
Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 
________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
GB UNIA Finanse Sp. z o.o. 

1 

Spis Treści 
 
Rozdział 1. 

Wprowadzenie do Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 ......................3 

Rozdział 2. 

Raport o stanie Gminy Bychawa ........................................................................................6 

2.1. Gmina Bychawa – informacje ogólne..............................................................................6 

2.2.  Rys historyczny ......................................................................................................... 10 

2.3. Sytuacja demograficzna i warunki Ŝycia mieszkańców.................................................... 13 

2.3.1. Ludność .............................................................................................................. 13 

2.3.2. Rynek pracy i bezrobocie ...................................................................................... 15 

2.3.3. Zdrowie i opieka społeczna ................................................................................... 21 

2.3.4. Oświata............................................................................................................... 27 

2.3.5. Mienie komunalne ................................................................................................ 29 

2.4. Gospodarka ............................................................................................................... 30 

2.5. Infrastruktura techniczna i komunalna.......................................................................... 35 

2.5.1. Drogi .................................................................................................................. 35 

2.5.2. Wodociągi i kanalizacja......................................................................................... 37 

2.5.3. Sieć ciepłownicza i gazowa ................................................................................... 38 

2.5.4. Oświetlenie i sieć energetyczna ............................................................................. 39 

2.6. Stan i ochrona środowiska naturalnego ........................................................................ 39 

2.6.1. Środowisko przyrodnicze....................................................................................... 39 

2.6.2. Gospodarka odpadami .......................................................................................... 40 

2.7. Turystyka .................................................................................................................. 41 

2.8. BudŜet Gminy............................................................................................................. 46 

Rozdział 3. 

Wnioski z Raportu o stanie Gminy Bychawa ................................................................... 49 

Rozdział 4. 

Bilans strategiczny Gminy Bychawa ................................................................................ 52 

4.1. Badanie opinii społecznej ............................................................................................ 52 

4.1.1. Cel i metoda badań .............................................................................................. 52 

4.1.2. Ograniczenia interpretacji ..................................................................................... 58 

4.2. Problemy Gminy Bychawa ........................................................................................... 65 

4.3. Analiza SWOT ............................................................................................................ 70 

Rozdział 5. 

Misja i Wizja rozwoju Gminy Bychawa ............................................................................ 74 

 



Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 
________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
GB UNIA Finanse Sp. z o.o. 

2 

Rozdział 6. 

Obszary strategiczne ........................................................................................................ 76 

Rozdział 7. 

Priorytety rozwoju, cele strategiczne i kierunki działań................................................. 78 

7.1. Obszar przestrzenny ................................................................................................... 78 

7.2. Obszar gospodarczy.................................................................................................... 80 

7.3. Obszar społeczny ....................................................................................................... 82 

7.4. Obszar wieś i rolnictwo ............................................................................................... 84 

Rozdział 8. 

Nawiązanie do strategicznych dokumentów rozwojowych kraju i województwa 

lubelskiego ........................................................................................................................ 87 

8.1. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013.......................................................... 87 

8.2. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 ............................................................................. 88 

8.3. Strategia Rozwoju Turystyki w latach 2007 -2013.......................................................... 88 

8.4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.......................................... 89 

8.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013................ 90 

8.6. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 ................................. 90 

8.7. Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego.............................. 91 

Rozdział 9. 

WdraŜanie strategii i harmonogram strategii.................................................................. 92 

Rozdział 10. 

Monitorowanie i ewaluacja strategii................................................................................ 95 

10.1. Monitorowanie.......................................................................................................... 95 

10.2. Ewaluacja strategii.................................................................................................... 96 

 



Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 
________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
GB UNIA Finanse Sp. z o.o. 

3 

Rozdział 1.  

Wprowadzenie do Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 

 
Celem opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bychawa jest ocena stanu istniejącego i moŜliwości 

jakie posiada Gmina, ustalenie wizji, misji i kierunków rozwoju oraz wskazanie sposobów jej realizacji dla 

urzeczywistnienia głównego celu jakim jest kompleksowa poprawa jakości Ŝycia społeczności lokalnej. 

W jednostkach samorządu terytorialnego planowanie strategiczne jest procesem, w którym miasto / 

gmina / powiat świadomie przewiduje i kontroluje swój rozwój nie czekając biernie na przyszłe zdarzenia. 

Jest to umiejętność reagowania na zmiany otoczenia, a nawet ich wyprzedzanie. W procesie planowania 

strategicznego, daną jednostkę samorządu terytorialnego naleŜy postrzegać z jednej strony jako zamkniętą 

całość, z drugiej zaś jako część systemu globalnego. Otoczenie terytorialne i makroekonomiczne ma bowiem 

stały wpływ na funkcjonowanie i rozwój w tym przypadku Gminy Bychawa. Strategia rozwoju gminy jest 

dokumentem, który pełnić winien następujące funkcje: 

⇒ minimalizacja niepewności w funkcjonowaniu i rozwoju gminy; 

⇒ zapewnienie obok realizacji celów doraźnych długofalowego rozwoju gminy. 

 
STRATEGIA – słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest 

dziś symbolem dobrej organizacji i nowoczesności w działaniu róŜnego typu organizacji, instytucji, firm. 

MoŜna przyjąć, iŜ STRATEGIA to wybór uporządkowanych działań, umoŜliwiających skuteczną realizację 

przyjętych priorytetów i celów. 

Strategia rozwoju1 - strategia (z grec. dowództwo) jest stale odbywającym się procesem 

przygotowywania i prowadzenia działań zmierzającym do realizacji poŜądanego celu przy uwzględnieniu 

istniejących warunków, określonego miejsca i czasu.  

 

Dokonując wyboru strategii musimy uwzględnić:  

• otoczenie gminy,  

• ocenić zasoby gminy,  

• określić cele działania, co prowadzi do odpowiedzi na pytanie jaka jest wizja rozwoju gminy i jej 

misja.  

Strategia Gminy Bychawa opracowana została na podstawie szczegółowego raportu diagnostycznego 

oraz bilansu strategicznego w postaci Analizy SWOT, co pozwoliło na określenie najwaŜniejszych problemów, 

ich zweryfikowanie i wypracowanie dla nich najwłaściwszych rozwiązań. 

W gminie planowanie strategiczne jest procesem, w którym gmina świadomie przewiduje i kontroluje 

swój rozwój nie czekając biernie na przyszłe zdarzenia. Jest to umiejętność reagowania na zmiany otoczenia, 

a nawet ich wyprzedzanie. W procesie planowania strategicznego, gminę naleŜy postrzegać z jednej strony 

jako zamkniętą całość, z drugiej zaś jako część systemu globalnego. Otoczenie terytorialne 

i makroekonomiczne ma bowiem stały wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy.  

