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WSTĘP
Działania samorządu terytorialnego wykonywującego zadania publiczne nałożone przez
ustawodawstwo polskie, winny dążyć do efektywnego i optymalnego zarządzania zasobami
gminy

celem

zaspokojenia

zbiorowych

potrzeb

jej

mieszkańców

oraz

wspierania

indywidualnego rozwoju. Nie jest to możliwe bez oceny aktualnego stanu zagospodarowania
przestrzennego, infrastrukturalnego, przyrodniczego, gospodarczego i społecznego gminy oraz
zasobów finansowych, organizacyjnych i ludzkich. Istotne jest również zachowanie spójności
strategicznych celów i programów formułowanych na poziomie województwa, powiatu i gminy,
zgodnych z polityką kraju i Unii Europejskiej.
Szybko zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza oraz potrzeba ustawicznego rozwoju
stawiają przed samorządem Gminy Spiczyn nowe wyzwania. W związku z tym przystąpiono do
opracowania Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018–2023.
W Strategii wskazane zostaną kierunki rozwoju gminy, cele i zadania do realizacji
uwzględniające perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
Diagnoza strategiczna Gminy Spiczyn stanowi podstawę do opracowania Strategii Rozwoju
Gminy Spiczyn na lata 2018–2023. W Diagnozie została przedstawiona sytuacja przestrzenna
i infrastrukturalna, środowiskowa, gospodarcza i społeczna Gminy Spiczyn na tle powiatu
łeczyńskiego, województwa lubelskiego oraz kraju wraz ze wskazaniem trendów, które miały
miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Informacje, dane, wnioski i rekomendacje zawarte
w Diagnozie będą przydatne do oceny mocnych i słabych stron Gminy, jej potencjałów, jak
również wyznaczenia obszarów priorytetowych, celów strategicznych i głównych kierunków
rozwoju gminy, stanowiących podstawę jej rozwoju i konkurencyjności.
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1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE I INFRASTRUKTURALNE
1.1. Rys historyczny
Początki osadnictwa w obrębie gminy Spiczyn sięgają neolitu. Najstarsze ślady
działalności człowieka, jakie odnaleziono na terenie gminy datuje się na końcowy okres epoki
kamienia gładzonego (4500-1700 r. p.n.e.). Miejscowa ludność należała w tym czasie do ludów
kultury pucharów lejkowych. W Spiczynie odnaleziono ślady osady i cmentarzyska z tego
okresu. W tym czasie ludność trudniła się głównie myślistwem, rybołówstwem i zbieractwem, a
pod koniec epoki coraz większego znaczenia nabierało rolnictwo. Z epoki brązu pochodzą ślady
osadnictwa z epoki trzcinieckiej oraz kultury łużyckiej (Ziółków). Z kolei w Charlężu i Jawidzu
odkryto ślady kultury lateńskiej a w Zawieprzycach pozostałości kultury przeworskiej i z okresu
wpływów rzymskich. Ważnym elementem związanym z historią każdej osady z czasów
wczesnego średniowiecza są kurhany – dawne miejsca pochówku zmarłych. Jeszcze pod koniec
XIX wieku istniało w okolicy kilka dużych kurhanów. Niestety podczas badań archeologicznych
w 1958 roku udało się zlokalizować tylko dwa: w Kijanach i Kijanach Kościelnych. Stwierdzenie
istnienia w kurhanach kijańskich wyłącznie ceramiki grubościennej pozwala wnosić, że są one
związane z wcześniejszą fazę rozwoju osady w Spiczynie, czyli że osiedle było tłem osadniczym,
którego jednym z wcześniejszych elementów są kurhany – miejsca pochówku zmarłych.
Obecność naturalnych przejść przez Bystrzycę i Wieprz, oraz położenie w węzłowym punkcie
komunikacyjnym sprawiły, że w pobliżu miejsca, gdzie obecnie znajduje się miejscowość
Spiczyn, we wczesnym średniowieczu znajdowała się osada otwarta. Jej rozwój odbywał się w
dwóch fazach: pierwsza w okresie łączenia się ziem protopolskich (VIII-X w.), druga w okresie
kształtowania się narodowości polskiej (XI – XIII w.). Materiały ceramiczne z tego okresu można
łączyć z protopolskim odłamem Wiślan. Powierzchnia osady to ok. 2 ha. Lokalizacja osady wiąże
się nie tyle z rybackim zajęciem ludności, ale raczej z umożliwieniem podróżnym postoju lub
noclegu. Pierwsze wzmianki o wsi Spiczyn położonej przy ujściu Bystrzycy do Wieprza dotyczą
XIV wieku a ściśle 1381 roku. Prowadziła tędy droga królewska na Ruś i Litwę z przeprawą
przez Bystrzycę.
Istnieją, co najmniej trzy wersje etymologicznego pochodzenia nazwy osady Spiczyn.
Pierwsza z nich upatruje pochodzenia w słowie staropolskim „stpica” – szprycha od wozu, co
oznacza położenie wsi przy trakcie, druga wersja wywodzi nazwę od postoju (spoczynku) na
szlaku drożnym, natomiast trzecia wiąże się z położeniem miejscowości na końcu wysokiego
spiczastego cypla. Pierwszym właścicielem majątku Spiczyn był Prandot ze Spiczyna, a
następnie Hieronim Spiczyński, który w XV wieku podzielił włości pomiędzy rodzinę
Spiczyńskich. Następnie wieś i folwark wchodziły w skład dóbr Łęczyńskich, a ok. 1662 r.
właścicielką została Anna Noskowska. Od XIX w. dwór w Spiczynie należał do rodziny
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Ostrowskich, a po II wojnie światowej został skonfiskowany Janowi Nepomucenowi
Ostrowskiemu. Pod względem historycznym na uwagę zasługują dwie miejscowości z gminy
Spiczyn: Kijany i Zawieprzyce.
Są dwie wersje pochodzenia nazwy wsi Kijany. Pierwsza mówi o przepędzeniu kijami
najeźdźców tatarskich, druga bardziej prawdopodobna wiąże fakt powstania nazwy
miejscowości z jeńcami osadzonymi przez Bolesława Chrobrego podczas powrotu z wyprawy na
Kijów w 1018 roku. Od połowy XVI wieku Kijany należały do rozległych dóbr Firlejów. W 1598
roku spłonął kościół w Nowogrodzie, a ówczesny właściciel Kijan Piotr Czerny zbudował kościół
drewniany w Kijanach, w którym została ustanowiona parafia p.w. św. Anny. Jan III Sobieski
złożył w nim śluby wdzięczności za udaną biti)wę w trakcie powrotu z wiktorii wiedeńskiej.
Dzięki inicjatywie hr. Atanazego Miączyńskiego, po jego szczęśliwym powrocie z wyprawy
wiedeńskiej, kościół przebudowano na murowany. Budowę świątyni w stylu barokowym
ukończono dopiero w 1723 roku. W tym okresie w Kijanach istniał wielki zamek obronny
strzegący przeprawy przez Wieprz. W 1879 roku właścicielem miejscowości został Sonnenberg,
który na murach zrujnowanego zamku zbudował neorenesansowy pałac, którego projektantem
był Apoloniusz Nieniewski. W 1914 roku Lubelskie Towarzystwo Rolnicze pozyskało część dóbr
ziemskich wraz z pałacem i wypełniając wolę darczyńcy Erazma Plewińskiego utworzyło szkołę
rolniczo-ogrodniczą dla miejscowej ludności. Z racji istnienia tej szkoły, w okresie
międzywojennym, Kijany wyróżniały się pod względem oświaty i kultury. Taki stan trwa do dnia
dzisiejszego.

Rys.1 Kościół p.w. św. Anny w Kijanach i zespół pałacowo-parkowy w Zawieprzycach

Pierwsze zapiski o Zawieprzycach pochodzą z 1390 roku, kiedy właścicielem był Sulisław
Zawieprzski. Następne wzmianki odnoszą się do 1545 roku, które mówią o zamku obronnym
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broniącym dostępu do brodu na rzece Wieprz. Przez cały ten okres majątek jest własnością rodu
Zawieprzskich herbu Janina. Na przełomie XVII i XVIII wieku właścicielem zamku jest rodzina
Miączyńskich, której najbardziej znany przedstawiciel Atanazy Miączyński, przyjaciel króla Jana
III Sobieskiego, po powrocie z odsieczy wiedeńskiej buduje rezydencję zamkową, kaplicę, lamus
i kolumnę uwieńczoną krzyżem. W rezydencji bywał często na przyjacielskich spotkaniach,
okraszonych miodem pitnym, król Jan III Sobieski. W trakcie jednego z nich posadził w parku
zamkowym lipę. Lipa została powalona piorunem w 1977 roku, ale w jej miejscu dziś rośnie
córka lipy Jana III Sobieskiego, wyhodowana z bocznego konara historycznego drzewa. Pracami
budowlanymi rezydencji kierował słynny na owe czasy architekt epoki baroku Tylman z
Gameren pracujący często dla Jana III Sobieskiego. W 1748 roku pałac zostaje uszkodzony i
odbudowany. W 1818 roku właścicielami majątku zostaje rodzina Ostrowskich, którzy otaczają
rezydencję murem z arkadami i bramą wjazdową i budują klasycystyczną oranżerię. Po pożarze
rezydencji w 1938 roku mieszkańcy przenoszą się do oficyn, a w sąsiedztwie ruin wybudowano
dworek, w którym zamieszkał dzierżawca m.in. Ksawery Skłodowski brat dziadka wielkiej
polskiej uczonej – Marii Skłodowskiej. Prowadził on hodowlę rasowych koni, stąd też Maria
Skłodowska w latach swej młodości bywała w Zawieprzycach spędzając wolny czas na
przejażdżkach konnych. Zawieprzyce były własnością Ostrowskich do 1945 roku, a ostatnim
właścicielem był Jan Krystyn Ostrowski.
W materiałach historycznych z XIV wieku odnotowujemy szereg wzmianek dotyczących
założycieli poszczególnych osad tworzących obecnie gminę Spiczyn. Należy tu wspomnieć
następujące rody szlacheckie: Jawidzkich, Charlęskich, Kijańskich, Zawieprzskich i Ziółkowskich.
W okresie kampanii wrześniowej 1939 roku przez teren gminy przetoczyły się ciężkie boje o
przeprawy na Wieprzu. Brała w nich udział dywizja gen. Zygmunta Podhorskiego, która po
opanowaniu lewego brzegu rzeki połączyła się z wojskami dowodzonymi przez gen. Franciszka
Kleeberga w rejonie Kocka. W 1940 roku w gminie Spiczyn rozpoczął działalność Związek Walki
Zbrojnej wchodząc w skład I rejonu lubartowskiego ZWZ. Na przełomie lat 1943 i 1944
prowadzono w Spiczynie konspiracyjny kurs podchorążych rezerwy, który ukończyło 27 osób.
Niewątpliwym bohaterem ostatnich lat okupacji i czasów powojennych był Zdzisław Broński ps.
„Uskok”, który podczas akcji „Burza” wraz ze swoim oddziałem walczył u boku Wołyńskiej 27
Dywizji Piechoty AK, a po wkroczeniu Armii Czerwonej przeszedł do działań dywersyjnych
skierowanych przeciw władzom komunistycznym. Po ogłoszeniu amnestii rozwiązał oddział, a z
najbliższymi podwładnymi ukrywał się w bunkrze pod stodołą we wsi Dąbrówka (obecnie
Nowogród). Zdradzony przez towarzysza broni, zginął popełniając samobójstwo 21 maja 1949
roku, nie chcąc oddać się żywym w ręce funkcjonariuszy UB. Jego mogiła znajduje się na
cmentarzu parafialnym w Kijanach, a w miejscowym kościele została wmurowana tablica
pamiątkowa poświęcona „Uskokowi” i jego oddziałowi.
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1.2. Uwarunkowania przestrzenne
Gmina Spiczyn położona jest we wschodniej części Polski w odległości 25 km od stolicy
województwa – Lublina w kierunku północno-wschodnim i 60 km od granicy Polski z Ukrainą.
Jest jedną z 6 gmin powiatu łęczyńskiego i sąsiaduje bezpośrednio z: z gminami Lubartów i
Niemce od zachodu, od południa z gminą Wólka, od wschodu z gminami: Łęczna i Ludwin, a od
północy z gminami Serniki i Ostrów Lubelski /rys.1/. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 8309
ha, z czego 5485 ha to użytki rolne, 1930 ha lasy, a pozostałą część stanowią grunty pod
zabudową, wodami, nieużytki i inne. Powierzchnia gminy stanowi 13,1% obszaru powiatu
łęczyńskiego i ponad 0,3% obszaru województwa lubelskiego. Teren gminy zamieszkuje 5698
mieszkańców, co stanowi 9,7 % ludności powiatu łęczyńskiego i ponad 0,2% ludności
województwa lubelskiego. W skład gminy wchodzi 13 sołectw: Charlęż, Jawidz, Zawieprzyce,
Zawieprzyce-Kolonia, Nowy Radzic, Nowa Wólka, Januszówka, Stoczek, Ziółków, Stawek,
Ludwików, Kijany, Spiczyn. Do najbardziej zaludnionych sołectw należą: Jawidz – 1398
mieszkańców (65,6 osoby/km2), Charlęż – 785 mieszkańców (84,3 osoby/km2), Spiczyn – 746
mieszkańców (106,3 osoby/km2) i Kijany – 710 mieszkańców (97,1 osoby/km2). Średnia gęstość
zaludnienia w gminie wynosi 67 osoby na 1 km2 i jest niższa od gęstości zaludnienia powiatu
łęczyńskiego (90 os./km2) i województwa lubelskiego (86,5 os./km2).

Mapa nr 1. Położenie gminy Spiczyn
Decydujące znaczenie dla rozwoju osadnictwa na terenie gminy miał przebieg szlaków
komunikacyjnych i dolin rzecznych: Wieprza i Bystrzycy. Jest to ściśle powiązane ze źródłem
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utrzymania ówczesnej ludności, a więc myślistwem, rybołówstwem i handlem. Rzeki i
porastające ich brzegi, lasy były źródłem pożywienia, a szlaki komunikacyjne stwarzały
możliwość sprzedaży nadwyżek żywności i wytwarzanych produktów.
W poszczególnych sołectwach spotykamy różne formy osadnictwa. W przeważającej części jest
to „ulicówka” zlokalizowana wzdłuż dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych ( np.
Stoczek, Januszówka, Zawieprzyce, Nowa Wólka). W pozostałych miejscowościach gminy
występuje zabudowa mieszana z przewagą kolonijnej (rys.2).
W policentrycznym charakterze sieci osadniczej występuje dominacja ośrodka centralnego w
siedzibie gminy. Nowe osadnictwo z przełomu XX i XXI wieku to przełom w charakterze
zabudowy na terenach wiejskich. Trudno się w nim doszukać tradycyjnych zabudowań
inwentarskich, natomiast typowa zabudowa to, oprócz domu mieszkalnego doskonale
wkomponowanego w otoczenie, pomieszczenie garażowe połączone z warsztatem. Luźna
zabudowa zlokalizowana wzdłuż szlaków komunikacyjnych otoczona nasadzeniami krzewów i
drzew ozdobnych, rabaty kwiatowe to coraz częściej spotykana posesja na terenie gminy, a co
ważne stanowią wzór do naśladowania dla gospodarstw z zabudową tradycyjną.
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Legenda:
Lasy i tereny leśne

Granice gminy
Granice sołectw

Rzeki i wody
Drogi
Tereny zabudowane
Mapa nr 2. Mapa gminy Spiczyn
1.2.1 Połączenia komunikacyjne
Istotnym problemem dla władz gminy jest, jakość wszystkich kategorii dróg. Pomimo
utwardzonej nawierzchni ulegają stałej dewastacji i wymagają ciągłych nakładów finansowych.
Na dzień dzisiejszy 40% dróg powiatowych i wojewódzkich i 50 % dróg gminnych nie spełnia
wymaganych parametrów i kwalifikuje się do przebudowy lub remontu.
W ostatnim okresie nastąpiła wyraźna poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej. Wykonano
oświetlenie na drogach gminnych i powiatowych, a przy udziale budżetu powiatu chodnik przy
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drodze powiatowej w Kijanach, przebudowana została droga wojewódzka nr 829 na odcinku
Kijany – Jawidz wraz gruntownym remontem mostu na Bystrzycy. Wybudowano chodniki przy
drogach wojewódzkich w Spiczynie, Kijanach i w Jawidzu.
Ponadto istnieje szereg dróg gruntowych spełniających rolę dróg dojazdowych do pól,
łąki i lasów bądź to przeznaczonych do ruchu lokalnego.
Tabela 1. Drogi gminne przebiegające przez teren Gminy Spiczyn w 2018 r.
L.p.

Nr drogi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

105100 L
105101 L
105102 L
105103 L
105104 L
105105 L
105106 L
105107 L
105108 L
105109 L
105110 L
105111 L
105112 L
105113 L
105114 L
105115 L
105116 L
105117 L
105118 L
105119 L
105120 L
105121 L
105122 L
105123 L
105124 L
105125 L
105126 L
105127 L
105128 L
105129 L
105130 L
105131 L
105132 L
105133 L
005134 L

Nazwa drogi
dr. pow. 1564L – Zawieprzyce – Stoczek – dr. pow. 1004L
dr. gm. 105100L – Januszówka – gr. gm. Ludwin
dr. gm. 105103L – Ziółków do zabudowy
dr. woj. 813 – Zezulin – Ziółków – dr. pow. 2003L
dr. pow.2003L – Ziółków – gr. gminy Ludwin
dr. gm. 105103L – Ziółków – dr. gm. 105104L
dr. gm. 105103L – Ziółków – dr. pow.2003L
dr. pow. 1560L – Kol. Zawieprzyce – dr. pow. 1565L
dr. pow. 1565L – przez las – Radzic Nowy – gr. gm. Serniki
dr. pow. 1564L – Kol. Zawieprzyce - do zabudowy
dr. pow. 1565L – Wólka Nowa – gr. gminy Ludwin
dr. gm. 105108L – Radzic Nowy – gr. gminy Ludwin
dr. woj. 829 – Jawidz – za most - do zabudowy
dr. woj. 829 – Jawidz - dr. woj. 828
dr. woj. 829 – dr. gm. 105113L
dr. woj. 829 – Stoki – dr. gm. 105113L
dr. woj. 828 – dr. gm. 105113L
dr. woj. 829 – dr. pow. 1564L
dr. woj. 828 – Stoki – dr. gm. 105115L
dr. pow. 1564L –dr.gm. 105117L
dr. pow. 1564L – Kol. Charlęż – do gr. zabudowy
dr. pow. 1564L – Charlęż – dr. pow. 1564L
dr. woj. 829 – Spiczyn – gr. gminy Wólka Lubelska
dr. pow. 2000L – Spiczyn – dr. gm. 105122L
dr. gm. 105123L – dr. gm. 105122L
dr. gm. 105122L – dr. gm. 105124L
dr. pow. 2000L – Spiczyn – dr. gm. 105124L
dr. pow. 2000L – Spiczyn – dr. gm. 105122L
dr. pow. 2001L – Ludwików
dr. pow. 2001L – Ludwików - dr. pow. 2001L
dr. gm. 105129L – Ludwików - do zabudowy
dr. woj. 829 – Kijany – do gr. zabudowy
dr. pow. 2004L – Kijany Kościelne
dr. woj. 829 – osiedle Spiczyn (na skarpie)
dr. woj. 829 – do NZOZ Kijany

Ogółem:

Długość drogi
na terenie gminy
[w km]
3912
2765
565
2350
1700
530
1470
3700
4000
2250
3912
1600
600
3600
1690
2687
1250
1000
750
520
5037
1780
3300
980
2000
600
500
900
210
2300
1130
510
230
400
280
61008

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy Spiczyn
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Tabela 2. Drogi powiatowe przebiegające przez teren Gminy Spiczyn w 2018 r.
L.p.

