszkańcy jest wynikiem ich 

percepcji przestrzeni miasta. Ich działania promocyjne są najczęściej niezamierzone  

i nieuświadomione. Mieszkańcy budują wizerunek miasta w świadomości odbiorców poprzez 

zwykłe kontakty międzyludzkie. Dzięki temu miasto zdobywa nowych obywateli, pozyskuje 

kapitał, jest odwiedzane przez turystów.  

Niebagatelne znaczenie w promocji miasta może mieć działalność "miejscowego bohatera", 

"lokalnej osobistości". Osoby takie niejednokrotnie prowadzą działalność promocyjną jako 

hobby, wynikające z lokalnego patriotyzmu. Również stowarzyszenia miłośników miasta, 

zajmujące się m.in. studiowaniem lokalnych dziejów i kronik, organizowaniem wystaw starych 

fotografii, popularyzowaniem miasta w wywiadach, artykułach i książkach, mogą wpływać na 

odbiór oferty miasta. Nierzadko różne imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe inicjowane 

przez organizacje mieszkańców mają wpływ na obraz miasta, zwłaszcza w miastach sąsiednich. 

Promocja miasta jest zadaniem własnym władz lokalnych. Jest to indywidualny cel miasta. 

Przyjęta została zasada "kompetencji generalnej w zakresie spraw lokalnych". Indywidualne, 

publiczne wystąpienia przedstawicieli władz miasta czy innych liderów procesu promocji 

pomagają wpłynąć na opinię lokalnej społeczności. W trakcie takich prezentacji powstaje 

możliwość dyskusji i konfrontacji poglądów dotyczących poszczególnych działań promocyjnych, 

zamierzeń strategicznych władz, ogólnie rozważanej przyszłości miasta itp.  

 

10.4. Strona internetowa 

Niezbędnym elementem promocji strategii, nawiązującym do marketingu terytorialnego dla 

promowania miasta jest posiadanie profesjonalnej strony internetowej www, na której 

zamieszczone będą informacje dotyczące strategii. Miasto, dzięki ogólnodostępnym stronom 

www może nie tylko promować strategię, ale także realizować jego wizję, misję oraz cele 
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strategiczne, operacyjne i szczegółowe, zachęcać podmioty prawne i prywatne do 

inwestowania na ich terenie, może promować turystykę w swoim regionie, kraju, Europie  

i w świecie, a także reklamować wszelkie imprezy okolicznościowe.  

Na stronach www powinny znaleźć się informacje dotyczące wszelkich jednostek naukowych, 

oświatowych i kulturalnych istniejących na terenie miasta. Ponadto właściwym wydaje się być 

promowanie wszelkich imprez o charakterze dydaktyczno-kulturalnym, które mogą podnosić 

poziom wykształcenia i wszelkich wartości obywatelskich mieszkańców miasta.  

Firmy, świadczące usługi między innymi dla miasta, mogą w porozumieniu z miastem (odpłatnie) 

reklamować swoje usługi również poza własnym terenem, na jej stronach internetowych www.  

Dzięki przetargom organizowanym za pośrednictwem Internetu, zamiast przedstawiać 

tradycyjne "papierowe" oferty, konkurenci coraz częściej licytują w sieci, kto dostarczy 

zamówiony towar lub wykona usługę po niższej cenie. W Unii Europejskiej przetargi internetowe 

można przeprowadzać przy każdym zamówieniu publicznym. 

Ustawa o podpisie elektronicznym umożliwia załatwienie wielu spraw bez konieczności obsługi 

klientów na miejscu w urzędzie. Taka możliwość stwarza ogromne ułatwienie dla osób 

korzystających z usług urzędu, a także stanowi dodatkową sposobność do redukcji kosztów dla 

urzędów miast.  

Służby ratunkowe oraz służby interwencyjne mogą aktywnie uczestniczyć w systemie 

informacyjnym miasta poprzez udostępnianie niepoufnych informacji w wyznaczonych działach 

portalu wirtualnej miasta. 