 

                                                 
1 Encyklopedia Zarządzania Licencja GNU Wolnej Dokumentacji 
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Strategia rozwoju gminy jest dokumentem, który pełnić winien następujące funkcje: 

• minimalizacja niepewności w funkcjonowaniu rozwoju gminy, 

• zapewnienie obok realizacji celów doraźnych długofalowego rozwoju gminy. 

 

Strategia rozwoju gminy powinna być podstawą do: 

• wyznaczania perspektywicznych kierunków rozwoju gminy, 

• sprawnego dopasowywania się gminy do zmieniających się warunków otoczenia, 

• skutecznego i efektywnego zarządzania gminą przez jej władze, 

• optymalnego wykorzystania własnych środków finansowych gminy, 

• pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie i rozwój gminy ze źródeł zewnętrznych. 

 

Strategia rozwoju winna więc: 

• zajrzeć w głąb gminy (diagnoza, identyfikacja stanu istniejącego), 

• określić zewnętrzne warunki, w których funkcjonuje gmina (w skali makro i mikro otoczenia), 

• spoglądać w przyszłość (z bliŜszą i dalszą perspektywą). 

 

Strategię Rozwoju Gminy Bychawa moŜna podzielić ogólnie na 2 części: diagnostyczną i 

planistyczną. Przy tworzeniu strategii punktem odniesienia musi być diagnoza (charakterystyka 

aktualnego stanu). Diagnoza to gromadzenie istotnych informacji, ich analiza i opracowaniu raportu o stanie 

gminy. Pozwoli to na ogólną ocenę stanu istniejącego i wyznaczenie głównych kierunków rozwoju gminy na 

lata 2007-2020. Ocena tendencji rozwoju doprowadzi do ustalenia wstępnych prognoz, przedstawionych 

następnie w analizie szans i zagroŜeń. Wyznaczone zostanie w ten sposób pole moŜliwości rozwoju gminy, 

na obszarze którego naleŜy szukać rozwiązania problemów wcześniej zidentyfikowanych. Część 

diagnostyczną kończy analiza SWOT, łącząc tę część strategii rozwoju gminy z częścią planowania 

strategicznego. Identyfikuje ona mocne i słabe strony gminy oraz jej szanse i zagroŜenia. Zjawiska 

ograniczające moŜliwość rozwoju gminy – to słabe strony, obszary, w których podejmowane działania są 

skuteczne i przynoszą zamierzone efekty – to mocne strony gminy. Są to obszary, na które wpływ ma sama 

gmina. Natomiast szanse –  to obszary mogące wspierać działania gminy, ale gmina nie ma na nie 

bezpośredniego wpływu. ZagroŜenia to zjawiska, które mogą mieć niekorzystny wpływ na gminę i wynikają 

z warunków zewnętrznych.  

Drugą cześć dokumentu stanowi planowanie strategiczne. Struktura planowania strategicznego jest 

następująca: 

 

Misja jest krótkim opisem wizji i głównego obszaru przyszłych działań gminy. Misja dobiera kierunki 

działań do długoterminowych celów, pełniąc funkcje motywacyjne i promocyjne. Powinna równieŜ udzielać 

odpowiedzi na pytania, dla kogo gmina chce być atrakcyjna, na czym polega jej ”inność”. Misja określa 

obszary strategiczne, często równieŜ okres realizacji strategii. 
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Wizja to swoistego rodzaju marzenie, idealny model, do którego chcemy zdąŜać. To obraz naszego 

„miejsca na ziemi”, w którym chcemy Ŝyć, mieszkać, pracować, uczyć się i odpoczywać. Kierunki rozwoju 

Gminy zawarte w wizji wynikają z uwarunkowań  geograficzno – historycznych i społecznych po konfrontacji 

z jej aktualnymi potrzebami 

 

Obszary strategiczne zostają zakreślone w głównym obszarze misji. Są to obszary, na których 

koncentrować się będą przyszłe działania gminy. Dla wybranych obszarów strategicznych formułuje się cele 

strategiczne, czyli efekty, które gmina chce osiągnąć w przyszłości. One to ukierunkowują działania gminy 

na właściwe tory, łącząc się na ogół z decyzjami, które dotyczą zasobów i potencjału gminy. Określone cele 

układane są hierarchicznie, w rezultacie czego, powstają priorytety rozwojowe gminy. 

 

Niniejsza strategia została opracowana w okresie od kwietnia do grudnia 2007 roku przy udziale Władz 

Gminy, Rady Gminy, przedstawicieli najwaŜniejszych instytucji na terenie Gminy (warsztaty), jak równieŜ 

mieszkańców, którzy mieli moŜliwość wyraŜenia swojej opinii w badaniach ankietowych. 

Strategia jest podstawą do opracowania krótkoterminowych programów rozwoju społecznego i 

gospodarczego. Opracowanie strategii rozwoju gminy jest warunkiem koniecznym do korzystania przez 

gminę z pozabudŜetowych środków pomocowych, krajowych  i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej. 

 

Efekty Strategii będą w duŜej mierze zaleŜały od integracji wokół jej realizacji władz samorządowych, 

instytucji, podmiotów gospodarczych, grup społecznych oraz wszystkich mieszkańców, którzy rozumieją sens 

rozwoju społeczno -  gospodarczego Gminy Bychawa.  
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Rozdział 2. 

Raport o stanie Gminy Bychawa 

 
 
Raport o stanie gminy Bychawa to pierwszy etap prac nad Strategią Rozwoju Gminy Bychawa stanowiący jej 

integralną część. Dane w nim zawarte są podstawą do przeprowadzenia analizy uwarunkowań rozwojowych 

gminy. Raport opracowano metodą analityczno – opisową z zastosowaniem tabel i wykresów obrazujących 

zmiany trendów w czasie.  

 

2.1. Gmina Bychawa – informacje ogólne  

 
Gmina Bychawa działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Jest 

to gmina miejsko-wiejska połoŜona w województwie lubelskim, w południowej części powiatu lubelskiego 

(rys. 1). W latach 1975-1998 gmina połoŜona była w województwie lubelskim. Siedzibą gminy jest miasto 

Bychawa.  

 

 

Rys. 1. PołoŜenie Gminy Bychawa w województwie lubelskim  
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Gmina Bychawa graniczy z pięcioma gminami powiatu lubelskiego tj. gminą Jabłonna, StrzyŜewice, 

Zakrzówek, Zakrzew, Wysokie i Krzczonów (rys. 2).  