Nr drogi

1.

2001

2.
3.

2003
1561

4.

1564

5.
6.
7.

0565
2000
2004

8.

2001

9.
10.

2003
1561

11.

1564

12.

0565

Nazwa drogi
dr. pow. nr 2000 – Stawek – Ludwików – Nowogród – dr. pow. nr
2002
dr. nr 2004 – Ziółków – Witaniów – do dr. woj. 813
Wola Sernicka - Nowa Wola - Zawieprzyce
Leonów – Włóki – Charlęż – Zawieprzyce – Wólka Zawieprzycka – dr.
pow. nr 1563
Wólka Nowa – Wólka Stara – dr. pow. 1563
dr. woj. nr 829 – Kijany – Łuszczów – dr. kr. 82
dr. woj. 829 Kijany – Zezulin – dr. woj. nr 813
dr. pow. nr 2000 – Stawek – Ludwików – Nowogród – dr. pow. nr
2002
dr. nr 2004 – Ziółków – Witaniów – do dr. woj. 813
Wola Sernicka - Nowa Wola - Zawieprzyce
Leonów – Włóki – Charlęż – Zawieprzyce – Wólka Zawieprzycka – dr.
pow. nr 1563
Wólka Nowa – Wólka Stara – dr. pow. 1563
Ogółem:

Długość drogi
na terenie gminy
[w km]
2,923
3,093
4,952
11,114
4,788
3,150
2,774
2,923
3,093
4,952
11,114
4,788
34,778

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy Spiczyn

Tabela 3. Drogi wojewódzkie przebiegające przez teren Gminy Spiczyn w 2018 r.
L.p.

Nr drogi

1
2.

829
828

Nazwa drogi
Łucka – Biskupice
Garbów – Niemce – Jawidz

Ogółem:

Długość drogi
na terenie gminy
[w km]
9,9
3,85
13,75

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy Spiczyn

1.3. Uwarunkowania infrastrukturalne
Wyposażenie w sieć i urządzenia infrastruktury technicznej, nowoczesność infrastruktury
technicznej i sposób zarządzania stanowi jedno z najważniejszych kryteriów dobrej jakości życia
mieszkanców gminy, poziomu i dynamiki rozwoju gospodarki lokalnej, jak i atarakcyjności
inwestycyjnej i szeroko rozumianej konkurecyjności.

1.3.1. Gospodarka mieszkaniowa
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku na terenie Gminy Spiczyn
zlokalizowanych było 1811 mieszkań wielorodzinnych i prywatnych o łącznej powierzchni
użytkowej 171 455 m2.. Liczba mieszkań na przełomie lat 2010-2017 wzrosła o 8%, natomiast
powierzchnia użytkowa wzrosła o 11,60%. Następuje powolny ale stały wzrost ilości
oddawanych mieszkań.
Szczegółowe dane dotyczące infrastruktury mieszkaniowej zawiera tabela 4.
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Tabela 4. Charakterystyka zasobów mieszkalnych Gminy Spiczyn
Wskaźnik
liczba mieszkań
[sz.]
pow. mieszkań [m2]
budynki
mieszkalne

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 666

1 686

1 706

1 730

1 751

1 765

1 782

1 811

151 558

154 792

157 451

160 266

163 345

165 245

167 479

171 455

1 524

1 523

1 542

1 563

1 587

1 608

1 638

1 670

Źródło: GUS, 2018

Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego mieszkańca Gminy Spiczyn
wyniósł w roku 2017 – 30,1 m2 i wzrósł w odniesieniu do 2010 roku o 3,5 m2/osobę. Średnia
powierzchnia użytkowa przeciętnego mieszkania w 2017 r. wyniosła 94,7 m2 i wzrosła
w odniesieniu do 2010 roku o 3,7 m2.
Wykres 1. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w m2

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Na terenie Gminy przeważa zabudowa zagrodowa z przewagą budownictwa indywidualnego o
jednej lub dwóch kondygnacjach mieszkalnych. Struktura wiekowa mieszkań Gminy Spiczyn
odznacza się wysokim udziałem mieszkań powstałych w latach 1945 – 1970. Technologia
stosowana w tym okresie nie zapewnia należytej efektywności wykorzystania energii cieplnej,
dzięki termomodernizacji orientacyjne potrzeby grzewcze tych mieszkań są sukcesywnie
poprawiane.

1.3.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Według danych GUS w 2017 roku na jednego mieszkańca Gminy Spiczyn przypadło ogółem 80,5
kg wytworzonych odpadów komunalnych, a ilość odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych przypadająca na jednego mieszkańca wynosiła 76,3 kg.
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Tabela 5. Charakterystyka odpadów komunalnych w Gminie Spiczyn
Ilość odpadów
[kg]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

387,70

411,30

451,76

425,59

553,00

454,46

506,60

456,56

70,9

74,8

81,2

76,6

98,6

80,6

90,0

80,5

268,49

282,38

312,24

348,81

458,38

418,00

457,80

432,76

49,1

51,3

56,1

62,8

81,7

74,2

81,3

76,3

ilość odpadów
komunalnych
ogółem [t]
ilość odpadów
komunalnych
ogółem na 1
mieszkańca [kg]
ilość odpadów
komunalnych
z gospodarstw
domowych [t]
ilość odpadów
komunalnych
z gospodarstw
domowych na 1
mieszkańca

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

1.3.3. Gospodarka komunalna
System zaopatrzenia w wodę

Gmina

posiada

sieć

wodociągową

obejmującą

cały obszar

gminy,

co

oznacza

zwodociągowanie terenu gminy niemal w 100%. Ujęcia wody znajdują się w 5
miejscowościach. Pozostałym mieszkańcom gmina zapewniła dostawę bieżącej wody
zawierając umowy z sąsiednimi gminami
Główna sieć wodociągowa (stan na 2017rok) ma długość 102,8 km. Ilość przyłączy do
gospodarstw domowych - 1697. Ujęcia wody znajdują się w Kijanach, Jawidzu, Charlężu,
Januszówce, Zawieprzycach. Ich wydajność dobowa wynosi odpowiednio: 29 tys. m 3, 30 tys.
m, 14 tys. m3, 11 tys. m3, 14 tys. m3. W tym zakresie planowana jest budowa studni
zapasowych. Mieszkańcy Nowego Radzica, Ziółkowa, Stawku, Ludwikowa oraz częściowo
Spiczyna i Kijan korzystają z ujęć wody spoza terenu gminy. Takie rozwiązanie jest
podyktowane wysokimi kosztami budowy nowych ujęć i sieci wodociągowej
Gmina posiada „Program małej retencji”, który przewiduje budowę 6 zbiorników
wodnych, ale tylko dwa mogą mieć znaczenie praktyczne w zwiększeniu zasobów wodnych
gminy. Są to: zbiornik Spiczyn w dolinie rzeki Bystrzycy o pow. ok. 10 ha i Zbiornik Radzic I
o pow. ok. 100 ha.
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Tabela 6. Charakterystyka infrastruktury wodociągowej
Wskaźnik

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

długość czynnej sieci
wodociągowej rozdzielczej [km]

100,1

100,4

100,4

101,2

101,3

102,6

102,8

102,8

połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania [szt.]

1 522

1 556

1 587

1 611

1 629

1 661

1 682

1 697

mieszkańcy korzystający z sieci
[osób]

4 772

4 829

4 850

4 891

5 317

5 341

5 365

_

ilość korzystających mieszkańców z sieci [%]

86,83%

87,10%

87,36%

87,53%

94,81%

94,90%

94,96%

_

woda dostarczona
gospodarstwom domowym
[dam3]
zużycie wody na mieszkańca
[m3]

111,8

123,9

122,6

111,8

116,4

157,9

159,0

156,9

20,4

22,5

22,0

20,1

20,7

28,0

28,2

27,7

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Analizując dane z tabeli wynika, że od 2010 r. w Gminie Spiczyn długość sieci wodociągowej
ulegała wzrostowi o 2,7 km, a liczba przyłączy w latach 2010-2017 roku wzrosła o 175 szt.
Wzrosła ilość wody dostarczanej do gospodarstw domowych o 48,1 dam3 , zużycie wody na
mieszkańca rośnie.
System odprowadzania ścieków
Ścieki komunalne na terenie gminy oczyszczane są w mechaniczno - biologicznej oczyszczalni
ścieków.
Infrastrukturę kanalizacyjną zgodnie z danymi z UG Spiczyn w 2017 r. tworzyło 10,3 km sieci
sanitarnej.
Zgodnie z danymi GUS w 2017 r. sieć liczyła 109 przyłączy o rocznym odprowadzeniu ścieków w
gospodarstwach domowych na poziomie 25,0 dam3. Z sieci w 2017 r. korzystało 12,48% ogółu
mieszkańców Gminy Spiczyn.
Tabela 7. Charakterystyka infrastruktury kanalizacyjnej
Wskaźnik

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

oczyszczalnie komunalne
(biologiczne)[szt]

1

1

1

1

1

1

1

1

ilość ścieków oczyszczonych w
ciągu roku [dam3]

17

16

18

27

26

20

22

25

4,00%

4,11%

12,08%

12,07%

12,42%

12,48%

12,48%

długość czynnej sieci [km]

2,8

2,8

2,8

12,3

10,3

10,3

10,3

10,3

połączenia do budynków
mieszkalnych

13

15

15

113

102

107

108

109

ilość korzystających mieszkańców
z sieci [%]
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ścieki odprowadzone [dam3]

17

16

18

27,0

26,0

20,0

22,0

25,0

Źródło: GUS, 2014

1.3.4. Sieć gazowa
Na terenie gminy rozwija się siec gazowa. Mieszkańcy dla potrzeb gospodarstw domowych
korzystają w swych gospodarstwach z gazu propan - butan.
W 2017 roku długość czynnej sieci gazowej to 53 322m. Do tej pory przyłączono 609 budynków
a ilość mieszkańców korzystających z sieci gazowej to 22,83 % mieszkańców.
Tabela 8. Charakterystyka infrastruktury gazowej
Wskaźnik

2010

2011

2012

2013

2014

długość czynnej sieci ogółem
wm

47 650

48 208

48 484

49 322

51 757

54 305

53 030

53 322

długość czynnej sieci rozdzielczej
wm

47 650

48 208

48 484

49 322

51 757

54 305

53 030

53 322

czynne przyłącza do budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

482

470

485

493

550

571

593

609

odbiorcy gazu (gosp.)

313

329

343

351

361

385

402

413

zużycie gazu w tys. m3

313,70

305,80

315,7

329,7

327,4

355,7

409,9

-

ludność korzystająca
z sieci gazowej

1 042

1 092

1 115

1 134

1 155

1 228

1 274

1 301

18,96%

19,70%

20,08%

20,29%

20,60%

ilość korzystających mieszkańców
z sieci [%]

2015

2016

21,82%

22,55%

2017

22,83%

Źródło: GUS, 2014

Zaopatrzenie w ciepło
Zaopatrzenie w ciepło zasadniczo jest rozwiązane poprzez lokalne kotłownie dla potrzeb
budynków

użyteczności

publicznej

oraz

usługowej,

natomiast

dla

budownictwa

jednorodzinnego poprzez ogrzewanie piecowe.
W gminie Spiczyn zakłady przemysłowe posiadają własne kotłownie wytwarzające ciepło do
ogrzania budynków oraz na potrzeby technologiczne.
Istniejący sposób zaopatrzenia w ciepło zaspakaja potrzeby mieszkańców w tym względzie.
Wykorzystywanie w trakcie spalania paliwa stałego stanowi niewątpliwe źródło emisji
substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego i człowieka.
Zminimalizowanie substancji szkodliwych w emisji spalin powinno się koncentrować na zmianie
paliwa stałego na olej opałowy lub gaz płynny.
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1.3.5. Infrastruktura elektroenergetyczna
W południowej części gminy Spiczyn przebiegają dwie linie energetyczne wysokiego napięcia
WN 110kV zasilane z urządzeń zewnętrznych.
Podstawę zaopatrzenia gminy w energię elektryczną stanowi napowietrzny system
średniego o napięciu 15 kV. Realizacja nowych przyłączy zasilających zabudowę mieszkaniową
oraz usługową następuje siecią kablową. W związku z rozwojem mieszkalnictwa, rolnictwa oraz
usług i zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię sieć energetyczna jest modernizowana,
rozbudowywana bądź przebudowywana.
Sieć energetyczna zapewnia dostarczenie wymaganej przez odbiorców energii elektrycznej, ale
jednocześnie wymaga ciągłej modernizacji w celu zmniejszenia awaryjności na obszarach
wiejskich.

1.3.6. Infrastruktura telefoniczna
Telefonizacja sołectw odbywa się za pomocą miedzianych kabli doziemnych, linii
napowietrznych oraz sieci abonenckiej. Łączna liczba abonentów Telekomunikacji Polskiej w
gminie wynosi 1273, co oznacza, że ponad 90% mieszkańców ma możliwość korzystania z
telefonu stacjonarnego lub w przypadku braku podłączenia ma możliwość wykonania przyłącza.
Wskaźnik wyposażenia w telefony należy do najwyższych w powiecie i wynosi 236 łączy
standardowych na 1000 mieszkańców. Upowszechnienie telefonii komórkowej zahamowało
przyrost abonentów sieci stacjonarnej, a nawet obserwuje się spadek ich liczby.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat nastąpił silny rozwój informatyzacji, co znalazło
odzwierciedlenie na terenie gminy Spiczyn. Szacuje się, że ok. 50% gospodarstw domowych jest
wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, Zwiększyła się możliwość
powszechnego dostępu do Internetu. Stało się to dzięki powstaniu punktów dostępowych m.in.
w Bibliotece Publicznej w Spiczynie, Gminnym Centrum Kultury w Ziółkowie , Świetlicy wiejskiej
w Zawieprzycach-kolonii Gmina Spiczyn w okresie programowania 2004-2006 realizowała,
wraz z innymi gminami Powiatu Łęczyńskiego I i II etap projektu „Wirtualny Powiat”, którego
efektem jest wymiana sprzętu komputerowego oraz połączenie siecią informatyczną urzędów
gmin i starostwa powiatowego. Obecnie zakończono III etap projektu „Wirtualny Powiat”, w
wyniku, którego wybudowano infrastrukturę umożliwiającą dostęp do szerokopasmowego
Internetu dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego.
Obszar całej gminy znajduje się w zasięgu operatorów sieci komórkowej.
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2. UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE
2.1. Podmioty gospodarcze
Sytuację gospodarczą na terenie Gminy Spiczyn odzwierciedla wskaźnik liczby podmiotów
wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności, wskaźnik jednostek nowo zarejestrowanych
w rejestrze REGON na 10 tys. ludności oraz wskaźnik liczby podmiotów na 1000 mieszkańców
w wieku produkcyjnym.
W latach 2010–2017 liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1 tys. ludności ulegała
wahaniom – w 2017 roku osiągnęła wartość 64,1 podmiotu (wykres 2). Wynik ten był niższy od
średniej dla kraju, oraz niższy w stosunku do średniej dla województwa lubelskiego
i nieznacznie wyższy dla powiatu łęczyńskiego (wykres 3).
Wykres 2.

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 1 tys. ludności w Gminie Spiczyn
w latach 2010–2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Wykres 3. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 1 tys. ludności w 2017 roku – porównanie
średniej dla Polski, województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn.

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Liczba jednostek nowo zarejestrowanych podlegała wahaniom w latach 2010–2017 (wykres 4).
W

2017

roku

w
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wyniósł 74. W 2017 roku wskaźnik ten był niższy od średniej dla Polski ale niemal równy dla
województwa lubelskiego i wyższy od średniej powiatowej (wykres 5).
Wykres 4. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w Gminie Spiczyn
w latach 2010–2017.

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Wykres 5. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 2017 roku –
porównanie średniej dla Polski, województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego
i Gminy Spiczyn.

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Wskaźnik ilości podmiotów gospodarki narodowej na 10000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym w latach 2010-2017 ulegał wahaniom. Najniższy był w 2016 r. (91), najwyższy w
2017 r. (119). Jednak jest to wynik gorszy w porównaniu z Polską, województwem lubelskim
natomiast wyższy w stosunku do średniej w powiecie łęczyńskim (wykres 7).
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Wykres 6. Podmioty gospodarki narodowej na 10000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
w Gminie Spiczyn w latach 2010–2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Wykres 7. Podmioty gospodarki narodowej na 10000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w
2017 roku – porównanie średniej dla Polski, województwa lubelskiego, powiatu
łęczyńskiego i Gminy Spiczyn.

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Na koniec 2017 roku w Gminie Spiczyn funkcjonowało 365 podmiotów gospodarczych,
z czego 334 to podmioty prywatne, zaś 265 to osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą.
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Wykres 8. Podmioty gospodarcze wg sektorów własnościowych w Gminie Spiczyn

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Najliczniejszą grupą, według klasyfikacji PKD, byli przedsiębiorcy z branży handlu hurtowego
i detalicznego (sekcja G), budownictwo (Sekcja F), przetwórstwa przemysłowego (Sekcja C),
oraz pozostałej działalności usługowej i gospodarstw domowych zatrudniających pracowników,
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (sekcja
STiU), działalność związana z usługami profesjonalnymi, naukowymi i prawnymi (Sekcja M).
Tylko

jedno

przedsiębiorstwo

zostało

sklasyfikowane

do

sekcji

D

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze,

-

wytwarzanie

sześć

zostało

sklasyfikowane do sekcji J – informacja i komunikacja, szesnaście do sekcji R - działalność
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (wykres 9).
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Wykres 9. Podmioty gospodarcze wg klasyfikacji PKD 2007

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Biorąc pod uwagę strukturę wielkościową przedsiębiorstw - na obszarze Gminy Spiczyn,
funkcjonuje (GUS, 2017):


360 mikro-przedsiębiorstw (0-9 pracowników),

 4 małych przedsiębiorstw (10-49 pracowników),
 1 średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników).
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Wykres 10. Podmioty wg klas wielkości w 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Z przedstawionych danych wynika, że 98,63% pośród zarejestrowanych podmiotów stanowią
mikroprzedsiębiorstwa. Przemysł, jako dział gospodarki w Gminie Spiczyn nie zajmuje znaczącej
pozycji. Brak jest na omawianym terenie znaczącej liczby średnich i dużych przedsiębiorstw.
Większość firm zarejestrowanych w Gminie ma charakter rodzinny i zatrudnia do 9
pracowników, jednak tworzą one miejsca pracy dla niewielkiej liczby ogółu zatrudnionych.
Tabela 9. Wykaz znaczących
i Gminy Spiczyn w 2017 r.

podmiotów

gospodarczych

funkcjonujących

L.p.

Nazwa przedsiębiorcy

Adres

1.