Aby strona internetowa przyciągała potencjalnych inwestorów i turystów należy:  

 Wyznaczyć cel, jaki powinna spełniać strona internetowa  

Podstawowym celem strony internetowej jest przedstawienie informacji o mieście. Strona 

powinna zawierać dane teleadresowe, plan miasta. Powinna przedstawiać aktualności 

kulturalne i gospodarcze. Funkcje te może spełniać wizytówka internetowa - jest to 

najprostsza strona www. 

 Wykonać profesjonalną stronę www  

Miasto będzie postrzegane przez pryzmat jego witryny www. Profesjonalna strona www jest 

ważnym elementem kampanii promocyjnej miasta i jego walorów, zwłaszcza turystyczno – 

wypoczynkowych i inwestycyjnych.  

 Kupić domenę, która będzie łatwa do zapamiętania  

Właściwy adres strony - domena - jest ważnym składnikiem kampanii reklamowej. 

Uatrakcyjnianie strony internetowej jest możliwe m.in. poprzez: 

 Tematyczność witryny. Użytkownicy Internetu często szukają dodatkowych informacji 

zakomunikowanych w wiadomościach. Utworzenie łącza między witryną miasta,  

a najnowszymi wiadomościami może być świetnym sposobem przyciągnięcia gości do 

witryny.  

 Regularna aktualizacja informacji. Utrzymywanie aktualności informacji jest dla 

odwiedzających sygnałem, że miasto poważnie podchodzi do petenta i 

zainteresowanych. 

Rozsyłanie biuletynu e-mail. Ta popularna taktyka promocyjna jest bardzo efektywna. 

Przy wysyłaniu biuletynu należy zadbać o jego zwięzłość i poziom informacji.  

Wiele miast popełnia poważny błąd: raz wykonana strona nigdy się nie zmienia.  

Powoduje to zmniejszenie ilości wizyt internautów na stronie. Internauta szybko się taką 

stroną znudzi. Tylko aktualizowanie strony - dodawanie nowych zdjęć, informacji  

o mieście, o imprezach - może zapewnić duże zainteresowanie stroną www i 

spowodować wzrost liczby turystów i inwestorów. 
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Aktualizowanie strony internetowej miasta powinno dokonywać się przynajmniej raz w tygodniu. 

Na stronie www. musi znaleźć się część przeznaczona dla potencjalnych inwestorów 

uwzględniająca np. zasady nabywania nieruchomości w kraju (ewentualnie wskazanie miejsca, 

gdzie taką wiedzę można uzyskać), uchwały dotyczące inwestorów, ogłoszenia i adresy 

internetowe instytucji otoczenia biznesu – m.in. regionalna agencja rozwoju, urząd 

marszałkowski, wojewódzki, powiatowy.  

 

10.5. Public relations 

Realizacja zadań zawartych w „Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2007 – 2015” 

wymaga akceptacji społecznej. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że również skuteczność 

działań zapisanych w tym dokumencie zależy w dużym stopniu od reakcji społeczności lokalnej 

na proponowane działania. 

W związku z tym public relations strategii powinno w przystępny sposób prezentować: 

 przyczyny podjęcia działań, 

 spodziewane wskaźniki osiągnięć: produkty i rezultaty, 

 zalety wybranych wariantów działania. 

Należy zaznaczyć, że public relations, to nie są jedynie kontakty z prasą i mediami. W grę 

wchodzą również sposób wprowadzania projektów, spotkania z grupami, których strategia 

dotyczy, minimalizacja ewentualnych negatywnych efektów planowanych działań. 

W rezultacie powinno zostać utrzymane zainteresowanie realizacją działań objętych strategią 

(kontrola społeczna), a w jego konsekwencji - ustanowienie i utrzymanie wzajemnego 

zrozumienia między beneficjentami strategii, a odbiorcami poszczególnych projektów oraz 

polepszenie społecznego stosunku do działań i ukształtowanie mechanizmów poparcia 

społecznego dla realizacji strategii. 