 

 

 

Rys. 2. Gmina Bychawa na tle sąsiednich gmin 

 

Gmina swoim zasięgiem obejmuje 36 sołectw (rys. 3): Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, 

Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia, Gałęzów, Gałęzów-Kolonia Pierwsza, 

Gałęzów-Kolonia Druga, Grodzany, Józwów, Kosarzew Dolny-Kolonia, Kowersk, Leśniczówka, Łęczyca, 

Marysin, Olszowiec, Olszowiec-Kolonia, Osowa, Osowa-Kolonia, Podzamcze, Romanów, Skawinek, Stara Wieś 

Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Urszulin, Wandzin, Wincentówek, Wola DuŜa, Wola DuŜa-

Kolonia, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, Zadębie, Zaraszów, Zaraszów-Kolonia, Zdrapy. 
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Rys. 3. Sołectwa Gminy Bychawa  
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UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI  

 

Gmina leŜy na WyŜynie Lubelskiej, w zachodniej części Wyniosłości Giełczewskiej nad rzeką 

Kosarzewką, dopływem Bystrzycy, w około 30% na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Jest jednostką o charakterze typowo rolniczym, posiada walory przyrodnicze i krajobrazowe 

tworzące warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku. Gmina Bychawa jest zaliczana do gmin miejsko-

wiejskich, ale ze względu na strukturę gospodarki oraz strukturę finansów, jest ona bliŜsza typowej gminie 

wiejskiej.  

Gmina Bychawa charakteryzuje się duŜym urozmaiceniem ukształtowania, falistego i wyŜynnego, w 

dolinie dwu niewielkich rzeczek Gałęzówki i Kosarzewki, ku którym biegną malownicze wąwozy z bujną latem 

i ciekawą roślinnością. Unikalną juŜ roślinność stepową z siedliskami omanu wąskolistnego, oŜyty, 

przetacznika pagórkowatego, turzyc oraz chronionej wisienki karłowatej moŜna obserwować jeszcze w 

rezerwacie Podzamcze o pow. 3 ha, usytuowanej na stromej, wapiennej skarpie powyŜej stadionu 

sportowego.  

W okolicy moŜna natknąć się na zespoły źródlisk czyli stoków, jest ich 35 - rzadki dziś przykład 

nieskaŜonej natury. Charakterystyczną cechą krajobrazu są wzgórza ostańcowe czyli tzw. „góry świadki” 

utworzone z piaskowców trzeciorzędowych, wznoszące się prawie do 300 m n.p.m., a więc Kamienna Góra, 

Ptasia Góra, Biała Góra oraz wzgórze kościelne i zamkowe - wszystkie one stanowią naturalne dominanty i 

punkty widokowe na rozległą panoramę tej części WyŜyny Lubelskiej. Na styku dwu rzek Kosarzewki i 

Gałęzówki rozpościera się Zalew o powierzchni około 10 ha, z wysepką pośrodku. Jego zachodni brzeg 

graniczy ze zboczem gęsto porośniętym krzewami, m.in. wiązu szypułokowatego. Zalew jest łowiskiem 

specjalnym, w którym występuje wiele gatunków ryb: karp, szczupak, amur, węgorz, karaś, lin srebrzysty i 

złoty, płoć i okoń. 

 

GLEBY  

 

Obszar Gminy Bychawa charakteryzuje się małą róŜnorodnością typów gleb. Występują tutaj  gleby 

pseudobielicowe (które zajmują największą powierzchnię), gleby brunatne wyługowane i kwaśne, mady oraz 

gleby brunatne właściwe. Na terenie gminy największy udział, bo ok. 66 % mają gleby zaliczane do III klasy 

bonitacyjnej. Większość gleb występujących na obszarze gminy jest zaliczana do drugiego i trzeciego 

kompleksu przydatności rolniczej.  

 

Powierzchni (według danych z 31.12.2006 r.) gminy Bychawa to obszar  14 624 km²  co stanowi 8 % 

powierzchni całego Powiatu Lubelskiego, w tym: 

- uŜytki rolne 12 453 ha  

- lasy 1 250 ha  

- rzeki i rozlewiska 17 ha,  

- pozostałe tereny (tereny komunikacyjne, osiedlowe, nieuŜytki) 904 ha. 

 

Sytuację dotyczącą struktury powierzchni gminy Bychawa obrazuje poniŜszy wykres. 
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Struktura u Ŝytkowania gruntów Gminy Bychawa

0,12% 6,18%

8,55%

85,15%

uŜytki rolne lasy rzeki i rozlewiska pozostałe tereny 
 

 
Wykres 1. Struktura powierzchni Gminy Bychawa   

 

 Tereny Gminy Bychawa to przede wszystkim uŜytki rolne, stanowiące 85,15% powierzchni całej gminy.  

 

KLIMAT  

Tereny gminy to strefa klimatu umiarkowanego, z wpływami klimatu kontynentalnego. Na terenie gminy 

przewaŜają wiatry o kierunkach zachodnich. Stanowią one ponad połowę wszystkich kierunków wiatrów.  

Średnia roczna temperatura powietrza w roku wynosi 10,5°C, natomiast roczna amplituda temperatur mieści 

się w przedziale od 21,7 do 24°C. 

Średnia wilgotność powietrza wynosi 69 %, największa notowana jest w miesiącach październiku  

i grudniu, najniŜsza w maju.  

Całkowite promieniowanie słoneczne osiąga wartość 98-100 kcal/cm2/rok. Średnie roczne nasłonecznienie 

względne sięga 33-36 %, w lecie 45-50 %. Zachmurzenie w ciągu roku dochodzi do 70 %, wynosi 6,3 – 6,6 

w 11 stopniowej skali. 

Suma rocznych opadów mieści się w przedziale między 550 a 700 mm. Opady śniegu notowane są przez 40 

dni w roku. Trwała pokrywa śnieŜna dochodząca do 15-40 cm, pojawia się w połowie grudnia i utrzymuje się 

średnio przez 80-90 dni, do połowy marca, na przemian z odwilŜami. 

 

2.2.  Rys historyczny 

 

Pierwsza wzmianka o Bychawie (w zapisie Bicheva) pochodzi z wykazów Świętopietrza z 1325-1327 

r. W XV w. była osadą targową naleŜącą do Bychawskich, wymienianą jako Bychawa Wielka (Maior Bychawa, 

Magna Bychawa). W 1537 r. ówczesny właściciel Mikołaj z Pilczy lokował na jej gruntach miasto Kletna, lecz 

nazwa ta nie przyjęła się. W drugiej połowie XVI w. i na początku XVII w. Bychawa była ośrodkiem 

reformacji, załoŜono tu szkołę kelwińską, odbywały się synody kelwinów. 