Usługi Transportowe Zbigniew Chodun

Kijany 5

2.

Wiesław Tkaczyk

Zawieprzyce-Kolonia 7

3.

F.H.U. „Autolider” Świdziński Jacek

Charlęż-Kolonia 36

4.

Marek Tatarczak

Ludwików 24

5.

Zakład Stolarski Julian Szalast

Jawidz 159

6.

Honest Monika Gajos

Spiczyn 12

7.

PS Cargo Stachorzecki Paweł

8.

PAMI BRUK Michał Jaworski

Zawieprzyce 80

9.

OKOŃ Parkiety Małgorzata Grotowska

Stawek 10

10.

PPH Edyta Górska

Kijany 19L

na

terenie

Zawieprzyce-Kolonia 29

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy .

W porównaniu do 2010 roku, liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy
wzrosła o 72. Największą grupę stanowi sektor prywatny – 91,50%, z czego większość to osoby
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prywatne prowadzące działalność gospodarczą – 72,60%. Liczba osób prowadzących własną
działalność gospodarczą w latach 2010 – 2017 wzrosła o 53 .
Tabela 10. Podmioty w Gminie Spiczyn według sektorów własnościowych
Jednostki zarejestrowane
wg sektorów
Ogółem

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sektor publiczny

293
31

308
32

325
32

337
30

347m
27m

344
27

341
25

365
25

Sektor prywatny

262

276

293

307

320m

314

310

334

Spółki handlowe

8

9

11

10

10m

10

10

10

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

212

222

234

240

248m

244

241

265

Spółdzielnie

3

4

4

6

8m

8

8

8

Fundacje

0

2

3

3

4m

4

4

5

23

24m

24

24

25

Stowarzyszenia
i organizacje społeczne

18

18

19

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

2.2. Rolnictwo
Gmina Spiczyn jest gminą rolniczą. Warunki do uprawy ziemi na większej części terenu Gminy są
dobre.
Gmina Spiczyn zajmuje powierzchnię 8309 ha. Użytki rolne zajmują 5272,67 ha, natomiast lasy i
grunty leśne to 352,68 ha.
Grunty rolne stanowią 63,45% powierzchni Gminy. Największą powierzchnię gruntów rolnych
ogółem stanowią użytki rolne 4631,48 ha (87,83% gruntów ogółem). Sady stanowią 130,72 ha
(2,47% gruntów ogółem), natomiast pastwiska 33,67 ha (0,6%). Łąki stanowią 699,57 ha
(8,41%) wszystkich gruntów. Grunty rolne zabudowane i inne grunty zajmują powierzchnię
288,51 ha.
Tabela 11. Użytkowanie gruntów w Gminie Spiczyn
Powierzchnia
ogólna Gminy
(ha)

Grunty rolne (ha)
grunty
ogółem

użytki
rolne
ogółem

sady

pastwiska

Łąki

Lasy
i grunty leśne

Pozostałe grunty

w hektarach
8309,00

5 272,67

4 631,48

130,72

33,67

699,57

352,68

288,51

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL 2010.

Tabela 12. Klasy gruntów rolnych (stan na 2018 r.)

1.

II

Grunty rolne
ha
171,5

2.

IIIa

545,9

3.

IIIb

880,8

4.

IVa

1033,1

5.

IVa

1191,3

6.

V i VI

1112,4

L.p.

Klasa gruntów

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL
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Struktura wielkości gospodarstw rolnych na terenie Gminy Spiczyn jest niekorzystna.
Gospodarstwa o powierzchni do 5 hektarów stanowią ponad 55 % ich całkowitej liczby,
gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha stanowią 18% ich całkowitej liczby, zaś gospodarstwa o
powierzchni 10-15 ha (jest ich najmniej) stanowią 6 %. Niewiele jest gospodarstw o areale 15 ha
i więcej. Stanowią one tylko 4% całkowitej powierzchni gospodarstw rolnych.
Tabela 13. Charakterystyka gospodarstw rolnych w Gminie Spiczyn (PSR 2010 r.)
Gospodarstwa

Powierzchnia w ha
Liczba
%

Grupa obszarowa
wg ilości ha

Liczba

%

Ogółem

1 003

100%

5272,67

100%

do 1

175

17%

117,21

2%

1–5

547

55%

1754,81

33%

5 – 10

183

18%

1391,60

26%

10 – 15

59

6%

776,58

15%

15 i więcej

39

4%

1232,47

23%

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL, Powszechne Spisy Rolne 2010

Wykres 11. Liczba gospodarstw rolnych na terenie Gminy Spiczyn.

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

W Gminie Spiczyn największą powierzchnię zasiewów w indywidualnych gospodarstwach
rolnych głównych ziemiopłodów stanowią zboża. Ich uprawy zajmują 72% zasiewów. 6% upraw
stanowią pozostałe uprawy w tym warzywa oraz ziemniaki. Niewielką powierzchnię (5%)
zajmują także uprawy roślin przemysłowych, buraków cukrowych i rzepaku ozimego.
Tabela 14. Powierzchnia najważniejszych zasiewów w gospodarstwach rolnych (stan na 2010 r.)
L.p.

Zasiewy

ha

%

1.

Zboża

2389,29

72%

2.

Strączkowe na ziarno

92,29

3%

3.

Ziemniaki

104,44

3%

4.

Rośliny przemysłowe, buraki cukrowe, rzepak ozimy

153,14

5%

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL
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Analiza danych o powierzchni zasiewów zbóż podstawowych wskazuje na nierównomierne
rozłożenie ich udziałów w powierzchni całkowitej. Największy areał stanowi pszenica 28%,
natomiast najmniejszy to owies i jęczmień po 12%, mieszanki zbożowe i pszenżyto 17 i 16%.
żyto 14%. Kukurydza na ziarno 1% powierzchni zasiewów zbóż podstawowych. Struktura
zasiewów uwarunkowana jest średnio dobrymi klasami bonitacyjnymi.
Tabela 15. Powierzchnia zasiewów upraw zbóż w Gminie Spiczyn (stan na 2010 r.)
W tym
Zboża
ogółem

zboża podstawowe z mieszankami [w ha]

kukurydza
na ziarno

razem

pszenica

żyto

jęczmień

owies

pszenżyto

mieszanki
zbożowe

2389,29

2358,87

664,13

327,30

277,24

282,49

408,96

383,24

15,51

100%

99%

28%

14%

12%

12%

17%

16%

1%

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

W Gminie Spiczyn w 2017 r. wśród zwierząt gospodarskich dominowała hodowla trzody
chlewnej- 1794 i bydła 811 szt.
Tabela 16. Zwierzęta gospodarskie w Gminie Spiczyn(stan na 2017 r.)
Wyszczególnienie
Bydło
Trzoda chlewna
Konie
Drób

ogółem
w tym krowy
ogółem
w tym lochy
ogółem
ogółem
w tym drób kurzy

Liczba sztuk
811
379
1794
177
182
55180
53576

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

2.3. Rynek pracy
Sytuację na rynku pracy odzwierciedla liczba bezrobotnych oraz liczba pracujących w Gminie
Spiczyn w latach 2011-2017. W Gminie Spiczyn wskaźniki te podlegały znacznym wahaniom
między 2011 a 2017 rokiem. W 2010 roku liczba bezrobotnych wynosiła 250 osób,
a w 2017 roku 166.
Należy pamiętać, że liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia ogółem - jest to tylko jeden
ze sposobów podawania wielkości bezrobocia. Stopa bezrobocia obliczona tym sposobem będzie
zawsze niższa, bo liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności
ludności aktywnej ekonomicznie1. W Polsce najczęściej podawaną stopą bezrobocia jest wartość
bezrobocia rejestrowanego obliczana na poziomie powiatu, wypada ona przeciętnie ok 1,5%
poniżej stopy bezrobocia ustalonej w badaniu BAEL.

1

Stopa bezrobocia według definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy (w ramach BAEL – Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności, co kwartał na próbie rotacyjnej 20 000 gospodarstw domowych).
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Wykres 12. Liczba bezrobotnych ogółem w Gminie Spiczyn w latach 2011-2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Wykres 13. Pracujący ogółem w Gminie Spiczyn w latach 2010-2017 (nie ujęto pracujących w
przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób)

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Tabela 17. Struktura bezrobocia w Gminie Spiczyn w latach 2011-2017
Wyszczególnienie
Ilość bezrobotnych
ogółem
w tym kobiety

31.XII
2011 r.

31.XII
2012 r.

31.XII
2013 r.

31.XII
2014 r.

31.XII
2015 r.

31.XII
2016 r.

31.XII
2017 r.

250

259

274

232

220

194

166

140

132

148

116

115

99

97

Bezrobotni wg wieku
Do 25 roku

75

59

66

43

54

27

29

Do 30 roku

-

-

-

-

100

71

66
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Powyżej 50 roku

36

35

41

33

26

37

25

120

101

103

78

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy
Długotrwale
bezrobotni

104

108

136

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

2.4. Finanse publiczne
Sytuację finansową Gminy Spiczyn obrazują wskaźniki dochodów i wydatków ogółem
z budżetu gminy, wskaźniki dochodów i wydatków ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca.
Dochody budżetu na 1 mieszkańca podlegały zmianom na przestrzeni analizowanych lat
(wykres

14).

W

porównaniu

z

Polską,

województwem

lubelskim

i powiatem łęczyńskim uzyskany dochód w przeliczeniu na 1 osobę w Gminie w 2017 roku był
nieznacznie niższy w porównaniu do dochodów notowanych powiecie łęczyńskim oraz o ponad
1 000 zł niższy w porównaniu do notowanych w Polsce (wykres 15).
Wykres 14. Dochody i wydatki ogółem z budżetu Gminy Spiczyn w latach 2010-2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL
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Wykres 15. Dochody i wydatki ogółem z budżetu Gminy Spiczyn na 1 mieszkańca w latach
2010-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS, BDL

Wykres 16. Dochody budżetu na 1 mieszkańca w 2017 roku – porównanie średniej dla Polski,
województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Suma uzyskanych dochodów własnych na 1 mieszkańca w analizowanym okresie z roku do roku
wzrastała. W 2010 roku dochód ten wyniósł 479,3 zł, w 2013 roku – 742,47 zł, a w 2017 roku –
871,91 zł (wykres 17). Osiągnięta suma jest zdecydowanie niższa od dochodów własnych w
porównaniu do województwa lubelskiego i powiatu Łęczyńskiego i Polski. (wykres 18).
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Wykres 17. Dochody własne na 1 mieszkańca w Gminie Spiczyn w latach 2010–2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Wykres 18. Dochody własne na 1 mieszkańca w 2017 roku – porównanie średniej dla Polski,
województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn.

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Na podstawie ogólnych dochodów budżetu oraz dochodów własnych można sprawdzić
samodzielność finansową danej jednostki. Obrazuje ją procentowy wskaźnik udziału dochodów
własnych w dochodach ogółem. Na wykresie 19 widać, że od 2010 r. możliwości finansowe
Gminy Spiczyn ulęgają wahaniom. Udział dochodów własnych w 2010 r. wynosił 20,92%
natomiast w 2015roku wzrósł do 28,59%. W 2017 ponownie zbliża się do 20%. Niestety to niski
wynik biorąc pod uwagę osiągnięty rezultat w kraju (wykres 20).
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Wykres 19. Udział % dochodów własnych w dochodach ogółem w Gminie Spiczyn w latach
2010–2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Wykres 20. Udział % dochodów własnych w dochodach ogółem w 2017 roku – porównanie
średniej dla Polski, województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Wykres 21. Struktura dochodów ogółem budżetu Gminy Spiczyn w latach 2010-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS, BDL
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Wykres 22. Struktura najważniejszych wydatków budżetu Gminy Spiczyn według działów
w 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS, BDL

W strukturze najważniejszych wydatków największą pozycję w budżecie Gminy Spiczyn
zajmuje: oświata i wychowanie (30,41%) i administracja publiczna 9,01%.
Poziom wydatków na 1 mieszkańca w latach 2010-2016 ulegał wahaniom, ale przez większość
okresu zaznaczał się trend rosnący (wykres 23).
W wydatkach na 1 mieszkańca Gmina Spiczyn wypada na poziomie średniej powiatowej
i średniej dla województwa lubelskiego (wykres 25).
Wykres 23. Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w Gminie Spiczyn w latach 2010–2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL
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Wykres 24. Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w 2017 roku – porównanie średniej dla Polski,
województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Aktywność samorządu w zarządzaniu finansami publicznymi obrazuje m. in. wielkość
pozyskanych funduszy ze źródeł zewnętrznych.
W tabeli 18 zaprezentowano wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Spiczyn
w latach 2006-2018 przy udziale środków zewnętrznych.
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Tabela 18. Wykaz najważniejszych projektów zrealizowanych przez Gminę Spiczyn w latach 20072018 przy udziale środków zewnętrznych
L.p.

Nazwa projektu

Źródło
dofinansowania

Rok
realizacji

1.

Budowa dróg gminnych nr 105103L, 105104L, 105105L
w Ziółkowie

2006

2.

Budowa placu zabaw w Spiczynie

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
PROW na lata
2007-2013

2007

86290,47

53047,00

3.

Budowa boisk sportowych w Jawidzu

PROW na lata
2007-2013

2009

737718,77

440992,00

4.

Moje Boisko - Orlik 2012

2009

1078790,62

666 000,00

5.

Utworzenie Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w
Ziółkowie

Urząd
Marszałkowski
WL
Budżet państwa
PROW na lata
2007-2013

2010

901066,04

319953,76

6.

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Spiczyn i
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spiczyn i Kijany

RPO WL 20072013

20112013

6365413,43

4721227,14

7.

Równajmy do najlepszych

PO KL

20102011

515247

438075

8.

Akademia Przedszkolaka

PO KL

20092011

571610

571610

9.

Rewitalizacja obiektu zabytkowego Lamus w
Zawieprzycach

PROW na lata
2007-2013

2012

93274,37

24856

10.

Utworzenie Centrum Gminy w miejscowości Spiczyn

PROW na lata
2007-2013

20132014

193140,89

55520

11.

Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem
rozwoju regionalnego Polski Wschodniej

20122014

1799616,00

1619654,40

12.

Świetlica wiejska miejscem integracji i inspiracji

PO Rozwój
Polski
Wschodniej
PROW na lata
2007-2013

20122013

96728,32

40325

13.

Budowa sieci sanitarnej w miejscowościach Spiczyn,
Stawek, Ludwików i Kijany – I etap oraz rozbudowa
sieci wodociągowej w m. Kijany
Termomodernizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy
jakości powietrza na terenie gminy Spiczyn

PROW na lata
2014-2020

20172018

3216952,17

1967595

PO WL

2018

1719105,76

1001704,61

Utworzenie Stref Rekreacji Aktywnej w Gminie Spiczyn

PROW na lata
2014-2020

2018

69470,40

44204

14.
15.

Koszty realizacji (zł)
ogółem
kwota
dofinansowania
1618539,98
1250689,98

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy Spiczyn.
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3. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE
3.1. Ludność i sytuacja demograficzna
Liczba ludności zamieszkująca Gminę Spiczyn w latach 2010–2017 podlegała stałemu
wzrostowi. W 2017 r. liczba mieszkańców wynosiła 5698 osób i była o 202 osób wyższa w
porównaniu do roku 2010. (wykres 25).
Wykres 25. Liczba mieszkańców Gminy Spiczyn w latach 2010-2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Niekorzystne trendy demograficzne obrazuje prognoza ludności w województwie lubelskim
(wykres

26)

oraz

w

powiecie

łęczyńskim

(wykres

27)

według

stanu

ludności

z 2015 roku (2 139 700 osób). Do roku 2050 w województwie lubelskim nastąpi spadek liczby
mieszkańców o 429 100 osób, a w powiecie łęczyńskim według stanu ludności
z 2015 roku (57273 osób)

– o 7873 osób. Sytuacja demograficzna w województwie

i powiecie nie musi mieć wpływu na liczbę ludności w Gminie Spiczyn. Biorąc pod uwagę
położenie w bliskości Lublina należy przyjąć, iż liczba mieszkańców Gminy Spiczyn będzie
ulegać zwiększeniu lub w dłuższej perspektywie nie będzie się istotnie zmniejszać, co będzie
przekładać się na sytuację gospodarczą społeczną i gminy.
Wykres 26. Prognoza ludności w województwie lubelskim do 2050 roku w tys. (wg danych z 2015 roku)
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Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS

Wykres 27. Prognoza ludności w powiecie łęczyńskim do 2050 roku (wg danych z 2014 roku)

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS

Na liczbę ludności w Gminie Spiczyn ma wpływ przyrost naturalny oraz saldo migracji.
Analizując wykres 28 można zauważyć, że wskaźnik przyrostu naturalnego jest
niekorzystny w większości z analizowanych lat, dopiero w ostatnich dwóch latach ulega
poprawie. Od 2010 r. przyrost naturalny w Gminie jest ujemny. Jeśli zaś chodzi
o przyrost naturalny na 1000 mieszkańców to w 2017roku współczynnik przyrostu
naturalnego w Gminie wyniósł 0,18 i był wyższy w porównaniu ze średnią dla województwa
lubelskiego i Polski natomiast niższy niż średnia powiatowa (wykres 29).
Wykres 28. Przyrost naturalny w Gminie Spiczyn w latach 2010-2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS
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Wykres 29. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w 2017 roku – porównanie średniej Polski,
województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn

Polska

województwo
lubelskie

powiat łęczyński

Gmina Spiczyn

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS

Wskaźnik salda migracji na przestrzeni lat 2010–2017 w Gminie Spiczyn podlegał dużym
wahaniom (wykres 30). Od 2010 r. notuje się w Gminie dodatni wskaźnik salda migracji.
W 2016 roku wskaźnik salda migracji na pobyt stały na 1000 mieszkańców w Gminie Spiczyn
wynosił 7,4 i był zdecydowanie wyższy od średniej dla kraju, powiatu łęczyńskiego i
województwa lubelskiego (wykres 31).
Wykres 30. Saldo migracji w Gminie Spiczyn w latach 2010-2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL
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Wykres 31. Saldo migracji na pobyt stały na 1000 mieszkańców w 2017 roku – porównanie
średniej Polski, województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn.

województwo
lubelskie

Polska

powiat łęczyński

Gmina Spiczyn

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

O sytuacji demograficznej świadczy także struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku
w procentach ludności ogółem. W Gminie Spiczyn zarówno liczba osób w wieku przed jak i po
produkcyjnym wydaje się mieć stały poziom. (wykres 32). Na tle wybranych jednostek
terytorialnych

wyższego

rzędu

w

2017

roku

Gmina

Spiczyn

prezentowała

się

korzystnie pod względem udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym (wykres
33).
Obserwujemy, zatem zatrzymanie procesu starzenia się społeczeństwa, który niesie ze sobą
zagrożenie dla gospodarki, mniejsza grupa osób w wieku produkcyjnym będzie musiała
utrzymywać większą grupę osób w wieku poprodukcyjnym, pobierającą świadczenia
emerytalne, w gminie Spiczyn tendencje te nie są wyraźne.
Wykres 32. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w Gminie Spiczyn
w latach 2010–2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL
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Wykres 33. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w 2017 roku –
porównanie średniej Polski, województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego
i Gminy Spiczyn

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Wykres 34. Piramida wieku mieszkańców Gminy Spiczyn w 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Utrzymujący się potencjał ludnościowy potwierdza wskaźnik liczby dzieci w szkołach
podstawowych. Od 2010 roku wzrosła liczba uczniów na terenie Gminy Spiczyn (wykres 35).
Najwyższa liczba uczniów w szkołach podstawowych była w 2017 r. (380 uczniów), najniższa w
2016 r. (335 uczniów). Gmina Spiczyn wypada jednak niekorzystnie na tle średniej dla kraju,
województwa lubelskiego i powiatu łęczyńskiego (wykres 36).
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Wykres 35. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w latach 2010-2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Wykres 36. Liczba uczniów w szkołach podstawowych na 1000 mieszkańców w 2017roku –
porównanie średniej Polski, województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego
i Gminy Spiczyn

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

3.2. Szkolnictwo i poziom nauczania
Na terenie Gminy Spiczyn swoje usługi w zakresie oświaty i wychowania pełnią następujące
jednostki i placówki oświatowe:
1. Szkoła Podstawowa im,. Hansa Christiana Andersena w Jawidzu;
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Zawieprzycach;
3. Szkoła Podstawowa w Charlężu im. Marii Konopnickiej;
4. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie;
5. Szkoła Podstawowa w Spiczynie;
6. Przedszkole Gminne w Spiczynie;
7. Przedszkole Niepubliczne „Aniołek” w Kijanach.
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Tabela 19. Charakterystyka szkół podstawowych z terenu Gminy Spiczyn w latach 2010-2017
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba szkół

5

5

5

5

5

5

5

5

Pomieszczenia szkół

48

49

49

-

-

-

-

-

Oddziały w szkołach

28,00

28,00

28,00

28,00

29,00

29,00

29,00

33,00

Liczba uczniów

356

350

354

352

374

378

335

380

Absolwenci

61

67

51

58

60

63

65

-

33,11

33,64

32,76

33,56

35,45

34,96

_

356

349

353

352

370

378

335

380

93,92

92,37

92,05

89,47

87,46

83,89

83,51

83,04

Nauczyciele
w przeliczeniu na etaty
Uczniowie uczący się
języka angielskiego
Współczynnik solaryzacji netto

_

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Tabela 20. Charakterystyka Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Spiczyn w 2016 r.
Liczba
nauczycieli
15,07

Ilość przedszkolaków
194
Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Wskaźnikiem obrazującym politykę społeczną w gminie jest liczba dzieci w wieku 3–5 lat
objętych wychowaniem przedszkolnym. W 2011 roku liczba dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym w Gminie Spiczyn wynosiła 154 dzieci, w 2017 roku – 226 dzieci. W latach
2011–2016 liczba dzieci w przedszkolach rosła (wykres 38). Największa liczba dzieci objętych
wychowaniem

przedszkolnym

była

w

2017

r.