Public relations to także ważny instrument informacji o sukcesach realizacji strategii i jego 

wpływie na podniesienie standardów zamieszkania dla mieszkańców miasta oraz jej rozwoju. 

 

10.6. Nawiązanie do marketingu terytorialnego 

Marketing terytorialny, jest celową i systematyczną działalnością administracji samorządowej 

zmierzającą poprzez procesy wymiany i oddziaływania do rozpoznania, kształtowania  

i zaspokojenia potrzeb oraz pragnień społeczności lokalnej miasta Krasnegostawu.  

Głównym celem marketingu terytorialnego jest wpływanie na opinie, postawy i sposoby 

zachowywania się „zewnętrznych” (adresaci poza granicami miasta) i „wewnętrznych” 

(adresaci w granicach miasta) grup zainteresowanych klientów przez kształtowanie właściwego 

zestawu środków oraz instrumentów stymulowania kontaktów wymiennych. Inaczej mówiąc 

podmioty marketingu terytorialnego – organy administracji samorządowej, przedsiębiorstwa 

komunalne, firmy prywatne (działające na zlecenie władz samorządowych) oraz specjalnie 

powołane instytucje powinni zabezpieczać byt mieszkańców oraz zaspokoić ich potrzeby. 

Podmioty te także zwane „grupą planistyczną” są pierwszym poziomem w marketingu 

terytorialnym i są odpowiedzialnie za efekty programów marketingowych. Można to wyrazić 

także w postaci trzech celów kierunkowych: 

 rozwijanie i umacnianie usług świadczonych przez instytucje publiczne, z których 

korzystanie jest utrudnione dla mieszkańców miasta oraz jej podmiotów gospodarczych, 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, 

 podnoszenie atrakcyjności oraz pozycji miasta. 
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Drugim poziomem marketingu terytorialnego miasta są „czynniki – narzędzia marketingowe” – 

instrumenty, przez które podmioty mogą oddziaływać na konkretny segment rynku. Do 

podstawowych należą: 

 infrastruktura miasta, 

 image, 

 jakość życia, 

 ludzie, 

 atrakcje. 

Na pytanie „komu?” lub „dla kogo?” odpowiada poziom drugi, w którym przedstawione są rynki 

docelowe dla marketingu terytorialnego (turyści, eksporterzy, inwestorzy, przedsiębiorcy itp.). To 

właśnie podmioty marketingu terytorialnego zabiegają o ich korzystne opinie, postawy oraz 

sposoby zachowywania się, które zapewniają lepsze warunku rozwoju.  

Największy wpływ na marketing terytorialny miały i mają nadal procesy przeobrażeń społeczno 

– ekonomicznych, wśród nich można zaliczyć m.in. wzrost konkurencji i współzawodnictwa 

między różnymi regionami, wzrost świadomości społecznej i ekonomicznej społeczeństwa. Dzięki 

temu rozwija się on coraz bardziej dynamicznie i niedługo będzie jednym z ważniejszych 

zagadnień przyszłych specjalistów.  

W celu zaprojektowania i zbudowania nowoczesnej bazy dla jednostek samorządu 

terytorialnego miasta wykorzystując przy tym marketing terytorialny, należy najpierw poddać 

analizie system informacji marketingowej.  

System informacji marketingowej miasta (SIM) jest zbiorem procedur i metod ciągłego 

planowania, zbierania, przechowywania i analizy danych oraz otrzymywania informacji 

przydatnych do podejmowania decyzji marketingowej. Jest on częścią składową systemu 

informatycznego zarządzania, częścią, która dostarcza informacji potrzebnych do podjęcia 

odpowiednich decyzji finansowych, organizacyjnych, a przede wszystkim strategicznych dla 

miasta.  

Po poddaniu analizie struktury organizacyjnej miasta, koncepcja terytorialnego marketingu  

i systemu informacji marketingowej, można przystąpić do budowy interaktywnej bazy danych 

miasta.  

 