Ówczesnymi właścicielami Bychawy byli Myszkowscy, których herb, Jastrzębiec, zachował się do dziś 

jako herb miasta (rys. 4).  
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Rys. 4. Herb Miasta Bychawa  

 

Do rozbiorów Bychawa była w woj. lubelskim. W 1795 r. znalazła się pod zaborem austriackim, w 

1809-1815 była w Księstwie Warszawskim, później w Królestwie Polskim. Na pocz. XIX w. właścicielem 

Bychawy był hrabia Karol Scipio del Campo. Jego złej gospodarności przypisywano spowodowanie upadku 

miasta, czemu dał wyraz Kajetan Koźmian w złośliwym panegiryku, przyrównując go do Scypiona 

Afrykańskiego, który zburzył Kartaginę, jak hrabia Scipio Bychawe. W 1869 r. Bychawa utraciła prawa 

miejskie. Przed I wojną światową liczyła ok. 3500 mieszkańców, w okresie międzywojennym ok. 3000, 

utrzymujących się głównie z rolnictwa, a takŜe z drobnego handlu i rzemiosła. Postacią wielce zasłuŜoną dla 

rozwoju Bychawy był ksiądz Antoni Kwiatkowski, w 1900-1926 proboszcz tutejszej parafii. 

Podczas okupacji hitlerowskiej istniało tu getto, dla ok. 2600 osób, śydów miejscowych, a takŜe z 

innych miasteczek. W 1943 r. wszystkich pozostałych przy Ŝyciu mieszkańców getta wywieziono do obozu 

zagłady w BełŜcu. W 1956-1975 Bychawa była siedzibą powiatu (uprzednio była w powiecie lubelskim), a w 

1958 r. odzyskała prawa miejskie. W 1973 r. wyłączono z miasta tereny o pow. 15 km2. 

PoniŜej przedstawiono mapę z 1570 r. oraz aktualny plan miasta Bychawy. 

 

Rys. 5. Miasto Bychawa na mapie z 1570 r.  
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Rys. 6. Aktualny plan Miasta Bychawa  

 



Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 
________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
GB UNIA Finanse Sp. z o.o. 

13 

2.3. Sytuacja demograficzna i warunki Ŝycia mieszkańców 

2.3.1. Ludność 

 

 

Rys. 7. Gęstość zaludnienia Gminy Bychawa na tle województwa lubelskiego 
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Według danych z 2006 roku Gminę Bychawa zamieszkiwało 12.540 osób, w tym 51% ludności stanowią 

kobiety. Samo miasto Bychawę zamieszkuje ok. 43 % ogólnej liczby mieszkańców gminy. Gęstość 

zaludnienia wynosi ok. 86 os/km2. Przyrost naturalny ludności jest dodatni, saldo migracji równieŜ jest 

dodatnie zarówno dla miasta jak i dla całej gminy Bychawa. 

 

Tabela 1. Liczba  ludności i przyrost naturalny gminy Bychawa w latach 2004 – 2006  

Wyszczególnienie Rok 2004 dynamika Rok 2005 dynamika Rok 2006 

Ludność  12655 -0,91% 12540 0,00% 12540 
- w tym kobiety w % 52% 0,00% 52% -1,92% 51% 
Ilość urodzeń  135 -22,96% 104 26,92% 132 
Ilość zgonów  125 24,80% 156 -30,13% 109 

 
 

Obserwując strukturę ludności gminy Bychawa największy udział w ludności mają dzieci w wieku do 18 lat 

średnio 24,36%. Ich liczba co roku maleje, zmniejsza się równieŜ ich udział w strukturze. Udział pozostałych 

grup wiekowych w ludności Bychawy obrazuje tabela zamieszczona poniŜej. 

 
 

Tabela 2. Struktura mieszkańców gminy Bychawa wg przedziałów wiekowych w latach 2004 – 2006  

Wyszczególnienie Rok 2004 Udział % Rok 2005 Udział % Rok 2006 Udział % 

Do 18-tu lat 3163 24,99% 3046 24,29% 2987 23,82% 

19-25 1588 12,55% 1428 11,39% 1405 11,20% 

26-35 1836 14,51% 1859 14,82% 1867 14,89% 

36-45 1562 12,34% 1541 12,29% 1532 12,22% 

46-55 1671 13,20% 1674 13,35% 1696 13,52% 

56-65 1025 8,10% 1213 9,67% 1234 9,84% 

PowyŜej 66 lat 1810 14,30% 1779 14,19% 1819 14,51% 

RAZEM 12655 100,00% 12540 100,00% 12540 100,00% 
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Wykres 2. Struktura mieszkańców Gminy Bychawa wg przedziałów wiekowych.   

Około 60 % mieszkańców gminy znajduje się w wieku produkcyjnym, w tym 52,3 % stanowią męŜczyźni 

(tab. 3). Ludność w wieku przedprodukcyjnym kształtuje się na poziomie 22,8%. W latach 2004-2006 maleje 

udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem (z 23,4% w roku 2004 do 22,3% w roku 

2006). 

 
 

Tabela 3. Struktura wiekowa ludności gminy Bychawa w latach 2004 – 2006  
 

Rok 2004  Rok 2005  Rok 2006  Wyszczególnienie 
Kobiety MęŜczyźni Kobiety MęŜczyźni Kobiety MęŜczyźni 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

1519 1443 1403 1463 1371 1428 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 

3593 3888 3583 3904 3581 3925 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

1483 729 1472 715 1499 736 

Razem 6595 6060 6458 6082 6451 6089 
 12655 12540 12540 

 

Od roku 2004 do 2006 liczba ludności w gminie Bychawa zmalała z 12 655 osób do 12 540 osób.  

 

2.3.2. Rynek pracy i bezrobocie 

 

Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze względu na 

duŜy stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechności „pracy na czarno”. Bezrobocie powoduje, iŜ 

standard Ŝycia wielu ludzi stale się obniŜa i rozszerza się obszar patologii społecznej. 
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Bezrobotnym zgodnie z definicją ustawową jest osoba pozostająca bez pracy, ale jednocześnie 

zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu. Bezrobocie, przyczyniając się do zuboŜenia 

materialnego, w bezpośredni sposób wpływa na poziom Ŝycia rodzin, wywierając negatywne skutki 

zwłaszcza w postaci: 

� dezintegracji rodziny, 

� zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny, 

� zwiększenia ryzyka zaistnienia patologii Ŝycia społecznego. 

Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę Ŝycia człowieka 

bezrobotnego oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest obniŜenie standardu Ŝycia 

rodziny, takŜe wtedy, gdy otrzymywane są świadczenia kompensujące płace. Sytuacja materialna osób 

dotkniętych bezrobociem zaleŜy od ich standardu Ŝycia w czasie zatrudnienia, a zwłaszcza od posiadanych 

dóbr trwałego uŜytku, oszczędności i długów. 

DuŜe znaczenie ma poziom, od którego zaczyna się proces degradacji ekonomicznej i społecznej.  

Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie w końcu grudnia 2006 r. w urzędach pracy 

województwa lubelskiego zarejestrowanych było 141,8 tys. bezrobotnych, tj. o 9,6% mniej niŜ rok 

wcześniej. Liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się w tym samym okresie o 6,4% i stanowiły one 51,4% 

ogółu bezrobotnych.  

 

Tabela 4. Bezrobotni zarejestrowani, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (dane US w Lublinie) 

Wyszczególnienie 
% ogółu 

bezrobotnych 
w 2005 r. 

% ogółu 
bezrobotnych 
w 2006 r. 

Do 25 roku Ŝycia  26,7 25,4 
Do 27 roku Ŝycia, którzy ukończyli szkołę wyŜszą 2,3 2,2 
Długotrwale bezrobotni  68,1 68,4 
PowyŜej 50 roku Ŝycia  12,1 14,1 
Bez kwalifikacji zawodowych  24,5 28,4 
Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku 
do 7 roku Ŝycia 

2,3 2,4 

Niepełnosprawni 1,9 2,1 

 

Bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 54,5% ogółu bezrobotnych (przed rokiem – 53,9%), 

natomiast udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniósł 91,9% tj. o 0,7 punktu procentowego więcej 

niŜ w grudniu 2005 r. W 2006 r. urzędy pracy zarejestrowały 141,7 tys. bezrobotnych (o 4,4% mniej niŜ w 

2005 r.), w tym po raz pierwszy 31,2 tys. osób (o 11,1% mniej niŜ w 2005 r.). W tym samym okresie z 

ewidencji wyłączono 156,8 tys. bezrobotnych, tj. więcej o 0,4% niŜ w 2005 r., w tym z powodu podjęcia 

pracy 64,1 tys. osób, a z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy 48,0 tys. osób.  

W końcu grudnia 2006 r. stopa bezrobocia wyniosła 15,5% i zmniejszyła się o 1,5 pp w stosunku do 

tego samego okresu 2005 r. 
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Rys. 8. Stopa bezrobocia w województwie lubelskim rejestrowanego na dzień 31 grudzień 2006 r.  

 

Grudzień był kolejnym miesiącem z rzędu (od czerwca 2006 r.), w którym wojewódzka stopa 

bezrobocia była wyŜsza od wskaźnika krajowego. W grudniu 2006 r. w porównaniu z tym samym miesiącem 

2005 r. największy spadek liczby bezrobotnych odnotowano wśród osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym oraz policealnym i średnim zawodowym (odpowiednio o 14,1% i 11,7%). Liczba bezrobotnych 

posiadających wyŜsze wykształcenie była niŜsza niŜ w ubiegłym roku o 1,2%. Przedstawione dane liczbowe 

porównane z dynamiką spadku ogólnej liczby bezrobotnych (9,6%), świadczą o małej chłonności rynku 

pracy w województwie lubelskim na wykwalifikowaną siłę roboczą.  
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Wykres 3. Bezrobotni zarejestrowani wg poziomu wykształcenia (dane US w Lublinie) 

 

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na terenie województwa lubelskiego 

najwięcej było osób w przedziale wiekowym 25-34 lata (31,5% ogółu bezrobotnych). Najszybciej zmniejszała 

się liczba najmłodszych bezrobotnych w wieku poniŜej 25 lat (o 14,0% w porównaniu z grudniem 2005 r.). 

Jedyną grupą wiekową, w której liczba bezrobotnych wzrosła w omawianym okresie były osoby w wieku 55 

lat i więcej (o 15,6%). Ponad połowa bezrobotnych (52,4%) pozostawała bez pracy przez dłuŜej niŜ 1 rok, w 

tym 35,5% nie pracowało dłuŜej niŜ 24 miesiące. Najłatwiej pracę znajdowali bezrobotni pozostający bez 

pracy przez 1 miesiąc i mniej. Stanowili oni 6,6% bezrobotnych, a ich liczba zmniejszyła się w porównaniu z 

poprzednim rokiem o 22,4%. 

Większość bezrobotnych (65,0%) pracowała wcześniej zawodowo, przy czym przewaŜały osoby ze 

staŜem pracy 1-5 lat i poniŜej 1 roku (stanowiły one odpowiednio 16,6% i 16,3% ogółu bezrobotnych). 
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Tabela 5. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia według podregionów i powiatów na dzień 31 

grudzień 2006 r. (dane US w Lublinie) 

Bezrobotni zarejestrowani 
z liczby ogółem 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

Kobiety 
Bez 

prawa do 
zasiłku 

Dotychczas 
niepracujący 

W okresie 
12 mies od 

dnia 
zakończenia 

nauki 

Stopa 
bezrobocia 

rejestrowanego 
w % 

Województwo  141 763 73324 130252 49566 8642 15,5 
Podregion 
lubelski  

70 565 37 069 63 935 23 964 4 485 14,1 

Powiat:  
janowski 3441 1611 3197 1367 289 15,2 
Kraśnicki 6655 3326 6210 3356 510 16,1 
Lubartowski 6223 3329 5504 1968 379 16,5 
Lubelski  6236 3222 5599 2089 399 12,2 
Łęczyński  3786 2301 3548 1628 356 15,8 
Łukowski  6745 3441 5980 2096 398 15,3 
Opolski  6344 3026 5702 2352 322 22,1 
Puławski  6554 3482 5906 2443 363 13,6 
Rycki  3499 1771 3228 1178 256 15,8 
Świdnicki  4374 2467 3999 1750 264 16,6 

Miasto na prawach powiatu:  
Lublin  16708 9093 15062 3737 949 10,8 

 

Poziom bezrobocia ma znaczący wpływ na jakość Ŝycia mieszkańców gminy Bychawa. PoniŜsza 

tabela obrazuje  liczbę osób bezrobotnych w gminie w latach 2004 – 2006.  

 

Tabela 6. Bezrobotni w gminie Bychawa w latach 2004-2006 

Wyszczególnienie Rok 2004  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2005 do 2004 

Rok 2005  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2006 do 2005 

Rok 2006  

liczba zarejestrowanych bezrobotnych  817 -10,04% 735 -9,12% 668 

w tym liczba zarejestrowanych kobiet  425 -12,47% 372 -6,45% 348 

bezrobotni z prawem do zasiłku  57 -10,53% 51 27,45% 65 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Bychawa w analizowanym okresie zmalała z 817 

osób w roku 2004 do 668 osób w roku 2006.  
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Bezrobotni w gminie Bychawa w latach 2004 - 2006
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Wykres 4. Liczba osób bezrobotnych w Gminie Bychawa w latach 2004 – 2006.  