(226

dzieci),

najmniejsza

w 2011 roku (154 dzieci).

Wykres 37. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w latach 2011-2017

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Jakość szkolnictwa w Gminie Spiczyn obrazują średnie wyniki sprawdzianu w klasie 6 szkoły
podstawowej, będące zakończeniem tego poziomu nauki. Porównując wyniki uzyskane ze
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sprawdzianu w Gminie Spiczyn i gminach ościennych można zauważyć, iż Gmina Spiczyn
wypada korzystnie – osiągając średnią dla powiatu (wykres 38).
Wykres 38. Średnie wyniki w punktach uzyskane ze sprawdzianu w klasie 6 uczniów szkół
podstawowych w gminach powiatu łęczyńskiego w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Lublinie

Wykres 39. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminach powiatu łęczyńskiego w 2016
roku - część humanistyczna - język polski

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Lublinie
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Wykres 40. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminach powiatu łęczyńskiego w 2016
roku - część humanistyczna – historia i wiedza o społeczeństwie.

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Lublinie

Wykres 41. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminach powiatu łęczyńskiego w 2016
roku - część matematyczno przyrodnicza - matematyka

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Lublinie

Kolejnym wskaźnikiem poziomu szkolnictwa mogą być wyniki egzaminów gimnazjalnych.
Gmina Spiczyn zyskuje najlepsze wskaźniki na tle gmin sąsiednich z części humanistycznej i
bardzo dobre z części matematyczno –przyrodniczej (matematyka).

3.3. Kultura
Na terenie Gminy Spiczyn działają instytucje kultury:
1. Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie
2. Biblioteka Publiczna w Spiczynie wraz z filiami w miejscowościach Jawidz i
Zawieprzyce.
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Księgozbiór

Gminnej

Biblioteki

Publicznej

we

Spiczynie

wynosi

ponad

17 tysięcy woluminów i jest systematycznie uzupełniany przy jednocześnie przeprowadzanych
selekcjach. Ze zbiorów bibliotecznych korzystają przede wszystkim uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów. Ważną grupę czytelników stanowią też osoby dorosłe. W ciągu
2017 roku wypożyczono ogółem 15489 książek.
Tabela

21. Tabela. Charakterystyka
w latach 2010-2017

Gminnej

Biblioteki

Publicznej

we

Spiczynie

Biblioteki i filie

Księgozbiór

Czytelnicy w ciągu
roku

Ogólna liczba
wypożyczeń
w ciągu roku

3
3
3
3
3
3
3
3

17 003
16 794
15 716
16 452
17 158
17 574
16 654
16 806

695
725
767
760
745
758
808
882

9747
9426
11359
11325
10607
14511
14368
15489

2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z GUS, BDL

Ważną funkcję kulturalną w życiu mieszkańców gminy pełnią również remizy strażackie,
w których funkcjonują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). W gminie funkcjonuje 8
jednostek straży liczących w sumie 180 strażaków – ochotników. Jednostki OSP dysponują 7
strażnicami wyposażonymi w garaże, 1 samochodem ciężkim specjalnym – Mercedes ATEGO, 6
samochodami bojowymi średnimi ( 2 Mercedesy, 2 Magirusy, 2 Stary) i 5 samochodami
bojowymi lekkimi (2 Fordy, Volkswagen, Opel Vivaro, Lublin-III) oraz przyczepkę podłodziową i
łódź płaskodenną MARINE a także pozostały sprzęt ratowniczo-gaśniczy pozwalający na
błyskawiczną reakcję w przypadku zagrożenia. Jednostka OSP Spiczyn licząca 40 druhów z racji
swojego wyposażenia i wyszkolenia została wpisana do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Oprócz wypełniania własnych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
strażnice są zwykle najważniejszym centrum życia kulturalnego na wsi. Stanowią też doskonałe
narzędzie do mobilizowania (szczególnie młodych ludzi) do aktywności społecznej. Dlatego
należy zadbać o właściwe funkcjonowanie OSP i ich doposażenie w niezbędny sprzęt i środki.
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Tabela 22. Tabela. OSP i KGW w Gminie Spiczyn.
Nazwa organizacji

Miejscowość

Koło Gospodyń Wiejskich w
Stoczku

Stoczek

Ochotnicza Straż Pożarna w
Spiczynie

Spiczyn,

Ochotnicza Straż Pożarna w
Charlężu

Charlęż,

Ochotnicza Straż Pożarna w
Jawidzu

Jawidz

Ochotnicza Straż Pożarna w
Zawieprzycach

Zawieprzyce

Ochotnicza Straż Pożarna w
Zawieprzycach Koloni

Zawieprzyce kol.,

Ochotnicza Straż Pożarna w
Januszówce

Januszówka,

Ochotnicza Straż Pożarna w
Stoczku

Stoczek

Ochotnicza Straż Pożarna w
Ziółkowie

Ziółków,

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Gminy Spiczyn.

3.4. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
3.4.1. Pomoc społeczna
Opiekę społeczną na terenie Gminy Spiczyn zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Spiczynie. GOPS w Spiczynie prowadzi wiele działań mających na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział w rozwiązywaniu
swojej trudnej sytuacji życiowej.
Z jego usług korzysta około 10 % mieszkańców gminy. Pomoc udzielana jest głównie w formie
zasiłków pieniężnych, pomocy rzeczowej, poradnictwa specjalistycznego oraz finansowania
posiłków dla dzieci. Ośrodek realizuje zarówno zadania własne, jak i zlecone Gminie z zakresu
opieki społecznej. Od 1 stycznia 2005 r. Ośrodkowi Pomocy Społecznej powierzono dodatkowe
zadanie - wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych, a od 1 kwietnia 2016 r. - obsługę
świadczeń wychowawczych, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
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Tabela 23. Rodziny objęte pomocą społeczną (zadania własne i zlecone) w latach 2010 – 2017
Rok

Liczba rodzin

Łączna wysokość wydatkowanych środków w tysiącach
złotych (bez DPS)

2010

204

2530

2011

190

2408

2012

199

2431

2013

191

2350

2014

186

2186

2015

190

2276

2016

182

2688

2017

172

2953

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy Spiczyn.

Tabela 24. Udzielona pomoc społeczna w latach 2010 – 2017
Rok

Ilość osób
objęta pomocą

Ilość rodzin

2010

709

204

2011

646

190

2012

666

199

2013

647

191

2014

633

186

2015

631

190

2016

582

182

2017

516

172

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy Spiczyn

3.4.2. Ochrona zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kijany
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kijany" świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zakład powstał
w 2000 roku na bazie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kijanach (gmina Spiczyn, powiat łęczyński).
Oferuje pełny zakres usług w ramach kompetencji lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki
i

położnej środowiskowo-rodzinnej. Obejmuje opieką profilaktyczną w zakresie medycyny

szkolnej uczniów gminy Spiczyn.
Wykres 42. Porady podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2010-2017 w Gminie Spiczyn.

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie BDL GUS
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3.5. Walory kulturowe
Gmina Spiczyn należy do gmin o wysokich walorach kulturowych. W rejestrze obiektów
zabytkowych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków figuruje 5 obiektów.

Ewidencja zabytków
Tabela 25. Obszary i obiekty objęte ścisłą ochrona konserwatorską – wpisane do rejestru
zabytków Województwa Lubelskiego.
Lp.
1.

2.

3.
4.
5.











Nazwa obiektu

Miejscowość

Zespół parkowo-pałacowy w Zawieprzycach
Pałac Mączyńskich w ruinie
Lamus Kaplica pałacowa
Oﬁcyna Stajnia
Brama wjazdowa Oranżeria
Park
Krzyż z kopcem
Zespół kościoła paraﬁalnego pw. Św. Anny
Kościół paraﬁalny pw. Św. Anny
Dzwonnica Ogrodzenie Drzewostan
Cmentarz przykościelny
Pałac w zespole pałacowo-parkowym
Park pałacowy w zespole pałacowo-parkowym
Cmentarz paraﬁalny

Zawieprzyce

Numer rejestru
zabytków
A/485

Kijany

A/581

Kijany
Kijany
Kijany

A/759
A/779
A/979

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy Spiczyn

Tabela 26. Obiekty zabytkowe objęte strefą pośredniej ochrony konserwatorskiej figurujące w
ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego.
Numer
11899
11900
11901
11902
11903
11904
11905

11906

11907
11908
11909
11910
11911
11912
11913
11914

Nazwa obiektu
Kapliczka
Karczma, ob. Dom
Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej
Aleja lipowa Charlęż-Jawidz długości 1500
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna z rzeźbami
Zespół folwarczny Rządcówka, ob. Szkoła Czworaki I, ob. Dom
Czworaki II, (w ruinie) Stajnia
Obora, ob. Magazyn Gorzelnia
Magazyn spirytusu przy gorzelni
Kuźnia dawna
Zespół pałacowo-parkowy Oﬁcyna pałacowa I
Oﬁcyna pałacowa II, ob. Dom Czworaki I, ob. Dom Czworaki II, ob. Dom
Stajnia, ob. Szkoła
Obora Suszarnia, ob. Magazyn
Piekarnia, ob. Dom
Młyn
Szkoła rolnicza
Kapliczka z ﬁgurą Św. Kajetana
Krzyż przydrożny
Aleja jesionowa Kijany-Łuszczów długości 2800 m
Zespół folwarczny Oﬁcyna podworska, ob. Dom
Czworaki, ob. Dom Obora I
Obora II
Kuźnia
Kapliczka z ﬁgurą NMP
Kapliczka z ﬁgurą Św. Floriana
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Miejscowość
Charlęż
Charlęż, nr 30
Charlęż
Charlęż
Jawidz
Jawidz
Jawidz

Kijany

Kijany
Kijany
Kijany
Kijany
Ludwików
Ludwików, nr 5
Spiczyn
Spiczyn
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11915
11916
11917
11918
11920
11921

Urząd Gminy
Szkoła
Kapliczka przydrożna
Kapliczka z ﬁgurą Św. Jana Nepomucena
Aleja lipowa Rokitno-Jawidz długość 3000 m
Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej

Spiczyn
Spiczyn
Stoczek
Zawieprzyce
Jawidz
Zawieprzyce

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy Spiczyn

Architektura sakralna

W obszarze gminy znajdują się dwa kościoły: parafialny w Kijanach, gdzie w 1596r.
utworzono parafię, przeniesioną z Nowogrodu. Murowany kościół w Kijanach p.w. św.
Anny, wzniesiony został w latach 1723-38 z fundacji Atanazego Miączyńskiego. Ponadto
w skład zespołu kościelnego wchodzą - murowane: ogrodzenie, dzwonnica oraz brama
wejściowa wzniesione równolegle ze świątynią. Poza zespołem, po drugiej stronie drogi
do Stoczka, usytuowana jest murowana plebania z 1904r. Bardzo wartościowym
przykładem architektury sakralnej jest murowana kaplica św. Antoniego Padewskiego
znajdująca się w Zawieprzycach. Kaplica została wybudowana w latach 70-tych XVII w.,
jej autorstwo przypisywane jest Tylmanowi z Gameren. Obecnie pełni funkcję kościoła
filialnego parafii w Kijanach. Tzw. małą architekturę sakralną reprezentują domkowe
kapliczki, z których najciekawsza, XVIII-wieczna znajduje się w Jawidzu. Późniejszą
proweniencję, gdyż z pocz. XX w. i skromniejszą oprawę architektoniczną posiadają
kapliczki w Charlężu, Jawidzu i Zawieprzycach. Drewniane kapliczki w Spiczynie i
Kijanach, pochodzące z I poł. XIX w., swymi walorami nawiązują do lokalnych tradycji
budownictwa ludowego. Wśród licznie występujących na obszarze gminy przydrożnych
krzyży i słupowych kapliczek na wyróżnienie zasługuje kapliczka w Ziółkowie z
przełomu XIX/XX w. Pozostałe w większości pochodzą z okresu międzywojennego i po II
wojnie światowej.
Architektura rezydencjonalna.

W obrębie gminy znajdują się dwa duże zespoły pałacowo-parkowe: w Kijanach i
Zawieprzycach. Barokowy zespół w Zawieprzycach, zachował się w dobrym stanie.
Jedynie pałac, autorstwa Tylmana z Gameren, wybudowany w l. 70-tych XVII w., z
reliktami murów starszego, warownego zamku, pozostaje w ruinie od czasu spalenia w
1838r. Towarzyszą mu wspomniana kaplica św. Antoniego Padewskiego, murowane
oficyna, lamus i prowadząca do zespołu brama, które również powstały w XVII w. Zespół
otacza stosunkowo nieźle zachowany XIX-wieczny park krajobrazowy, z tego okresu
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pochodzą, usytuowane tuż poza jego granicami: oranżeria (w ruinie) i budynek
gospodarczy. Na wschód od założenia znajdował się zespół folwarczny, po którym brak
jest śladów w terenie. Drugi zespół pałacowo-parkowy w Kijanach również zachował się
w stosunkowo niezłym stanie. W jego skład wchodzą: pałac i oficyna otoczone parkiem
krajobrazowym. Pałac wzniesiony został w l. 50-tych XIX w., przy jego budowie
wykorzystano relikty murów wcześniejszego zamku, który już w 1674r. uchodził za
stary. Ok. 1880r. został gruntownie przebudowany przez A. Nieniewskiego, w duchu
neorenesansu. Znajdująca się nieco na wschód oficyna pochodzi z 2 poł. XIX w. Poza
zespołem, wśród obecnej zabudowy mieszkalnej, rozrzucone są wybudowane na pocz.
XX w. dawne budynki folwarczne. Z nich zachowały się: czworak, obecnie dom nr 18
(rozebrany w połowie), oficyna i piekarnia, ob. domy mieszkalne znajdujące się w
posesji nr 2. Oprócz wymienionych w skład zespołu folwarcznego wchodziły - suszarnia,
obora i stajnia, wybudowane także na pocz. XX w., obecnie należące do zespołu szkół
rolniczych. Z zespołów dworsko-parkowych do odnotowania nieistniejące zespoły w
Charlężu, Jawidzu, Spiczynie i Ziółkowie. W Charlężu jedynym śladem w terenie jest
prowadząca do niego pierwotnie aleja lipowa, w Jawidzu zachowała się opuszczona
rządcówka, otoczona 29 pozostałościami parku. Natomiast pozostałe dwory daje się
zlokalizować dzięki historycznej kartografii i ustnym przekazom mieszkańców. Z
zespołów folwarcznych występujących na obszarze gminy zachowały się budynki w
Ludwikowie pochodzące z początku XX w., jakkolwiek podzielone obecnie między kilku
właścicieli. Ponadto w Wólce Nowej znajdował się folwark, z którego obecnie nie
zachowały się żadne budynki.
Architektura przemysłowa i użyteczności publicznej

Z architektury przemysłowej do odnotowania murowany zespół gorzelni w Jawidzu,
wybudowany na początku XX w., z którego pozostały: gorzelnia, kuźnia oraz magazyn
spirytusu, uzupełnione powstałym w czasie II wojny budynkiem gospodarczym.
Wspomniane obiekty niemal pozbawione są dekoracyjnych elementów. W Kijanach na
przełomie XIX i XX w. wybudowany został zespół murowanej cukrowni, z której
zachował się piętrowy budynek dostosowany obecnie do funkcji mieszkalnych. Jednym z
ciekawszych obiektów użyteczności publicznej jest szkoła rolnicza w Kijanach
wybudowana w l. 20-tych XX w. na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Jest to
murowany trójkondygnacyjny budynek, z charakterystyczną wieżyczką w tylnej
 www.spiczyn.pl

Strona | 48 

 Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania strategii rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018–2023 - ZAŁĄCZNIK NR 1

elewacji. Ponadto należy wymienić drewniany, parterowy budynek Urzędu Gminy,
wybudowany ok. połowy XIX w., gankiem, nakryty dwuspadowym dachem, o
proporcjonalnej bryle. W Charlężu zachowała się murowana karczma z drugiej połowy
XIX w., również o bardzo dobrych proporcjach. XIX-wieczna karczma w Zawieprzycach
została rozebrana po II wojnie światowej, w jej miejsce wybudowano remizę. Do
niedawna w Spiczynie istniała murowana szkoła z okresu międzywojennego, rozebrana
w ostatnich latach. Z nieistniejącej zabudowy należy także wzmiankować drewnianą
kuźnię w Ludwikowie, przy domu nr 5.
Zieleń komponowana i wody