Dynamika liczby bezrobotnych w latach 2004-2006 pokazuje systematyczny spadek ilości 

zarejestrowanych bezrobotnych, tj. ilość osób zmniejszyła się z 817 osób w roku 2004 do 668 osób w roku 

2006. Prawo do zasiłku w roku 2004 posiadało 57 osób, w 2005 roku 51 osoby, a w roku 2006 liczba osób 

wyniosła 65, co w porównaniu z poprzednim rokiem daje nam wzrost o 27,45 %.  

Tabela 7. Dynamika osób bezrobotnych w gminie Bychawa wg poziomu wykształcenia w latach 2004-2006 

Wyszczególnienie Rok 2004  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2005 do 2004 

Rok 2005  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2006 do 2005 

Rok 2006  

poziom wykształcenia    0,00%   0,00%   

gimnazjalne i poniŜej 
brak 

danych - 145 -2,07% 142 

zawodowe 
brak 

danych - 234 -17,09% 194 

średnie i policealne 
brak 

danych - 228 -8,77% 208 

średnie ogólnokształcące 
brak 

danych - 72 12,50% 81 

wyŜsze 
brak 

danych - 55 -21,82% 43 
 

JeŜeli chodzi o bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na terenie gminy w roku 2006 najwięcej 

było osób z wykształceniem średnim i policealnym, chociaŜ w tym roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 8,77 

% w porównaniu do roku 2005. Najszybciej zmniejszała się liczba bezrobotnych z wykształceniem wyŜszym 

(o 21,82 % w porównaniu z rokiem 2005). Jedyną grupą, w której nastąpił wzrost w roku 2006 w 

porównaniu do roku poprzedniego to bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym.  

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 
________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
GB UNIA Finanse Sp. z o.o. 

21 

Tabela 8. Dynamika osób bezrobotnych w gminie Bychawa wg przedziałów wiekowych w latach            

2004-2006 

Wyszczególnienie Rok 2004  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2005 do 2004 

Rok 2005  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2006 do 2005 

Rok 2006  

od 18 do 24 lat brak danych - 235 -14,04% 202 

od 25 do 34 lat brak danych - 256 -8,59% 234 

od 35 do 44 lat brak danych - 113 -9,73% 102 

od 45 do 54 lat brak danych - 98 -6,12% 92 

od 55 do 59 lat brak danych - 29 6,90% 31 

od 60 do 64 lat brak danych - 4 75,00% 7 

 

JeŜeli chodzi o bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na terenie gminy w roku 2006 najwięcej 

było osób w przedziale wiekowym od 25-34 lata. Najszybciej zmniejszała się liczba najmłodszych 

bezrobotnych w wieku poniŜej 24 lat (o 14,04% w porównaniu z rokiem 2005). Jedyną grupą wiekową, w 

której liczba bezrobotnych wzrosła w omawianym okresie były osoby w wieku 60 - 64 lat (wzrost o 3 osoby).  

 

Tabela 9. Dynamika osób bezrobotnych w gminie Bychawa wg czasu pozostawania na bezrobociu w latach 

2004-2006 

Wyszczególnienie Rok 2004  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2005 do 2004 

Rok 2005  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2006 do 2005 

Rok 2006  

do 3 miesięcy 160 -5,00% 152 -26,97% 111 

od 3 do 6 miesięcy 90 -5,56% 85 -7,06% 79 

od 6 do 12 miesięcy 99 -25,25% 74 32,43% 98 

od 12 do 24 miesięcy 133 -10,53% 119 -9,24% 108 

powyŜej 24 miesięcy 335 -8,96% 305 -10,82% 272 

 

Wg danych za 2006 rok 272 osób pozostawało bez pracy przez ponad 2 lata. Nastąpił wzrost osób 

pozostających bez pracy przez okres od 6 do 12 miesięcy o ponad 32 %. Najłatwiej pracę znajdowali 

bezrobotni pozostający bez pracy przez mniej niŜ 3 miesiące, gdzie odnotowuje się spadek liczby osób o 

prawie 27% w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

2.3.3. Zdrowie i opieka społeczna 

 
Zabezpieczeniem potrzeb Gminy Bychawa w zakresie ochrony zdrowia zajmuje się Bychawski Zespół Opieki 

Zdrowotnej, któremu podlegają: 

� Przychodnia Rejonowa w Bychawie 
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� Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bychawce 

� Wiejski Ośrodek Zdrowia w Starej Wsi  

Bychawski Zespół Opieki Zdrowotnej obsługuje rejon liczący prawie 44 tys. osób mieszkających na terenie 

gmin: Bychawa, Krzczonów, Jabłonna, StrzyŜewice, Wysokie i Zakrzew.  W szpitalu powiatowym funkcjonują 

2 oddziały: wewnętrzny i dziecięcy. Przy ZOZ w Bychawie funkcjonują teŜ oprócz Przychodni Rejonowej, 

Pogotowie Ratunkowe i Zakład Fizykoterapii.  

Kadra medyczna ZOZ przedstawia się następująco: 

 

Tabela 10. Kadra medyczna ZOZ w Bychawie  

Wyszczególnienie Osoby 

Lekarze  42 

Pielęgniarki  105 

PołoŜne  6 

Salowe  32 

Ratownicy medyczni  10 

Sanitariusze  8 

Inny personel  99 

Gabinety lekarskie w Bychawie  19 

 

Na terenie miasta Bychawa są trzy przychodnie, które mają podpisane umowy z NFZ:  

• BIOMED – gabinety : okulistyczny, laryngologiczny, ginekologiczny i neurologiczny, 

• SANUS – przyjmuje lekarz pediatra i lekarz rodzinny, 

• Przychodnia okulistyczna, w której jest laboratorium LUX-MED. 

W SP ZOZ jest gabinet stomatologiczny, który ma podpisaną umowę z NFZ. Poza tym są prywatne gabinety 

lekarskie: ginekologiczny, okulistyczny dwa pediatryczne oraz pięć stomatologicznych.  

 

W Bychawie znajdują się instytucje świadczące usługi oraz pomoc terapeutyczną osobom potrzebującym 

wsparcia, będącym w kryzysie, osobom niepełnosprawnym. Do instytucji świadczących pomoc w tym 

zakresie naleŜą:  

• Środowiskowy Dom Samopomocy,  

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej,  

• Gminny Punkt Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Schronisko dla bezdomnych Kobiet im. Brata Alberta Chmielowskiego. 

 
Opieka społeczna 

Istniejąca w województwie sieć jednostek pomocy społecznej zaspokaja jedynie część potrzeb mieszkańców 

województwa lubelskiego. Zwłaszcza dostęp do placówek umoŜliwiających aktywność społeczną i wsparcie 

osobom w podeszłym wieku jest utrudniony. Narastające problemy społeczne, takie jak bezrobocie, 
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ubóstwo, sieroctwo społeczne, bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w 

rodzinie oraz występujące patologie społeczne coraz wyraźniej uwydatniają niedobory instytucjonalne w 

obszarze polityki społecznej. 