Zieleń komponowana w gminie występuje przede wszystkim jako towarzysząca
zespołom pałacowym w Zawieprzycach i Kijanach. Oba parki krajobrazowe jakkolwiek
zachowały się w mocno okrojonej formie to jednak ich układ jest dobrze czytelny do
dnia dzisiejszego. Starodrzew parkowy w Zawieprzycach praktycznie nie istnieje, gdyż
wszystkie stare drzewa zostały tam wycięte. Jedyny pomnik przyrody, lipa zwana
Sobieskiego runęła w 1979r. Znacznie lepiej zachowany jest drzewostan na terenie
parku w Kijanach gdzie występują liczne pomnikowe drzewa, tworzące m.in. aleję
dojazdową do pałacu. Starodrzew, wśród którego dominują lipy, świerki, graby i
modrzewie, zachował się głównie we wschodniej części parku. Parki towarzyszyły
dworom w Charlężu, Jawidzu, Spiczynie i Ziółkowie, z nich jedynie w Jawidzu zachowały
się resztki nasadzeń wzdłuż południowej granicy dawnego założenia. Niewątpliwie
jednym z ciekawszych elementów komponowanej zieleni na terenie gminy jest
obsadzanie już w XIX w. jej dróg drzewami. Mamy tu do czynienia zarówno z drogami
głównymi jak i bocznymi. Jednym z dłuższych odcinków jest aleja lipowa łącząca
Rokitno z Jawidzem o długości ok. 3km, niewiele krótsza jest aleja jesionowa Łuszczów Kijany mająca ok. 2,8km. Jawidz z Charlężem łączy lipowa aleja długości ok. 1,5km.
Znacznie krótsza i słabiej obsadzona jest lipowa aleja prowadząca do Zawieprzyc.
Stosunkowo dobrze zachowała się lipowa aleja łącząca gorzelnię w Jawidzu z drogą
prowadzącą do Charlęża. Natomiast szczątkowo zachowała się jesionowa aleja w
Spiczynie, z której zostało jedynie pięć drzew. W Charlężu dobrze czytelne jest
obsadzenie lipami drogi prowadzącej do dawnego zespołu dworskiego. Na obszarze
gminy brak jest pozostałości wód współtworzących kompozycje parkowe.
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Cmentarze i miejsca pamięci narodowej

Na terenie gminy, w Kijanach znajduje się jedyny cmentarz parafialny, założony jeszcze
w końcu XVIII w., ogrodzony ceglanym otynkowanym murem. Wśród licznych XIX
wiecznych nagrobków do odnotowania grobowiec rodziny Skłodowskich. W Charlężu, w
zachodniej części wsi poza zabudowaniami, znajduje się cmentarz wojenny z 1915r., na
którym pochowani są żołnierze rosyjscy i austriaccy. Również w Zawieprzycach, we
wschodniej części miejscowości jest usytuowany cmentarz z I wojny światowej. 6)
Ruralistyka i budownictwo wiejskie Rozłogi pól - stanowią niezwykle ważny element
krajobrazu kulturowego. W naszym regionie obowiązywał, zgodnie z prawem
magdeburskim, system rozmierzenia łanowego, datujący się od XIV wieku. Stąd
oczekiwać go można przede wszystkim w średniowiecznych wsiach królewskich, lecz
nie tylko, gdyż pojawia się również we wsiach (ale nie dobrach - przyp. autor)
szlacheckich, w nieco uproszczonej, półłanowej formie nadziałów kmiecych. Na terenie
gminy dominowały jednak dobra szlacheckie, co zdeterminowało formę rozmierzenia
odmienną od łanowego. W Kijanach, Stawku i Ziółkowie, będących wsiami szlacheckimi
zachowały się jednak nadziały łanowe. Charakterystyczne dla nich były wąskie pasma
ról, biegnące prostopadle do rzeki, zawierające po kolei: dostęp do rzeki, łąkę, ogród,
siedlisko i rolę opartą zazwyczaj o zarośla lub las - przeznaczone do wykarczowania,
dzięki czemu zasięg rozłogu pól posuwał się, ale na ogół linia tego zasięgu w całej wsi
była wyrównana. Układ wsi - układ wsi znajdujących się w gminie, jakkolwiek podlegał
różnorakim przekształceniom, jest mało urozmaicony. Podstawowym układem jest
jednodrożnicowy, z jednostronną lub obustronną, rozluźnioną zabudową. Układ ten w
wyniku zmian przebiegu szlaków komunikacyjnych (Charlęż) lub kolonizacji
pouwłaszczeniowej (Jawidz), przekształcał się w dwu - lub trójdrożnicowy, z równolegle
wytyczonymi drogami. Typ siedlisk - niemal na całym obszarze gminy obowiązuje typ
siedlisk bezokólnikowych, to jest z zabudową wolnostojącą wokół podwórza
zakreślonego z reguły w prostokąt, zwrócony szczytem do drogi przez wieś, niezależnie
czy ustawienie domu mieszkalnego jest kalenicowe czy szczytowe. Oba bowiem
rozwiązania występują w gminie, z przewagą ustawienia kalenicowego i z
przysunięciem domu mieszkalnego do drogi. Domy mieszkalne mają różne gabaryty, w
wyjątkowych wypadkach łączone z zabudową inwentarską, na którą składa się kilka
oddzielnych budynków gospodarskich ustawionych w czworobok wokół podwórza,
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najczęściej ze stodołą na tylnym krótszym boku działki. Innym rozwiązaniem jest
szeregowa zabudowa gospodarcza, ustawiona jeden budynek za drugim na wąskiej
działce. Brak jest już pełnych zagród z zabytkową zabudową drewnianą pod strzechą.
Bardzo charakterystyczne jest także wznoszenie przy skromnych drewnianych domach
okazałych, nowszych, murowanych stodół, usytuowanych na tyłach siedlisk. Siedliska
otaczane są zazwyczaj płotami sztachetowymi, które coraz częściej wypierane są przez
metalowe. Budownictwo wiejskie - na obszarze gminy brak jest charakterystycznego
budownictwa wiejskiego, które jeszcze do niedawna dominowało na omawianym
terenie. Ostatnie lata przyniosły wyparcie dawnej architektury ludowej, na rzecz
murowanych,

bezstylowych,

zwartych

kubaturowo

domów.

Nieliczne

starsze,

zróżnicowane gabarytowo obiekty, niemal już nie tworzą większych skupisk. Zachowane
obiekty nie stanowią jednorodnej grupy zarówno pod względem powstania, najstarsze
pochodzą z końca XIX w., jak i budulca, gdyż wśród najciekawszych są drewniane i
murowane. Pierwotnie chaty prawdopodobnie były kryte czterospadowymi strzechami,
zastępowanymi w XIX w. naczółkowymi dachami, które z kolei w XX w. wyparły
najprostsze dachy dwuspadowe, z pionowym szalunkiem szczytów. W ścianach
dłuższych budynki mają po trzy osie, a niekiedy nawet tylko po dwie. Układy wnętrza są
półtoratraktowe lub dwutraktowe. Wejście główne czasami bywa opatrzone skromnym
ganeczkiem lub oszkloną werandką. Ze sporadycznie występujących ciekawszych
domów murowanych wyróżnić należy dom nr 11 w Ludwikowie, z kamienia
wapiennego, z detalami podkreślonymi czerwoną cegłą.
Archeologia

Centralną część gminy Spiczyn zajmują duże doliny rzek: Wieprza i wpadającej do niego
Bystrzycy. Wzdłuż tych dolin koncentruje się osadnictwo pradziejowe i średniowieczne.
W ewidencji Archeologicznego Zdjęcia Polski zarejestrowano łącznie 139 stanowisk,
które zlokalizowane są na stokach i krawędziach wysoczyzn dolin Wieprza i Bystrzycy.
Najstarsze znaleziska pochodzą z mezolitu, czyli z okresu pomiędzy około 10000 lat
p.n.e., a 5500 lat p.n.e. W okresie neolitu dominowało osadnictwo rolniczych ludów
kultury pucharów lejkowatych (od 4100/3900 do 3100/2900p.n.e.), a następnie
koczowniczych grup kultury amfor kulistych. W kolejnej epoce - brązie (około do 2400
do 700p.n.e.) a zwłaszcza w jej wczesnym okresie (od 1700p.n.e.) licznie
reprezentowane jest osadnictwo kultury trzcinieckiej. Na omawianym terenie odkryto
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także dużo osad kultury łużyckiej. W archeologicznym obrazie osadniczym dominującą
rolę odgrywają jednak stanowiska wczesnośredniowieczne. Niekiedy tworzą one całe
zespoły osadnicze jak ma to miejsce w przypadku osiedla otwartego nad Bystrzycą w
Spiczynie stan. 1 (3 na obszarze AZP) i związanych zapewne z nim cmentarzysk
kurhanowych w Kijanach Kościelnych stan. 1 (2), 12 (53) i 13 (54). Na podstawie źródeł
archeologicznych można stwierdzić, że rozwój tego zespołu osadniczego przypadał na
okres około VIII-X w. i od XI do XIII w. Podobnie datowane są inne
wczesnośredniowieczne punkty osadnicze zlokalizowane wzdłuż Bystrzycy i Wieprza, z
których największe to osady w Charlężu stan. 4 (26), 5 (27), 8 (30) i 9 (31), Spiczynie
stan. 26 (23) i 27 (24), czy Jawidzu stan. 2 (26). Rejon wideł Bystrzycy i Wieprza, gdzie
zlokalizowane

są

wyżej

wymienione

osady musiał

stanowić we

wczesnym

średniowieczu węzłowy punkt komunikacyjny na drodze do i z Lublina, z naturalnymi
przejściami przez te rzeki. Postój, względnie nocleg na szlaku drożnym powodował
rozwój

wczesnośredniowiecznej

„infrastruktury”.

Występowanie

materiałów

zabytkowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza można łączyć z dużym
prawdopodobieństwem z jakimś odłamem plemienia Wiślan, który zamieszkiwał
Lubelszczyznę.

3.6. Sport
Sport i rekreacja to czynniki kształtowania zdrowia i osobowości, rozwijania nawyków
i prozdrowotnych postaw, a także wartościowa forma spędzania czasu wolnego. Sport coraz
częściej traktowany jest, jako jedna z wartości kulturowych, mających duży wpływ na rozwój
człowieka, jego zdrowie i jakość życia.
Formy upowszechniania i uprawiania kultury fizycznej muszą być odpowiednio dobierane do
wieku i indywidualnych możliwości i potrzeb. Szczególnie istotne znaczenie, ze względu
na istniejący zły stan zdrowia dzieci i młodzieży ma rozwój wychowania fizycznego już
w przedszkolach, a następnie w szkołach.
Tabela 27. Infrastruktura sportowa w Gminie Spiczyn w 2017 r.
Infrastruktura sportu i rekreacji
Miejscowość

Boisko

Orlik

Plac zabaw

Siłownia

Spiczyn

1

0

1

0

Razem obiekty
infrastruktury
2

Kijany

0

1

1

0

2

Charlęż

1

0

1

0

2

Jawidz

1

0

0

0

1

Zawieprzyce

0

0

1

0

1
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Zawieprzyce Kolonia

1

0

0

0

1

Stoczek

0

0

0

0

0

Stawek

0

0

0

0

0

Nowa Wólka

0

0

0

0

0

Nowy Radzic

0

0

0

0

0

Ludwików

0

0

0

0

0

Ziółków

0

0

0

0

0

Januszówka

1

0

1

0

2

Razem

5

1

5

0

11

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy Spiczyn

W skład bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Spiczyn wchodzą:
1. Hala sportowa przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Spiczynie. Oddana do użytku w
1999r. rozwiązała wiele problemów związanych z prowadzeniem zajęć wychowania
fizycznego, organizowaniem imprez sportowych i masowych. Hala ta była m.in. areną
zmagań zapaśników w ramach Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS w zapasach w stylu
wolnym juniorów i innych zawodów na szczeblu powiatowym i gminnym.
2. Kompleks boisk sportowych w Jawidzu.
3. Boisko sportowe „Orlik” w Kijanach.
4. Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.
5. Boiska sportowe przy szkołach podstawowych i przy ZSR Kijany.
6. siłownia zewnętrzna w Kijanach i w świetlicy w Januszówce
7. place zabaw w Spiczynie, Kijanach, Charlężu i w Zawieprzycach
Na terenie gminy działają kluby i organizacje sportowe. Reprezentują one różne dyscypliny
od najpopularniejszej piłki nożnej, poprzez piłkę siatkową, aż do kolarstwa.
Kluby sportowe swoją działalnością i podejmowanymi inicjatywami realizują zadania w
zakresie sportu, czyli (zgodnie zgodnie z ustawową definicją) „wszelkich form aktywności
fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne [np. rekreacyjne] lub zorganizowane wpływają na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej [uczestników], rozwój
stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach” oraz
stanowią ciekawą i atrakcyjną alternatywę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
W oparciu o istniejącą bazę sportową na terenie gminy działają kluby sportowe:
1. LKS „Iskra” Spiczyn – sekcje: zapasy, piłka nożna, tenis stołowy
2. „Wigor” Kijany – sekcje: lekkoatletyka, siatkówka, kajakarstwo, jeździectwo.
3. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Jawidzu – sekcje: lekkoatletyka, tenis stołowy.
4. Uczniowski Klub Sportowy „Atak Spiczyn” sekcje: pływanie, siatkówka.

 www.spiczyn.pl

Strona | 53 

 Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania strategii rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018–2023 - ZAŁĄCZNIK NR 1

W najbliższych latach należy zadbać przede wszystkim o doposażenie w sprzęt istniejącej
infrastruktury sportowej oraz o pełniejsze wykorzystanie jej przez mieszkańców.

3.7. Organizacje i stowarzyszenia społeczne
3.7.1 Stowarzyszenia i organizacje społeczne
Organizacje i stowarzyszenia społeczne działające na terenie Gminy Spiczyn stanowią bardzo
ważny element życia kulturalnego i społecznego lokalnej społeczności. Zgodnie ze swoimi celami
prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz mieszkańców Gminy. Wśród
podejmowanych przez organizacje społeczne działań ważne są działania związane z
aktywizowaniem i integrowaniem środowiska lokalnego, promowaniem Gminy Spiczyn oraz
regionu

i

jego

mieszkańców,

wspieraniem

rozwoju

kulturalno-sportowego

i oświatowego, ochroną dziedzictwa kulturowego na rzecz zachowania lokalnej historii
i tradycji, ochroną przeciwpożarową i udziałem w akcjach ratowniczych.
Ponadto na terenie gminy działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w formie stowarzyszeń.
Obok OSP na terenie gminy działają Koła Gospodyń Wiejskich.
Koła Gospodyń Wiejskich są dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją społeczną kobiet
wiejskich. Jest to organizacja niezwykle licząca się w społeczności lokalnej, obok Rady Sołeckiej
i Ochotniczej Straży Pożarnej. Podejmuje szereg działań gospodarczych i społecznych na wsi
przy niewielkim wsparciu finansowym i organizacyjnym ze strony samorządu gminnego.
Na terenie gminy Spiczyn działalność prowadzą:
1. Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
2. Gminny Związek Emerytów i Rencistów
3. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
5. Stowarzyszenie „ Kijańczyk”
6. Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Stoczku
8. Stowarzyszenie Nadwieprzańskie Horyzonty
Część z tych organizacji ma zasięg ogólno gminny, a część działa w określonych
środowiskach, ale wszystkie realizują zadania służące rozwojowi gminy i najbliższego otoczenia.
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3.8. Infrastruktura turystyczna oraz atrakcje turystyczne

3.8.1. Infrastruktura turystyczna
Baza i oferta turystyczna gminy jest bardzo skromna, mimo iż istnieje bogaty potencjał
kulturowo-przyrodniczy stanowiący podstawę do jej rozbudowywania. W Planie marketingu
turystyki w Województwie Lubelskim na lata 2007-2013 gmina Spiczyn ujęta jest, jako
strategiczny obszar rozwoju turystyki województwa. Koncepcja rozwoju turystyki w oparciu o
Szlak Jana III Sobieskiego stanowi tło dla szeregu inicjatyw z dziedziny turystyki i kultury. Gmina
Spiczyn stanowi istotną lokalizację na międzynarodowym Szlaku Jana III Sobieskiego, który
zaczyna się w Olesku na Ukrainie a kończy się pod Wiedniem. Taka sytuacja jest silnym
argumentem za budową produktów turystycznych w ramach marki Szlaku Jana III Sobieskiego.
Baza noclegowa, która do niedawna ograniczała się do 2 schronisk młodzieżowych w Szkole
Podstawowej w Zawieprzycach – 25 miejsc i Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach 50 miejsc
noclegowych, wzbogaciła się o wspaniały pensjonat „Dworek nad Wieprzem”. Zlokalizowany w
dolinie Wieprza obiekt oprócz oferty noclegowej oczekuje gości chcących wypocząć, dobrze
zjeść i zabawić się. Coraz bardziej popularne na terenie gminy są gospodarstwa agroturystyczne.
Wszystko to razem stanowi zaczątek bazy turystycznej dla grup zorganizowanych i osób
indywidualnych przebywających na terenie gminy, a także coraz częściej dla uczestników
spływów kajakowych rzeką Wieprz. Nadziei na znaczną poprawę w zakresie bazy żywieniowej i
noclegowej należy upatrywać w dalszym rozwoju agroturystyki i małej gastronomii będącego
wynikiem wdrażania działań wynikających ze „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Szlaku Jana III
Sobieskiego w gminach Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków”
W ostatnim okresie na terenie gminy wyznaczono ścieżki rowerowe:
- wojewódzką przebiegającą przez Charlęż, Zawieprzyce, Stoczek i Ziółków o łącznej długości na
terenie gminy ponad 10 km;
- powiatowe powstałe w wyniku realizacji programu „Daleko od szosy”
- trasa nr 1 przebiegająca od granicy gminy Ludwin przez Nową Wólkę, Zawieprzyce –
kolonię do Zawieprzyc ok. 4 km
- trasa nr 2 przebiegająca od granicy gminy Łęczna przez Kijany, Stawek i Ludwików ok. 8
km.
Trasy powiatowe łączą się z trasą wojewódzką stanowiąc sieć szlaków przebiegających
w pobliżu najciekawszych zakątków gminy.

3.8.2. Walory przyrodniczo-turystyczne
Do głównych zasobów naturalnych gminy należą:


Lasy stanowiące ponad 20% powierzchni gminy. Wyróżniamy dwa kompleksy leśne: Las
Spiczyński stanowiący część Lasów Kozłowieckich oraz Las Zawieprzycki, na którego
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terenie wyróżniamy użytek ekologiczny o pow. 6,93 ha. W większości są to lasy mieszane
świeże, jedynie w okolicach Jawidza i Nowego Radzica występuje las mieszany wilgotny.
Ponad 60% lasów znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Lubartów. Pozostałe lasy
stanowią własność prywatną osób fizycznych.


Doliny Wieprza i Bystrzycy zakwalifikowane, jako korytarze ekologiczne o randze
krajowej. W dolinach rzek znajdują się starorzecza, a zbocza dolin pokrywa roślinność
kserotermiczna.



Nadwieprzański Park Krajobrazowy obejmujący dolinę Wieprza, którego powierzchnia
na terenie gminy wynosi 6, 65 km2, co stanowi 8% powierzchni gminy. Park
krajobrazowy na terenie gminy obejmuje fragment doliny Wieprza znanej jako łęczyński
Przełom Wieprza.