W 2005 r. pomocą społeczną objęto ogółem 211 734 osoby. Główne przyczyny zwracania się o pomoc do 

ośrodków pomocy społecznej to: ubóstwo (58,3%) i bezrobocie (47,6%). Ogólny koszt realizacji zadań z 

pomocy społecznej w 2005 r. wyniósł 130.683 tys. zł i był wyŜszy o 35% od kosztu analogicznych świadczeń 

w 2004 r. 

W gminie Bychawa sytuacja ekonomiczna wielu rodzin powoduje konieczność udzielania pomocy w szerokim 

zakresie. W tym celu powołano Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Bychawie działający na terenie 

miasta i gminy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, udziela takŜe 

pomocy finansowej i rzeczowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, inwalidom, 

bezrobotnym, rodzicom dzieci dotkniętych chorobami. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej 

zarówno naleŜące do administracji rządowej, jak i samorządowej.  

W ramach pracy socjalnej pracownicy OPS współpracują z: 

1) policją – w razie interwencji w środowisku,  

2) pogotowiem – zgłaszają i organizują wizyty, umieszczają osoby w szpitalu, współpracują z 

pielęgniarkami środowiskowymi, 

3) szkołami – kontaktują się z pedagogami szkolnymi, wychowawcami w wyjaśnianiu sytuacji rodzinnej 

oraz współpracują w ramach organizowania akcji charytatywnych, 

4) schroniskiem dla kobiet – kierują do umieszczenia w schronisku oraz umoŜliwiają korzystanie z 

posiłków przygotowywanych tam, 

5) powiatowym urzędem pracy – wnioskują o zatrudnienie osób w pierwszej kolejności z uwagi na 

trudną sytuację ekonomiczno – materialną; 

6) Kościołem, Caritasem – współpraca w zakresie organizowania róŜnych akcji (pomoc przy rozdziale 

ubrań, Ŝywności oraz przy przygotowywaniu pogrzebów dla osób samotnych i bezdomnych) 

7) ŚDS – współpraca z pracownikami ŚDS w celu rozwiązywania problemów podopiecznych oraz 

informowanie osób zainteresowanych o moŜliwościach uczestnictwa w zajęciach domu, 

8) Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej – przy organizowaniu pobytu w Ośrodku, zabezpieczeniu osób 

tam przebywających w Ŝywność, odzieŜ i środki czystości oraz współpraca z innymi ośrodkami 

interwencji kryzysowej, 

9) kuratorami, sądami – współpraca przy rozeznaniu sytuacji rodzinnej oraz opiniodawstwo kandydatów 

na rodziny zastępcze, 

10) komisją alkoholową – kierowanie do komisji osób z problemem alkoholowym oraz mobilizowanie 

osób do podjęcia leczenia odwykowego, 

11) PCK – przy rozdzielaniu artykułów Ŝywnościowych, organizowanie punktu wydawania Ŝywności, 

12) ZUS-em, KRUS-em – pomoc w uzyskiwaniu porad oraz przy załatwianiu spraw urzędowych w tych 

instytucjach, 

13) zakładem energetycznym – pomoc przy podłączaniu energii elektrycznej oraz w ramach współpracy 

uzyskiwanie częściowych zwolnień z opłat.  
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14) Stowarzyszeniami i Fundacjami – przy pozyskiwaniu pomocy dla osób potrzebujących, np. pomoc 

rzeczowa w postaci bezpłatnych podręczników, współpraca przy organizowaniu letniego i zimowego 

wypoczynku dla dzieci, 

15) domy pomocy społecznej – pozyskiwanie informacji o moŜliwościach umieszczania w domu pomocy 

oraz o kosztach pobytu w tych domach, 

16) zapewnienie schronienia osobom bezdomnym poprzez szukanie miejsc w noclegowniach bądź na 

stancjach, 

17) pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych we wszelkiego typu instytucjach administracji, 

18) organizowanie zakupów dla osób i rodzin niezaradnych Ŝyciowo. 

 

Od kilkunastu lat Ośrodek Pomocy Społecznej czynnie uczestniczy przy organizacji akcji „PomóŜ dzieciom 

przetrwać zimę” razem z Bychawskim Centrum kultury. Zajmuje się zbieraniem darów i kierowaniem ich do 

najbardziej potrzebujących. Corocznie, w ramach tejŜe akcji robi się blisko 100 paczek dla dzieci, ponadto po 

raz trzeci w ramach akcji „Podziel się” Ośrodek zorganizował w bychawskich sklepach zbiórkę Ŝywności dla 

najuboŜszych osób i z zebranych artykułów zrobił paczki wigilijne, które zostały przekazane osobom chorym, 

samotnym i potrzebującym. 

 

Obserwując dane nadesłane przez OPS w Bychawie za okres ostatnich trzech lat tj. 2004-2006 zauwaŜamy, 

Ŝe najwięcej osób, bo 1815 skorzystało z pomocy w roku 2006, jednak zauwaŜyć naleŜy Ŝe liczba osób i 

rodzin korzystających z pomocy społecznej systematycznie wzrasta od roku 2004.  

 

Tabela 11.  Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy oraz  kwoty wypłaconych świadczeń  

Wyszczególnienie Rok 2004  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2005 do 2004 

Rok 2005  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2006 do 2005 

Rok 2006  

Ilość rodzin korzystających z 
pomocy  465 5,38% 490 7,14% 525 

Ilość osób korzystających z 
pomocy  

1523 13,13% 1723 5,34% 1815 

Kwoty wypłacone 462 164,00 6,89% 493 997,00 26,65% 625 666,00 
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Wykres 5. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2004-2006 

 

 

PowyŜszy wykres pokazuje liczbę osób, którym w ciągu trzech lat Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 

udzielił pomocy.  

 

 

Tabela 12.  Formy pomocy OPS w Bychawie  

Wyszczególnienie Rok 2004  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2005 do 2004 

Rok 2005  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2006 do 2005 

Rok 2006  

zasiłki pienięŜne  415 -4,82% 395 0,76% 398 

posiłki  161 12,42% 181 8,84% 197 

schronienie  0 0,00% 0 0,00% 0 

usługi opiekuńcze 25 -12,00% 22 -4,55% 21 

praca socjalna  245 13,47% 278 -10,79% 248 

 

Najczęstszą formą pomocy są zasiłki pienięŜne. W 2004 roku wypłacono 415 zasiłków, w 2005 roku 

wypłacono 395, a w 2006 roku 398. Poza pomocą materialną OPS zajmuje się wydawaniem posiłków, 

usługami opiekuńczymi i pracą socjalną.  
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Tabela 13.  Powody pobierania świadczeń  

Wyszczególnienie Rok 2004  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2005 do 2004 

Rok 2005  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2006 do 2005 

Rok 2006  

ubóstwo 278 -11,51% 246 2,44% 252 

bezrobocie 167 0,00% 167 -4,79% 159 

sieroctwo 19 -21,05% 15 13,33% 17 

przemoc w rodzinie 1 400,00% 5 40,00% 7 
niepełnosprawność i 
długotrwała choroba 231 -3,46% 223 25,56% 280 
bezradność w sprawach opiek-
wych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego 95 48,42% 141 -17,02% 117 

 

Najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej w gminie Bychawa jest w kolejności 

niepełnosprawność i długotrwała choroba, ubóstwo i bezrobocie. PowyŜsza tabela obrazuje jak kształtowała 

się pomoc społeczna udzielana rodzinom.  