Rys.2 Nadwieprzański Park Krajobrazowy
 Otuliny Nadwieprzańskiego i Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego zajmują
odpowiednio 17, 5 km2 i 5, 4 km2. Stanowią one strefę ochronną dla parków
krajobrazowych.
 Pomniki przyrody


aleje lipowe przy drogach: Zawieprzyce – Charlęż,

Jawidz – Lubartów,

Charlęż –

Jawidz

Rys.3 Aleje lipowe w Charlężu i Jawidzu
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Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Spiczyn zawiera wykaz projektowanych użytków
ekologicznych na terenie gminy, który przedstawia się następująco:
1. „Zawidzki Kąt” w dolinie rzeki Wieprz (ok.15 ha) z rzadkimi i chronionymi gatunkami
następujących roślin: wolffia bezkorzeniowa, osoka aloesowata, grążel żółty, rutewka
żółta i zawciąg pospolity oraz gatunków ptaków: trzciniak, potrzos, łozówka, remiz,
zaganiacz, kwiczoł i wilga.
2. „Torfowisko k. Kolonii Zawieprzyce” przy lesie Zawieprzyckim (ok.30 ha). Chronione
gatunki flory występujące na terenie projektowanego użytku to: żurawina błotna,
modrzewica zwyczajna, wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna, rosiczka
okrągłolistna i rosiczka pośrednia oraz mszaki. Jest to także miejsce bytowania wielu
zwierząt (miejsca lęgowe, miejsca żerowania, kryjówki itp.)
3. Użytek ekologiczny w Ziółkowie w obrębie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego.
Rzadkie gatunki roślin występujące na tym terenie to: jeżyna popielica, szczaw omszony,
rutewka mniejsza, werbena pospolita i dziewięćsił pospolity.
4. Użytek ekologiczny w kolonii Spiczyn – w dolinie Bystrzycy składający się z obszaru
źródliskowego obejmującego boczną dolinkę z wypływem wody podziemnej i płynącym
strumykiem oraz kilku torfianek położonych przy wylocie dolinki.

5. Użytek ekologiczny w Charlężu – obejmuje strome zbocze doliny Bystrzycy na wchód o
wsi Charlęż ze zbiorowiskami kserotermicznymi.
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Mapa nr 3. Obszary chronionego krajobrazu w Gminie Spiczyn.
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4. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE
4.1 Środowisko przyrodnicze – opis zasobów naturalnych
Rzeźba terenu
Gmina Spiczyn położona jest na styku dwóch krain geograficznych: Wyżyny Lubelskiej i
Niziny Środkowopolskiej (Rys.5). Północno-zachodnia część gminy należy do Wysoczyzny
Lubartowskiej stanowiącej podregion Niziny Środkowopolskiej, natomiast część południowowschodnią obejmuje Płaskowyż Świdnicki wchodzący w skład Wyżyny Lubelskiej. Taki podział
gminy powoduje, że północna część gminy charakteryzuje się falisto-pagórkowatą rzeźbą terenu
z różnicą wzniesień wynoszącą do 50 m. Zachodnia część oddzielona dolinami rzek Wieprza i
Bystrzycy ma strukturę nisko-falistą. Pozostały obszar gminy to płaska równina. Takie
ukształtowanie rzeźby terenu, duże rzeki wraz z dolinami i szatą roślinną powodują duże
zróżnicowanie krajobrazowe gminy.

Mapa nr 4. Położenie fizjograficzne gminy Spiczyn
Klimat
Klimat na terenie gminy kształtują masy powietrza kontynentalnego napływającego ze
wschodu oraz polarno – morskiego napływające z północnego zachodu. Razem stanowią ponad
90% mas powietrza napływających nad obszar gminy. W porównaniu z innymi terenami kraju
omawiany obszar charakteryzuje się znacznym udziałem wpływów kontynentalnych. Stąd też
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notuje się tu wysokie amplitudy roczne temperatur powyżej 22ºC. Średnia temperatura roku
wynosi 7,6ºC, stycznia -4ºC, a lipca 18ºC. Zima jest stosunkowo chłodna, rozpoczyna się
przeciętnie w III dekadzie listopada i trwa od 100 do 110 dni. Jesień i wiosna są znacznie
krótsze. Do cech charakterystycznych należą: najmniejsza liczba dni pochmurnych i znaczna
przewaga dni pogodnych oraz pogodna jesień. Roczna suma opadów waha się w granicach 520
do 600 mm. Minimum opadów przypada na luty, a maksimum na lipiec, przy czym sumy opadów
letnich przewyższają 2-krotnie a nawet 3-krotnie opady zimowe. Dość często są to opady o
charakterze gwałtownych burz. Pokrywa śnieżna zalega łącznie ok. 80 dni w roku. Liczba dni z
mrozem na tym obszarze wynosi średnio 50 do 60 dni, a z przymrozkami od 110 do 130 dni.
Średnia długość okresu wegetacyjnego wynosi 216 dni.
Wody podziemne i powierzchniowe
Obszar gminy Spiczyn położony jest na terenie dwóch zbiorników wód podziemnych.
Część gminy położona na lewym brzegu Wieprza należy do Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 406. Jego zasobność jest szacowana na 1330 m3/dobę. Natomiast obszar gminy
położony na prawym brzegu Wieprza należy do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407.
Jest to zbiornik obszarowo większy od poprzedniego, a jego pojemność jest szacowana na 1050
m3/dobę. Zbiorniki są umiejscowione na utworze kredy górnej i należą do najbardziej zasobnych
na terenie gminy. W czterech miejscowościach tj. w Jawidzu, Kijanach, Ziółkowie i w Spiczynie
występuje wypływ wód podziemnych, ale ich wydajność jest niewielka /w granicach 10l/s/.
System wód powierzchniowych gminy tworzą:
1/ Rzeka Wieprz i Bystrzyca z niewielkimi dopływami.
2/ System rowów melioracyjnych
3/ Niewielkie zbiorniki wodne.
Rzeka Wieprz jest główną arterią wodną gminy. Silne meandrowanie rzeki powoduje, że
długość nurtu w granicach gminy wynosi 26,5 km. Szerokość doliny Wieprza waha się od 0,1 km
do 2 km. Rzeka Bystrzyca płynie przez teren gminy na odcinku 6,3 km. Jej dolina waha się w
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Rys.4 Dolina rzeki Wieprz
granicach 1 km. W początkowej części odcinka rzeka płynie przy zachodniej krawędzi doliny, a
w dalszej części zmienia swój nurt w kierunku krawędzi wschodniej. Średnie roczne przepływy
rzek wyliczone na podstawie danych wieloletnich wynoszą:
Wieprza – ok. 20 m3/s Bystrzycy – ok. 5 m3/s
Sieć rowów melioracyjnych, mimo braku od kilkunastu prac konserwacyjnych zachowała
się zwłaszcza na prawym brzegu Wieprza. Mają one istotne znaczenie w okresach nadmiernych
opadów.
Niewielkie znaczenie gospodarcze mają dwa cieki wodne: rów „D” zwany Samocieczką,
który łączy zlewnie rzeki Tyśmienicy ze zlewnią rzeki Wieprz, oraz strumyk Salnocie płynący w
Jawidzu łączący Lasy Kozłowieckie z doliną Wieprza.
Wody stojące to zbiorniki w starorzeczu Wieprza i torfianki w północnej części gminy.
Gleby
Główny trzon budowy geologicznej stanowią skały wapienne pochodzenia organicznego z
okresu kredowego, na których zalegają młodsze utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Na
powierzchni

występują

utwory

czwartorzędowe

pochodzenia

wodno-lodowcowego

wykształcone głównie w postaci pyłów zwykłych, piasków gliniastych lekkich pylastych,
piasków słabo gliniastych na piaskach luźnych, rzadziej glin pylastych. Do najmłodszych
utworów holoceńskich należą aluwia współczesnych tarasów rzecznych, oraz utwory akumulacji
organicznej w postaci torfów niskich. Występują one w dolinach rzecznych i zagłębieniach
terenowych stanowiąc obszar trwałych użytków zielonych. Zachodnią i południową część gminy
pokrywają częściowo utwory lessowe zajmując ok. 20% ogólnej powierzchni gminy. Środkową i
wschodnią część gminy (ok. 50% powierzchni) pokrywają utwory pyłowe zwykłe o różnej
miąższości, najczęściej podścielone piaskami słabogliniastymi, rzadziej glinami lekkimi
pylastymi. Pozostałą północną część gminy (ok. 30% powierzchni zajmują utwory akumulacji
wodnej, w których przeważają utwory piaszczyste w postaci piasków słabogliniastych i luźnych,
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piasków gliniastych lekkich często pylastych i pyłów zwykłych płytko podścielonych piaskami
luźnymi.
W gminie Spiczyn przeważają gleby bielicowe i brunatne wytworzone z piasków
słabogliniastych, niecałkowicie naglinowanych i nawapiennionych. Stanowią one niemal 60%
gleb. W zachodniej i południowej części gminy występują lessy, natomiast w środkowej i
wschodniej przeważają pyły o różnej miąższości, przeważnie na piaskach słabogliniastych
warstwowanych. Północno-wschodni obszar gminy charakteryzuje się występowaniem piasków
gliniastych, czasami pylastych, rzadziej glin lekkopylastych. Doliny rzeczne i obniżenia terenowe
są wypełnione materiałem akumulacji wodnej i organicznej, w którym przeważają mady pyłowe
i ilaste oraz gleby hydrogeniczne wytworzone z torfów niskich. Biorąc pod uwagę właściwości
rolnicze i sposób użytkowania gleb możemy wyróżnić następujące kompleksy rolniczej ich
przydatności:
1. Kompleks żytnio-ziemniaczany dobry /ok. 50% powierzchni/
2. Kompleks żytnio-ziemniaczany bardzo dobry - pszenno-żytni /15%/
3. Kompleks żytnio-ziemniaczany słaby
4. Kompleksy pszenne bardzo dobry i dobry
Na obszarach przeznaczonych pod trwałe użytki zielone wyróżniamy:
1. Kompleks – użytki zielone średnie
2. Kompleks – użytki zielone słabe i bardzo słabe.
Z wykazu gruntów w klasach bonitacyjnych wynika, że gleb klasy II gmina posiada 171, 5
ha, klasy IIIa – 545.9 ha, klasy IIIb – 880, 8 ha, , klasy IV a – 1033, 1 ha, klasy IV b – 1191, 3 ha,
klasy III UZ – 168, 5 ha, klasa IV UZ – 565 ha oraz klasy V i VI – 1112, 4 ha. Na podstawie tego
wykazu możemy stwierdzić, że niemal 80% gleb zaliczono do gleb klas III i IV, czyli do gleb
średnio dobrych.
Flora
Szatę roślinną w gminie Spiczyn reprezentują lasy, zadrzewienia przydrożne, śródpolne i
przykorytowe, zieleń niska w dnach rzecznych (tzw. roślinność denna) oraz rożne formy zieleni
przydomowej ozdobnej i użytkowej.
Zbiorowiska leśne i zaroślowe:
Najcenniejsze w strukturze przyrodniczej są lasy, ze względu na rolę biocenotyczną
i środowiskotwórczą. Pomimo, że są to lasy w większości gospodarcze stanowią duży walor
środowiska ożywionego. Z biocenotycznego punktu widzenia bardzo ważnym walorem lasów
jest występowanie w gminie dużych kompleksów leśnych . Lasy w obrębie gminy są ważnym
czynnikiem modyfikującym lokalne warunki mikroklimatyczne i wodne. Przeciwdziałają
 www.spiczyn.pl

Strona | 62 

 Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania strategii rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018–2023 - ZAŁĄCZNIK NR 1

degradacji gleb w wyniku erozji, odgrywają znaczną rolę w oczyszczaniu powietrza, wód i gleb
z zanieczyszczeń chemicznych. Ponadto wzbogacają krajobraz i są miejscem wypoczynku.
Atrakcyjność kompleksów leśnych wynika z bogatego składu gatunkowego i obecności wielu
rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny.
W gminie występują następujące siedliska:

 Bory sosnowe zajmują znikomy procent powierzchni leśnej w pobliżu Zawieprzyc
i Wólki Zawieprzyckiej. Reprezentowane są przez zespoły: Cladonio-Pinetum, PeucedanoPinetum, Leucobryo-Pinetum i Molinio-Pinetum. Gatunkiem budującym drzewostan jest
sosna. Towarzyszy jej zwykle brzoza brodawkowata, rzadziej dąb szypułkowy i świerk.

 Las mieszany świeży jest dominującym typem siedliskowym. Z fitosocjologicznego
punktu widzenia są to przeważnie zbiorowiska borów mieszanych zaliczane do zespołu
Pino-Quercetum. Drzewostan, w lasach państwowych, buduje sztucznie wprowadzona
sosna, a tylko niewielką domieszkę stanowią dęby: szypułkowy, rzadziej bezszypułkowy.
W lasach prywatnych udział sosny jest mniejszy, natomiast gatunkiem lasotwórczym jest
głownie dąb szypułkowy.

 Grądy zajmują niewielkie powierzchnie. Wykształciły się na siedlisku lasów wilgotnych
i przesuszonych olsów w części oddziałów 21,30,37,40,41 leśnictwa Rozkopaczew oraz
fragmentarycznie w oddziałach 179, 180, 193, 199, i 204 leśnictwa Jawidz. Reprezentuje
je zespół Tilio-Carpinetum. W drzewostanie dominują grab lub brzoza brodawkowata
z domieszką topoli osiki, dębu szypułkowego, rzadziej sosny.

 Zbiorowiska zaroślowe i łęgowe reprezentowane są przez zespoły: Salicetum pentandrocinereae (łozowisko z przewagą wierzby szarej), Salicetum triandro-viminalis (wikliny
nadrzeczne) i Salici-Penuletum (łęg wierzbowo – topolowy).

 Wikliny nadrzeczne oraz fragmenty łęgu wierzbowo – topolowego wykształciły się
przede wszystkim wzdłuż brzegów Wieprza i Bystrzycy. Gatunkami występującymi
najczęściej w tych zespołach są: wierzba krucha , biała, wiciowa, wiklina, trójpręcikowa,
rzadziej topole, spotyka się też pojedyncze okazy olszy szarej.
Zbiorowiska muraw i zarośli kserotermicznych:
Zbiorowiska ksreotermiczne w gminie Spiczyn występują na stromych zboczach doliny
Bystrzycy np. w okolicach Charlęża, Kolonii Spiczyn, a także na stokach doliny Wieprza np.
okolice Ziółkowa.
W miejscach pozbawionych zarośli występują płaty roślinności, które reprezentują zespoły:
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Thalictro - Salvietum pratensis, Origano – Brachypodietum pinnati i Salvio verticillatae Artemisietum. Zespoły te charakteryzują się bogactwem gatunków, w tym także obecnością
gatunków rzadkich i chronionych np.: centurii pospolitej, rutewki mniejszej i goździka kartuzka.
Licznie występują: driakiew żółtawa, dzwonek jednostronny, szałwia łąkowa, koniczyna pogięta
i inne.
W miejscach bardziej stromych lub takich, w których zaprzestano wypasania bydła pojawiają się
zbiorowiska zaroślowe zespołu Prunetum spinosae z dominacją tarniny i domieszką innych
krzewów: róży dzikiej, szakłaku, głogu, leszczyny, berberysu i kaliny. Nielicznie występują
drzewa: grusza i grochodrzew.
Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe:
Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe zajmują dość znaczne powierzchnie gminy Spiczyn.
Występują w dolinach Bystrzycy i Wieprza. Tereny te zostały zmeliorowane. Łąki w okolicach
Zawieprzyc i Spiczyna były przez wiele lat nawadniane ściekami miejskimi. Obecnie na łąkach,
zwykle dwukośnych, występują zbiorowiska z klasy Molinio - Arrhenatheretea. Na brzegach
cieków wodnych, obniżeniach terenu, w miejscach mokrych spotyka się płaty zespołu Scirpetum
silvatici.
Najlepsze pod względem użyteczności łąki są siedliskiem zespołów: Epilobio – Juncetum effusi,
Arrfenatheretum medioeuropaeum, Poo – Festucetum rubrae, Alopecuretum pratensis.
Pastwiska na terenie omawianej gminy występują przede wszystkim na obrzeżach dolin
rzecznych oraz na łagodnych stokach niektórych wąwozów. Występuje tu głownie zespół Lolio –
Cynosuretum.
Zbiorowiska wodne, szuwarowe i torfowiskowe:
Zbiorowiska roślinności wodnej zanurzonej i pływającej występują w zakolach i starorzeczach
Wieprza, w stawach (Jawidz, Kolonia Jawidz, Kijany), w oczkach wodnych i dołach potorfowych
(dolina Bystrzycy w pobliżu Kolonii Spiczyn) a także w niektórych rowach melioracyjnych.
Zbiorowiska szuwarowe na terenie gminy Spiczyn wykształciły się na brzegach Bystrzycy
i Wieprza oraz ich starorzeczach, w stawach (koło Jawidza, Kijan), tworzą obrzeżenia oczek
wodnych, dołów potorfowych i rowów melioracyjnych. Na stale podtopionych siedliskach
wykształcają się zbiorowiska wysokich turzyc. W ich strukturze zaznacza się udział gatunków
łąkowo – ziołoroślowych. Zbiorowiska eutroficznych, mokrych łąk turzycowych, podtopionych
przez większa część roku użytkowane są jako jednokośne łąki, dostarczające siana o niskiej
wartości.
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Torfowiska zajmują niewielką część powierzchni gminy Spiczyn. Torfowiska niskie występują
głownie w zakolach Wieprza koło Zawieprzyc. W okolicy Kolonii Zawieprzyce znajduje się
torfowisko z gatunkami roślin charakterystycznymi dla torfowisk przejściowych i wysokich.
Zbiorowiska synantropijne:
Agrocenozy dominujące w strukturze przyrodniczej, jako tereny sztuczne i z okresową szatą
roślinną, są siedliskami typowej roślinności segetalnej, czyli towarzyszącej poszczególnym
uprawom.
Miejsca wokół zabudowań, linii komunikacyjnych, śmietników cieków wodnych związane są
z roślinnością ruderalną. Zwykle jednak płaty tych zbiorowisk zajmują niewielkie powierzchnie.
Cechą charakterystyczną, ale również niekorzystną, jest brak roślinności śródpolnej, która pełni
funkcje ochronne. Z przeprowadzonej charakterystyki i rozpoznania szaty roślinnej wynika, że
została ona mocno przekształcona w kierunku jednostronnego rolniczego wykorzystywania.
Pomimo tego lasy to ważny element wzbogacający środowisko biotyczne. Jednocześnie duże
tereny gminy stanowią obszary bez trwałej szaty roślinnej lub o znacznej insulacji krajobrazu, to
znaczy dzielenia naturalnych układów ekologicznych na małe oraz silniej izolowane „wyspy”.
Fauna
Faunę tego terenu można ogólnie podzielić na gatunki związane z doliną rzeczną Wieprza
i Bystrzycy, gatunki leśne oraz gatunki przestrzeni otwartych.
Wschodnia część doliny Wieprza pomiędzy Ziółkowem a Kijanami to środowisko występowania
takich gatunków jak: czajka, dziwonia, pokląskwa i świergotek łąkowy.
O wiele bogatszy faunistycznie rejon to starorzecza koło Zawieprzyc. Dominują tutaj gatunki
zawiązane ze środowiskiem wodnym takie jak: trzcianka, remiz, potrzos, perkozek i łyska.
Dalsza część doliny Wieprza, wijącego się licznymi zakolami to środowisko występowania
zwierząt związanych z łąkami. Znajdują tutaj miejsce bytowania takie gatunki jak: remiz,
dziwonia i podróżniczek.
Na terenie gminy Spiczyn można spotkać wiele gatunków motyli, w większości nie objętych
ochroną prawną.
W południowej części gminy do rejonu Spiczyna dochodzi dolina Bystrzycy. Nie jest ona tak
bogata pod względem gatunkowym jak dolina Wieprza, ale pełni istotną rolę jako korytarz
ekologiczny w rozprzestrzenianiu się fauny z bogatych łąk nadwieprzańskich w gorę Bystrzycy,
aż do samego Lublina.
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Pomimo, iż lasy stanowią tylko ok. 21,5% powierzchni gminy to tworzą one zwarty kompleks
będący przedłużeniem Lasów Kozłowieckich i Las Zawieprzycki po drugiej stronie Wieprza.
Znajdują w nich schronienie gatunki związane ze środowiskiem leśnym. Dużą liczebnością
odznaczają się na obszarach leśnych ptaki z rzędu śpiewających.
Tereny otwarte tj. łąki, pola uprawne, nieużytki są biotopem drobnej zwierzyny łownej: bażanty,
kuropatwy; licznych gryzoni - szkodników roślin uprawnych, ptaków preferujących przestrzenie
otwarte (skowronki, pokrzewki, pliszki, świergotki i inne).
We wszystkich występujących grupach zwierząt przeważają gatunki środkowoeuropejskie.
Różnorodność biologiczna
Spiczyn niezależnie od długotrwałej antropopresji (zwłaszcza rozwoju rolnictwa i osadnictwa),
jakiej poddawane jest środowisko przyrodnicze reprezentuje nadal bardzo duże walory
przyrodniczo-krajobrazowe.
W gminie Spiczyn dominują ekosystemy polne o zróżnicowanych walorach agroekologicznych.
Ich cechą jest duża zwartość i jednolity charakter.
Ekosystemy łąkowo-pastwiskowe zgrupowane są przede wszystkim na terasach zalewowych
Wieprza

i

Bystrzycy,

a

nielicznie

występują

w

wierzchowinowych

zagłębieniach

bezodpływowych.
Biocenozy leśne istnieją w dwóch dużych kompleksach leśnych. Jeden z nich zlokalizowany
w zachodniej części gminy stanowi przedłużenie Lasów Kozłowieckich, drugi, Las Zawieprzycki,
znajduje się po przeciwnej stronie doliny Wieprza. Strefę leśną uzupełniają małe płaty lasów
rozrzucone po terenie całej gminy.
Trzy wymienione zasadnicze ekosystemy istniejące na obszarze gminy, aby mogły w miarę
naturalnie funkcjonować powinny być powiązane korytarzami i ciągami ekologicznymi. Ponadto
trzeba uwzględnić ekosystemy kluczowe – lasy, torfowiska, doliny rzeczne.
W skali gminy największa różnorodność siedliskowa i gatunkowa występuje w dolinach Wieprza
i Bystrzycy. Najmniej zróżnicowane są obszary zurbanizowane. Również ubogą różnorodnością
biologiczną charakteryzują się agrocenozy wierzchowinowe. Duże znaczenie dla walorów
przyrodniczych, posiadają starodrzewy i zadrzewienia śródpolne, które wzbogacają ubogie
przyrodniczo agroekosystemy.
Teren gminy Spiczyn należy do bardzo atrakcyjnych pod względem przyrodniczym,
krajobrazowym i turystycznym.
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4.2 Środowisko przyrodnicze – ochrona.
Z istniejących, prawnych form ochrony przyrody na obszarze gminy Spiczyn znajdują się:

 Nadwieprzański Park Krajobrazowy – Na terenie gminy Spiczyn znajduje się
północno-zachodnia część Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni
3,25 km2, co stanowi ponad 7% terytorium całego parku i 4% powierzchni gminy
Spiczyn. Park krajobrazowy na terenie gminy obejmuje fragment doliny Wieprza od
granicy z gminą Łęczna do mostu w Kijanach. Od zachodu granicę parku stanowi szosa
w Kijanach przecinająca dolinę Wieprza. W kierunku wschodnim granice parku
poprowadzono szosami biegnącymi do Łęcznej; po północnej stronie przez Ziółków
(Witaniów i Podzamcze poza terenem gminy) a po południowej, przez Kol. Kijany (i dalej
przez Nowogród już na terenie gminy Łęczna). Szerokość doliny Wieprza między
Ziółkowem a Kijanami Zmienia się od 170 do 320m rzeka na tym odcinku meandruje
przerzucając swój bieg od jednego do drugiego zbocza. O pięknie krajobrazu decydują tu
strome zbocza dochodzące do 20m wysokości. Pokrywają je dobrze zachowane murawy
i zarośla kserotermiczne, w wielu miejscach rosną drzewa lub grupy drzew. Do górnych
załomów zboczy dochodzą kultury uprawne. Dno doliny w przewadze zajmują łąki.
Zbocza doliny Wieprza w kilku miejscach rozcięte są przez krótkie lecz głębokie dolinki.
Ostro wcięte formy kontrastując z mało urozmaiconą powierzchnią wierzchowin
stwarzają bardzo malowniczy krajobraz. Szata roślinna doliny Wieprza, chociaż
przekształcona przez człowieka, zachowała szereg interesujących zespołów, w których
występują rośliny rzadkie i chronione. Należą do nich płaty roślinności stepowej
porastające zbocza, rośliny wodne w korycie Wieprza oraz szereg gatunków
w zbiorowiskach łąk i pastwisk. Zachodni fragment przełomowej doliny Wieprza,
pomiędzy Kijanami i Zawieprzycami, należy do otuliny Nadwieprzańskiego Parku
Krajobrazowego. W strefie ochronnej parku znajduje się blisko 3-kilometrowy fragment
doliny stanowiący najbardziej zachodnią część łęczyńskiego przełomu Wieprza. oprócz
głębokiej doliny strefa ochronna obejmuje tereny wierzchowin położone po obydwu
stronach doliny. W gminie Spiczyn otulina Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego
ma powierzchnię 17,5 km2 to jest 13,5% całej strefy ochronnej. Otulina stanowi 21%
powierzchni gminy. Zachodnią granicę otuliny poprowadzono korytem Bystrzycy
i Wieprza. Od mostu na Wieprzu granica biegnie drogą okalającą zabytkowy zespół
zamkowy w Zawieprzycach. W dalszym biegu po północnej stronie otuliny granica
tworzy linię łamaną - ogólnie zdążając w kierunku wschodnim - przez wsie Zawieprzyce
- Kolonia i Stoczek, następnie szosą w stronę Zezulina i dalej granicą administracyjną
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gminy Spiczyn i Ludwin. Na południu granica otuliny poprowadzona jest przez wsie
Stawek i Spiczyn.

 Otulina Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego - Na terenie gminy Spiczyn znajduje
się strefa ochronna Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Jest to obszar lasów
położony pomiędzy szosą Niemce - Jawidz i granicą gminy. Powierzchnia otuliny zajmuje
w gminie Spiczyn 5,4 km2, co stanowi prawie 6,5 % powierzchni gminy oraz 6%
powierzchni całej otuliny.

 Użytek ekologiczny – obejmuje obszary torfowisk i łąk w Nadleśnictwie Lubartów,
leśnictwo Rozkopaczew, oddział 30c, 30d. Ma powierzchnię 6,93ha. Na jego terenie
obowiązuje Rozporządzenie Nr 143 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lipca 2002 r.
w sprawie uznania obszarów za użytki ekologiczne na terenie woj. lubelskiego
(Dz. Urz. Woj. Lub z 2002 r. Nr 80, poz.1700).
Pomniki przyrody:

 Aleja składająca się z 213 lip drobnolistnych w Jawidzu o długości 1.4km i obwodach pni
122-350 cm. Rosną one po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 829 (Jawidz –
Lubartów).

 Aleja 47 lip drobnolistnych, o dł. 1km, o obwodach pni od 180 do 380cm. Rosną przy
szosie Zawieprzyce – Krzyżówka – Charlęż.

 Aleja 97 lip drobnolistnych, o dł. 900 m, o obwodach pni 190 – 4 500 cm. Rosną przy
szosie Charlęż – Jawidz pomiędzy lasem i szkołą w Charlężu.

 Aleja składająca się z 45 lip drobnolistnych, o długości 365m, zlokalizowana w pasie
drogi dojazdowej w Charlężu.

 Lipa drobnolistna – drzewo usunięte - nie zniesiono ochrony prawnej – w miejscu pnia
odrasta młoda lipa, rośnie w parku w Zawieprzycach.
Poza granicami gminy zlokalizowane są również:

 Bystrzyca Jakubowicka PLH 060096 - Obszar ten znajduje się na południe od granic
gminy Spiczyn w odległości około 1,2 km.

 Kozłowiecki Park Krajobrazowy - Obszar ten znajduje się na zachód od granic gminy
Spiczyn w odległości około 2,2 km.

 www.spiczyn.pl

Strona | 68 

 Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania strategii rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018–2023 - ZAŁĄCZNIK NR 1

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi” - Obszar ten znajduje się na południe
od granic gminy Spiczyn w odległości około 2,8 km.

 Dolina Środkowego Wieprza PLH 060005 - Obszar ten znajduje się na południowy wschód od granic gminy Spiczyn w odległości około 5,7 km.

 Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie - Obszar ten znajduje się na północny zachód
od granic gminy Spiczyn w odległości około 6,6 km.
Na Przyrodniczy System Gminy (PSG) składają się:
Węzły ekologiczne
a) Las Jawidzki – jest to największy kompleks leśny położony w zachodniej części gminy. Jest
on przedłużeniem Lasów Kozłowieckich. W większości w skład tego kompleksu wchodzą lasy
państwowe. Do niego dołączone są mniejsze fragmenty lasów prywatnych. Przeważa
drzewostan sosnowy z niewielkimi fragmentami dębowo – sosnowego. Północna część tego
kompleksu wchodzi w skład otuliny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Kompleks ten
stanowi cenne zaplecze przyrodnicze oddziałujące zasilająco na pozostałe układy ekologiczne
gminy.
b) Las Zawieprzycki – jest to drugi co do wielkości kompleks leśny w gminie oraz znajdujące
się przy jego granicy torfowisko w Kolonii Zawieprzyce. W skład kompleksu wchodzą lasy
państwowe. Przeważa drzewostan sosnowy.

Obszary łącznikowe Przyrodniczego Systemu Gminy
A. Korytarze ekologiczne
a) korytarz ekologiczny doliny Wieprza to strefa łącznikowa o najwyższej funkcji komunikacji
w gminie. Bogata roślinność doliny Wieprza i jej otoczenia oraz sama rzeka i wody w jej
dolinie tworzą unikalny korytarz ekologiczny łączący dwa transregionalne korytarze
ekologiczne doliny Wisły z doliną Bugu. Umożliwia on migrację i rozprzestrzenianie się
poszczególnych gatunków pomiędzy dolinami rzek. Korytarz ten łączy ze sobą następujące
obszary chronione: OCK „Pradolina Wieprza”, Nadwieprzański PK, Pawłowsko – Tarnogórski
OCK, projektowany Zachodnio-roztoczański OCK, projektowany Środkowo-roztoczański PK.
Jest to obszar urozmaicony środowiskowo, najzasobniejszy w cenne okazy flory i fauny.
W gminie Spiczyn długość doliny Wieprza ma około 11km. Dolina rzeki Wieprz na odcinku od
wschodniej granicy gminy do Spiczyna posiada stromą krawędź, stanowiącą interesujący
element krajobrazu. Na terenie gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza ekologicznego
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znajduje się duży kompleks lasów Zawieprzyckich, który razem z bagnami koło
Rozkopaczewa stanowi ogniwo w połączeniu z Parkiem Krajobrazowym „Pojezierze
Łęczyńskie”.
Należy podkreślić rolę bezpośredniego oddziaływania korytarza na sąsiednie obszary
wierzchowinowe. Jest to korytarz ekologiczny o randze ponadlokalnej. Część tego korytarza
objęta jest ochroną jako Nadwieprzański Park Krajobrazowy wraz z otuliną.
b) korytarz ekologiczny doliny Bystrzycy – w gminie Spiczyn korytarz ten ma około 3 km
długości i 1km szerokości. To strefa doliny rzeki Bystrzycy, z przewagą łąk i pastwisk,
zmeliorowana.
Jest to obszar urozmaicony środowiskowo, zasobny w cenne okazy flory i fauny.
W bezpośrednim sąsiedztwie korytarza znajduje się Las Spiczyński przylegający do otuliny
Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego.
Korytarz ten łączy ze sobą następujące obszary chronione: Kraśnicki OCK – Czerniejowski
OCK – OCK „Dolina Ciemięgi” – Nadwieprzański PK. Jest to korytarz ekologiczny o randze
ponadlokalnej.

B. Sięgacze ekologiczne
Funkcjonalnie spełniają rolę zbliżoną do korytarzy ekologicznych, lecz w mniejszym zakresie
komunikacji. Są to przeważnie tereny antropogenne, przebiegają przez tereny uprawiane
rolniczo. Wyodrębnione są w oparciu o suche doliny i wąwozy. Często ich funkcje łącznikowe są
przerwane w wyniku wprowadzenia zabudowy (Wolka Nowa). Konieczne jest wzmocnienie
sięgaczy ekologicznych poprzez wprowadzenie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Taka
forma wzmocnienia struktury ekologicznej proponowana jest w Jawidzu oraz przy cieku
płynącym z Wólki Nowej uchodzącym do Wieprza w Zawieprzycach. Sięgacze ekologiczne
stanowią o spójności PSG Spiczyn.

Obszary pozostałe
Tereny położone poza PSG w większości są to obszary wierzchowinowe wyniesione kilka
metrów ponad dna dolin i zagłębień bezodpływowych. To teren użytkowany rolniczo
i decydujący o funkcji osadniczej w mieście. Jest to obszar o wyraźnie obniżonych walorach
ekologicznych, które gdzieniegdzie naturalnie wzrastają poprzez obszary śródpolnych zagłębień
łąk, niewielkich kompleksów leśnych, grup drzew lub mikroretencji.
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Obszary Natura 2000
Na terenie Gminy Spiczyn brak Obszarów Natura 2000.
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Mapa nr 5. Położenie obszarów chronionych na terenie Gminy Spiczyn
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5. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z ANALIZY UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNOGOSPODARCZYCH
1. Obszar: uwarunkowania przestrzenne i infrastrukturalne
1) Niewystarczający standard lokalnych ciągów komunikacji drogowej, braki w pełnym
uzbrojeniu terenów Gminy w infrastrukturę techniczną - w szczególności drogową
i w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gazowej, istnienie terenów tracących funkcje
gospodarcze, społeczne i historyczne - są i będą nadal jedną z głównych barier w szybkim
rozwoju Gminy i dobrego standardu życia jej mieszkańców.
Natomiast

czynnikami

stwarzającymi

preferencje

dla

rozwoju

przestrzennego

i gospodarczego oraz społecznego Gminy jest dobry stan infrastruktury technicznej
znacznej części dróg gminnych, w zakresie sieci elektroenergetycznej i wodociągowej oraz
istnienie obszaru przemysłowo-mieszkaniowego.
Przyjęto, że dominującą funkcją gospodarczą Gminy jest i pozostanie rolnictwo oraz handel,
przetwórstwo rolno – spożywcze, rozwijane w oparciu miejscową bazę surowcową oraz
turystyka. Czyste środowisko przyrodnicze i dobrej jakości gleby obszarze gminy, stwarzają
podstawę do rozwoju rolnictwa ekologicznego i działalności rolno-środowiskowej. Funkcją
wspomagającą może być turystyka, w szczególności krajoznawcza i objazdowa, a także
agroturystyka, rozwijane w oparciu o lokalne walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz
zasoby dziedzictwa kulturowego i związanego z kulturą materialną wsi i rolnictwa, a także
lokalne inicjatywy wsparte środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.
Gmina Spiczyn powinna kontynuować z równą aktywnością jak w ostatnich latach
budowę,

rozbudowę

i społecznej, poprzez

i

modernizację

infrastruktury

drogowej,

komunalnej

budowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych, sieci

wodociągowej, kanalizacyjnej, obiektów oświatowych oraz dalsze zagospodarowywanie i urządzanie przestrzeni mieszkalnych, inwestycyjnych i rekreacyjnych.
Gmina powinna także systematycznie podnosić atrakcyjność inwestycyjną poprzez
uzbrajanie terenów pod inwestycje, współpracę z województwem lubelskim
w budowie sieci internetowej szerokopasmowej (światłowodowej) na odcinku
ostatniej mili, wspieranie modernizacji i rozbudowy systemów zaopatrzenia
w energię elektryczną i jej odbioru, w aspekcie zrównoważonego rozwoju Gminy,
pokrycia bieżących i perspektywicznych potrzeb rolnictwa, odbiorców komunalnych
oraz produkcji energii odnawialnej w źródłach rozproszonych,

zapewnianie

dostępności do sieci gazowej i kanalizacyjnej do wszystkich obszarów zabudowy
skupionej, wdrażanie kompleksowych systemów wsparcia lokalnej przedsię www.spiczyn.pl
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biorczości,

tworzenie

preferencyjnych

warunków

przyciągania

inwestorów

zewnętrznych, wsparcie rozwoju istniejących ośrodków letniskowych na terenie
gminy, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury technicznej, opracowanie
i promowanie oferty inwestycyjnej oraz turystycznej.
Koleją ważną sprawą jest rewitalizacja terenów Gminy Spiczyn tracących funkcje
gospodarcze i społeczne oraz rewitalizacja historycznie ukształtowanej wiejskiej
sieci osiedleńczej i wykorzystanie jej dla promocji gminy i poprawy warunków życia
ludności.
2) Kolejnym niezmiernie ważnym aspektem obok dostępu do podstawowej infrastruktury
technicznej (drogowej, komunalnej) - jest dostęp do nowoczesnych i szybkich technologii
informacyjno-komunikacyjnych.

Gmina

powinna

zadbać

w województwem lubelskim i powiatem łęczyńskim
do

technologii

informacyjno-komunikacyjnych,

we

współpracy

o dalszy rozwój dostępności

poprzez

zwiększenie

dostępu

do szerokopasmowego Internetu, budowę i rozwój systemów informacji przestrzennej,
zwiększanie dostępności do usług publicznych przy wykorzystaniu Internetu i innych
nowoczesnych technologii, wraz z budową kompetencji cyfrowych mieszkańców.
2. Obszar: uwarunkowania gospodarcze i finansowe
1) Gmina Spiczyn podobnie jak powiat łęczyński,

charakteryzuje się niższym rozwojem

gospodarczym i słabszą atrakcyjnością inwestycyjną – obrazem tego jest niekorzystna
sytuacja w sferze podmiotów gospodarczych oraz niższy poziom przedsiębiorczości wśród
mieszkańców. Wszystkie analizowane wartości wskaźników – mała liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych, nowo powstających firm oraz podmiotów zarejestrowanych
przypadających na osoby w wieku produkcyjnym, świadczą o niewielkiej aktywności
gospodarczej mieszkańców i jednocześnie o niewystarczających działaniach wspierających
przedsiębiorczość. Na rynku pracy przejawia się to większa liczba bezrobotnych i o niskich
kwalifikacjach. Niewystarczająca liczba miejsc pracy oraz niewielkie średnie wynagrodzenie
wpływa negatywnie na ilość pieniądza w obiegu lokalnym oraz na dochody własne
uzyskiwane przez samorządy. Konieczne jest więc podjęcie działań, które będą
zarówno aktywizować lokalną społeczność, jak również tworzyć zachęty do rozwoju
przedsiębiorczości. Jednymi z najważniejszych kierunków działań Gminy w obszarze
GOSPODARKA powinno być wspieranie we współpracy z powiatem łęczyńskim
doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie kursów przekwalifikowujących, doradztwo zawodowe, dostosowywanie
systemu edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy, wykorzystywanie nowoczesnych
form szkoleniowych (np. e-learningu), wspieranie w efektywnym wykorzystywaniu
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środków UE przez lokalnych przedsiębiorców. Pozytywny wpływ na rozwój
gospodarczy powinno mieć także wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
2) Gmina jest obszarem rolniczym, o dominacji gleb o dobrej przydatności rolniczej.
W związku z tym rolnictwo jest i może być istotnym źródłem zatrudnienia oraz utrzymania
dla dużej części mieszkańców. Sprzyjające warunki naturalne stwarzają duże możliwości
wytwarzania wysokiej jakości żywności, żywności funkcjonalnej oraz rozwoju gospodarstw
ekologicznych, które przyczyniać się będą również do rozwoju bazy usług turystycznych,
związanych z walorami przyrodniczymi gminy. Pomimo zauważalnego rozwoju części
gospodarstw rolnych na terenie gminy nadal funkcjonuje wiele niskodochodowych
gospodarstw rolnych produkujących wyłącznie na własne potrzeby. Gmina Spiczyn
powinna podejmować działania wspierające procesy restrukturyzacji gospodarstw
rolnych oraz zwiększania opłacalności, racjonalizacji, specjalizacji oraz integracji
produkcji rolnej, poprzez wspieranie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz
powstawania punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów rolnych,
wspieranie inicjatyw współpracy rolników (zrzeszanie się w grupy producenckie,
powiązania klastrowe), wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, wyposażanie
miasta i poszczególnych sołectw w infrastrukturę drogową, komunalną, społeczną
i energetyczną.
3) Niezwykle istotnym czynnikiem mającym wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy
są inwestycje realizowane z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych. W latach 2005–2017
na terenie Gminy Spiczyn zrealizowano kilkanaście projektów infrastrukturalnych
dofinansowanych z środków zewnętrznych. Gmina powinna dalej korzystać z funduszy
unijnych,

pozyskując

jak

najwięcej

środków

zewnętrznych

na

projekty

infrastrukturalne i społeczne w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata
2014–2020, oraz kolejnych perspektyw.
4) Analiza budżetu za ostatnie 6 lat wskazuje na dość stabilną ogólną sytuację finansową
Gminy. Z roku na rok dzięki pozyskiwaniu dużych środków zewnętrznych, w tym UE, rosną
dochody ogółem do budżetu Gminy Spiczyn. W 2017 r. osiągnęły rekordową wartość ponad
22 mln zł. W dochodach na 1 mieszkańca Gmina wypada poniżej średniej dla naszego kraju,
a także w stosunku do średniej wojewódzkiej i powiatowej. Nieznacznie wzrósł udział
dochodów własnych w dochodach ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jednak
wskaźniki są wyraźnie niższe od średniej dla kraju, województwa i powiatu. To wszystko
powoduje konieczność korzystania z instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym
aby uzyskać środki na nowe inwestycje oraz projekty społeczne podnoszące
atrakcyjność gminy dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów.

 www.spiczyn.pl

Strona | 75 

 Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania strategii rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018–2023 - ZAŁĄCZNIK NR 1

3. Obszar: uwarunkowania społeczne
1) Można mówić o dobrej sytuacji ludnościowej na terenie gminy. Liczba mieszkańców od 2010
r. rośnie. Podobnie przyrost naturalny, który w ostatnich latach jest dodatni. Ponadto
struktura ludności według ekonomicznych grup wieku, odznaczająca się stałym odsetkiem
ludzi młodych oraz wolno zwiększającym się odsetkiem ludzi starszych, wskazuje na
utrzymywanie proces starzenia się społeczeństwa pod kontrolą. Mimo to wzrasta liczba osób,
które przekraczają potencjalny wiek zdolności do pracy, co w perspektywie długoterminowej
będzie mieć niekorzystny wpływ na możliwości sektora gospodarczego. Potwierdza to
również struktura społeczeństwa według płci i wieku, która przyjmuje postać piramidy
regresywnej (zwężającej się ku dołowi), co świadczy o zmniejszającej się liczbie osób w
młodszych rocznikach. O dobrej sytuacji demograficznej w najbliższych latach świadczy
również
w

liczba

szkołach

uczniów

w

podstawowych

szkołach.
rośnie.

W

ostatnich

Powoli

latach

zwiększająca

się

liczba

uczniów

liczba

dzieci

i młodzieży w wieku szkolnym jest konsekwencją dobrej dzietności – pozwala zakładać
dalsze utrzymywanie się korzystnej struktury ludności.
W kontekście utrzymania pozytywnych trendów demograficznych i rozwoju zasobów
ludzkich Gminy Spiczyn należy już teraz podjąć szereg działań, mających na celu
utrzymanie

pozytywnych

tendencji

demograficznych,

ukierunkowanych

na

zahamowanie emigracji z terenu gminy oraz wzrost atrakcyjności do zamieszkania.
Zarówno saldo migracji, jak i poziom przyrostu naturalnego warunkowane są szeroko
rozumianą sytuacją gospodarczą oraz podażą na rynku pracy. Stymulowanie rozwoju
gospodarczego oraz podnoszenie jakości życia osób zamieszkujących obszar Gminy są
więc priorytetowymi kierunkami rozwoju dla Gminy Spiczyn. W tym celu należy podjąć
szereg skoordynowanych działań, m.in. tworzenie atrakcyjnej oferty pracy i
atrakcyjnych warunków do osiedlania się dla ludzi młodych, wchodzących
w wiek produkcyjny, tworzenie możliwości i zachęt dla osób zakładających działalność
gospodarczą, zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych (w tym np.
do miejsc w przedszkolach, do wysokiej jakości edukacji i opieki zdrowotnej) oraz
kształtowanie

estetycznej

i

funkcjonalnej

przestrzeni

publicznej

(w

tym

przełamywanie barier architektonicznych i urbanistycznych) oraz zapewnienie
możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, działalności w różnego typu
stowarzyszeniach, dbania o kondycję fizyczną i umysłową.
2) Korzystnym zjawiskiem na obszarze Gminy Spiczyn jest działanie stowarzyszeń i organizacji
społecznych. Organizacje pozarządowe jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego oraz
jedna z form aktywności lokalnej odgrywają ważną rolę w umacnianiu więzi społecznych,
wzmacnianiu władz lokalnych oraz zwiększaniu możliwości rozwoju społecznego obszaru.
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Gmina Spiczyn powinna nadal tworzyć warunki do powstawania nowych oraz
funkcjonowania i rozwoju istniejących organizacji społecznych.
3) Gmina

Spiczyn

i młodzieży.

powinna

zadbać

o

wysoki

poziom

kształcenia

dzieci

O poziomie kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej

świadczą wyniki z egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum. Jakość szkolnictwa w
Gminie Spiczyn obrazują średnie wyniki sprawdzianu w klasie 6 szkoły podstawowej, będące
zakończeniem tego poziomu nauki. Porównując wyniki uzyskane ze sprawdzianu w klasie 6
szkoły podstawowej w Gminie Spiczyn i gminach ościennych z terenu powiatu łęczyńskiego
można zauważyć, iż Gmina wypada korzystnie - powyżej średniej powiatowej. Niestety w
porównaniu do średniej ogólnopolskiej i wojewódzkiej uczniowie szkół podstawowych z
terenu Gminy wypadają gorzej.
Gmina powinna wykorzystać i rozwijać cenny kapitał ludzki, zarówno dzieci
i młodzieży, jak również starszych mieszkańców Gminy, poprzez dalsze podnoszenie
poziomu edukacji, zwiększanie kompetencji zawodowych i upowszechnianie uczenia
się przez całe życie oraz zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez
modernizację i doposażenie placówek oświatowych.
4. Obszar: uwarunkowania środowiskowe
1)

Gmina

Spiczyn

charakteryzuje

się

wysokimi

walorami

środowiska

naturalnego

oraz sporym potencjałem turystycznym. Składa się na to duża lesistość, oraz występowanie
walorów historycznych. Mimo to, turystyka nie jest obecnie znaczącą gałęzią
gospodarczą Gminy Spiczyn, podjęcie działań mających na celu wzmocnienie jej
rozwoju wpłynie pozytywnie na poprawę sytuacji gospodarczej Gminy. Gmina
powinna

wspierać

lub

kreować

inicjatywy

prowadzące

do

rozwijania

rozpoznawalnych produktów turystycznych, wspólnej oferty turystycznej także z
innymi gminami sąsiednimi, wspierać działania mające na celu przedłużenie sezonu
turystycznego.

Dodatkowo

należy

wspierać

i

rozwijać

inicjatywy

w zakresie organizowania imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym.
W ramach aktywizacji funkcji turystycznej należy przewidywać wykreowanie podaży
i popytu na formy rekreacji związane z pobytem na wsi i przystosowaniem
niektórych gospodarstw do przyjmowania turystów (agroturystyka, turystyka
rowerowa i in.). Należałoby także zwrócić większą uwagę na odpowiednie
oznakowanie i udostępnienie wszystkich cennych atrakcji kulturowych, jak również
budowę odpowiedniej infrastruktury turystycznej (mała gastronomia, punkty
obsługi tranzytu, punkty informacji, itp.). Ważnym narzędziem powinno być
wykorzystanie obecności gminy na szlaku Jana III Sobieskiego.
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3) Gmina Spiczyn posiada środowisko naturalne zasobne w źródła energii odnawialnej,
w szczególności dotyczy to możliwości produkcji energii z biomasy rolniczej i odpadowej,
energii słonecznej.
Dlatego, też Gmina powinna zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
poprzez montaż systemów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach użyteczności
publicznej i mieszkalnych, budowę lamp hybrydowych oraz promocję wykorzystania
alternatywnych źródeł energii.
4) Jednym z poważniejszych źródeł zanieczyszczenia środowiska terenów wiejskich obok
środków ochrony roślin, ścieków komunalnych - jest emisja szkodliwych pyłów, dwutlenku
węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz benzo(a)pirenów do powietrza
atmosferycznego - powstająca podczas spalania paliw stałych (czasami też śmieci) w piecach
domowych i lokalnych kotłowniach, tzw. niska emisja.
Gmina ma wiele możliwości ograniczania niskiej emisji. Najważniejsze działania
wpisujące się w politykę niskoemisyjną to termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne (LED), modernizacja systemów
grzewczych, montaż pomp ciepła, budowa infrastruktury rowerowej, czy zakup
transportu niskoemisyjnego.
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Spis tabel
Tabela 1.
Tabela 2.
Tabela 3.
Tabela 4.
Tabela 5.
Tabela 6.
Tabela 7.
Tabela 8.
Tabela 9.
Tabela 10.
Tabela 11.
Tabela 12.
Tabela 13.
Tabela 14.
Tabela 15.
Tabela 16.
Tabela 17.
Tabela 18.
Tabela 19.
Tabela 20.
Tabela 21.
Tabela 22.
Tabela 23.
Tabela 24.
Tabela 25.
Tabela 26.
Tabela 27.

Drogi gminne przebiegające przez teren Gminy Spiczyn w 2018 r.
Drogi powiatowe przebiegające przez teren Gminy Spiczyn w 2018 r.
Drogi wojewódzkie przebiegające przez teren Gminy Spiczyna w 2018 r.
Charakterystyka zasobów mieszkalnych Gminy Spiczyn
Charakterystyka odpadów komunalnych w Gminie Spiczyn
Charakterystyka infrastruktury wodociągowej
Charakterystyka infrastruktury kanalizacyjnej
Charakterystyka infrastruktury gazowej
Wykaz znaczących podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie i Gminy Spiczyn w 2017 r.
Podmioty w Gminie Spiczyn według sektorów własnościowych
Użytkowanie gruntów w Gminie Spiczyn
Klasy gruntów rolnych (stan na 2018 r.)
Charakterystyka gospodarstw rolnych w Gminie Spiczyn (PSR 2010 r.)
Powierzchnia zasiewów w indywidualnych gospodarstwach rolnych (stan na 2010 r.)
Powierzchnia zasiewów upraw zbóż w Gminie Spiczyn (stan na 2010 r.)
Zwierzęta gospodarskie w Gminie Spiczyn (stan na 2016 r.)
Struktura bezrobocia w Gminie Spiczyn w latach 2011-2017
Wykaz najważniejszych projektów zrealizowanych przez Gminę Spiczyn w latach 2007-2018 przy
udziale środków zewnętrznych
Charakterystyka szkół podstawowych z terenu Gminy Spiczyn w latach 2010-2017
Charakterystyka Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Spiczyn w 2017 r.
Tabela. Charakterystyka Gminnej Biblioteki Publicznej Spiczynie w latach 2010-2017
OSP i KGW w Gminie Spiczyn
Rodziny objęte pomocą społeczną (zadania własne i zlecone) w latach 2010 – 2017
Udzielona pomoc społeczna w latach 2010 – 2017
Obszary i obiekty objęte ścisłą ochrona konserwatorską – wpisane do rejestru zabytków
Województwa Lubelskiego.
Obiekty zabytkowe objęte strefą pośredniej ochrony konserwatorskiej figurujące w ewidencji dóbr
kultury województwa lubelskiego.
Infrastruktura sportowa w Gminie Spiczyn w 2018 r.

Spis wykresów
Wykres 1.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w m2

Wykres 2.

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w Gminie Spiczyn w latach 2010–2017
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w 2017 roku – porównanie średniej dla
Polski, województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn.
Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w Gminie Spiczyn w latach
2010–2017.
Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 2017 roku – porównanie
średniej dla Polski, województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn
Podmioty gospodarki narodowej na 10000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
w Gminie Spiczyn w latach 2010–2017
Podmioty gospodarki narodowej na 10000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2017 roku –
porównanie średniej dla Polski, województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn.
Podmioty gospodarcze wg sektorów własnościowych w Gminie Spiczyn

Wykres 3.
Wykres 4.
Wykres 5.
Wykres 6.
Wykres 7.
Wykres 8.
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Wykres 9.

Podmioty gospodarcze wg klasyfikacji PKD 2007

Wykres 10.

Podmioty wg klas wielkości w 2017 r.

Wykres 11.

Liczba gospodarstw rolnych pod względem liczby na terenie Gminy Spiczyn

Wykres 12.

Liczba bezrobotnych ogółem w Gminie Spiczyn w latach 2011-2017
Pracujący ogółem w Gminie Spiczyn w latach 2010-2017 (nie ujęto pracujących w przedsiębiorstwach
zatrudniających do 9 osób)

Wykres 13.
Wykres 14.

Wykres 21.

Dochody i wydatki ogółem z budżetu Gminy Spiczyn w latach 2011-2016
Dochody i wydatki ogółem z budżetu Gminy Spiczyn na 1 mieszkańca w latach
2010-2017.
Dochody budżetu na 1 mieszkańca w 2017 roku – porównanie średniej dla Polski, województwa
lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn
Dochody własne na 1 mieszkańca w Gminie Spiczyn w latach 2010–2017
Dochody własne na 1 mieszkańca w 2016 roku – porównanie średniej dla Polski, województwa
lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn
Udział % dochodów własnych w dochodach ogółem w Gminie Spiczyn w latach 2010–2017
Udział % dochodów własnych w dochodach ogółem w 2017 roku – porównanie średniej dla Polski,
województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn.
Struktura dochodów ogółem budżetu Gminy Spiczyn w latach 2010-2017

Wykres 22.

Struktura najważniejszych wydatków budżetu Gminy Spiczyn według działów w 2017 r

Wykres 23.

Wykres 25.

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w Gminie Spiczyn w latach 2010–2017
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w 2017 roku – porównanie średniej dla Polski, województwa
lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn
Liczba mieszkańców Gminy Spiczyn w latach 2010-2017

Wykres 26.

Prognoza ludności w województwie lubelskim do 2050 roku w tys. (wg danych z 2015 roku)

Wykres 27.

Prognoza ludności w powiecie łęczyńskim do 2050 roku (wg danych z 2014 roku)

Wykres 28.

Przyrost naturalny w Gminie Spiczyn w latach 2010-2017
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w 2017 roku – porównanie średniej Polski, województwa
lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn
Saldo migracji w Gminie Spiczyn w latach 2010-2017
Saldo migracji na pobyt stały na 1000 mieszkańców w 2017 roku – porównanie średniej Polski,
województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w Gminie Spiczyn w latach
2010–2017
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w 2017 roku – porównanie
średniej Polski, województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn

Wykres 15.
Wykres 16.
Wykres 17.
Wykres 18.
Wykres 19.
Wykres 20.

Wykres 24.

Wykres 29.
Wykres 30.
Wykres 31.
Wykres 32.
Wykres 33.
Wykres 34.

Piramida wieku mieszkańców Gminy Spiczyn w 2017 r

Wykres 35.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych w latach 2010-2017
Liczba uczniów w szkołach podstawowych na 1000 mieszkańców w 2017 roku – porównanie średniej
Polski, województwa lubelskiego, powiatu łęczyńskiego i Gminy Spiczyn
Liczba dzieci w wieku lat objętych wychowaniem przedszkolnym w latach 2011-2017
Średnie wyniki w punktach uzyskane ze sprawdzianu w klasie 6 uczniów szkół podstawowych w
gminach powiatu łęczyńskiego w 2016 roku
Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminach powiatu łęczyńskiego w 2016 roku - część
humanistyczna - język polski

Wykres 36.
Wykres 37.
Wykres 38.
Wykres 39.
Wykres 40.

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminach powiatu łęczyńskiego w 2016 roku - część
humanistyczna – historia i wiedza o społeczeństwie.

Wykres 41.

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminach powiatu łęczyńskiego w 2016 roku - część
matematyczno przyrodnicza - matematyka
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Spis Map
Mapa 1.

Położenie gminy Spiczyn

Mapa 2.

Mapa gminy Spiczyn

Mapa 3.
Mapa 4.

Obszary chronionego krajobrazu w Gminie Spiczyn.

Mapa 5.

Położenie obszarów chronionych na terenie Gminy Spiczyn

Położenie fizjograficzne gminy Spiczyn

Spis zdjęć
Zdjęcie 1.

Kościół p.w. św. Anny w Kijanach i zespół pałacowo-parkowy w Zawieprzycach

Zdjęcie 2.

Nadwieprzański Park Krajobrazowy

Zdjęcie 3.

Aleje lipowe w Charlężu i Jawidzu

Zdjęcie 4.

Dolina rzeki Wieprz
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