 

Tabela 14.  Liczba osób korzystający z pomocy z podziałem na wiek  

Wyszczególnienie Rok 2004  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2005 do 2004 

Rok 2005  
zwiększenie + 
zmniejszenie - 
2006 do 2005 

Rok 2006  

0-18 lat 285 16,14% 331 9,67% 363 

19-30 lat Brak danych 0,00% Brak danych 0,00% Brak danych 

31-45 lat Brak danych 0,00% Brak danych 0,00% Brak danych 

46-60 lat Brak danych 0,00% Brak danych 0,00% Brak danych 

powyŜej 60 lat 103 -4,85% 98 36,73% 134 

 

PowyŜsza tabela pokazuje, Ŝe osobami, które najczęściej korzystają z pomocy są osoby w wieku do lat 18 

oraz osoby powyŜej 60 roku Ŝycia. W roku 2006 w stosunku do roku 2005 w grupie wiekowej do 18-tego 

roku Ŝycia nastąpił wzrost o prawie 10%, natomiast w grupie powyŜej 60 roku Ŝycia z pomocy w tym 

przedziale czasowym korzystało o 36,73 % więcej osób. Nie wypełnione pola w powyŜszej tabeli wynikają z 

faktu, iŜ Ośrodek nie prowadzi statystyk w tym zakresie i nie sporządza z tych danych sprawozdań. RównieŜ 

bardzo rzadko zdarza się aby osoba skorzystała z pomocy w ciągu tylko 1 miesiąca., zazwyczaj korzysta ze 

wsparcia przez okres od 3 do 6 miesięcy do czasu, np. znalezienia nowej pracy czy teŜ ustąpienia choroby. 

W przypadku gdy sytuacja materialna osoby nie poprawia się bądź osoba nie stara się sama poprawić swoich 

moŜliwości i warunków ekonomicznych, to z sytuacji przejściowej przechodzi do pomocy systematycznej, 

która trwa najwyŜej 1 rok, a w rzeczywistości osoba ta zostaje klientem OSP. 
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2.3.4. Oświata 
 

Obecna gminna sieć szkół jest bardzo rozdrobniona, co powoduje nadmierne koszty funkcjonowania 

placówek oświatowych. Szybko spadająca liczba uczniów powoduje konieczność podjęcia prac nad 

restrukturyzacją sieci szkolnej, która pozwoli dostosować ją do potrzeb mieszkańców i moŜliwości 

finansowych gminy. Ponadto umoŜliwi wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy. Zaoszczędzone 

w ten sposób środki będą mogły być przeznaczone na rozbudowę szkolnej bazy sportowej, wyposaŜenia w 

pomoce naukowe czy powiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych. 

 

Tabela 15. Wykaz placówek szkolnych w gminie Bychawa 

Lp. Nazwa szkoły Patron 

1. 

Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie  
a) Liceum Ogólnokształcące 
b) Liceum Ekonomiczne 
c) Gimnazjum Nr 2 

ks. Antoni Kwiatkowski 

2. 

Zespół Szkół Zawodowych w Bychawie  
a) Policealna Szkoła Zawodowa 
b) Technikum 3-letnie i 5-letnie  
c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
d) Liceum Profilowane 

mjr Henryk Dobrzański 

3. Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola 
Szymanowskiego w Bychawie 

Karol Szymanowski 

4. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie  - 
5. Gimnazjum nr 1 w Bychawie - 
6. Szkoła Podstawowa w Bychawie - 
7. Szkoła Podstawowa w Bychawce  Kajetan Koźmian  
8. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej  - 
9. Szkoła Podstawowa w Zaraszowie  - 
10. Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej   - 

 
 
 

Tabela 16. Szczegółowy wykaz szkół, uczniów i kadry nauczycielskiej w gminie Bychawa 

Wyszczególnienie 2004 rok 2005 rok 2006 rok 

Ilość szkół, w tym:  19 19 18 
Przedszkola i oddziały przedszkolne 3 3 3 
Szkoły Podstawowe 4 4 4 
Gimnazja 2 2 2 
Szkoły Zawodowe 5 5 5 
Licea 5 5 4 
Ilość uczniów  1778 1800 1775 
w Przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 0 0 0 
w Szkołach Podstawowych 964 869 808 
w Gimnazjach 545 545 573 
w Szkołach Zawodowych 0 0 0 
w Liceach 269 386 394 
Kadra nauczycielska  168 175 169 
w Przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 0 0 0 
w Szkołach Podstawowych 93 91 89 
w Gimnazjach 47 57 56 
w Szkołach Zawodowych 0 0 0 
w Liceach 28 27 24 
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Budynek Samorządowego Przedszkola nr 1 nie posiada obiektów sportowych. Konieczne jest 

przeprowadzenie remontów dotyczących elewacji zewnętrznej budynku, łazienek dla dzieci, wymiana 

grzejników c.o., jak równieŜ zakup pomocy dydaktycznych, przyborów do ćwiczeń gimnastycznych i 

modernizacja placu zabaw. 

 

Z kolei budynek Szkoły Podstawowej w Bychawie wymaga remontu w zakresie odgrzybienia podpiwniczenia 

budynku, wymiana dachu, wykonania elewacji, wymiany instalacji co, wykonania ogrodzenia posesji, 

wymiany nawierzchni na placu rekreacyjnym, niwelacji terenu i budowy boisk szkolnych. 

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej oddany został do uŜytku w 1993 r. Jego stan techniczny 

jest dobry, wymianie podlegają okna na 2 kondygnacjach i w pracowni komputerowej, wymagany jest 

remont kuchni. Szkoła posiada boisko do siatkówki i małe boisko do piłki noŜnej. Ze względu na ten stan, na 

terenie szkoły nie odbywają się imprezy sportowe. 

 

Placówka Szkoły Podstawowej w Zaraszowie została oddana do uŜytku w 1968 r., z tego teŜ względu jej stan 

techniczny moŜna określić jako średni, pomimo Ŝe budynek sprawia dobre wraŜenie wewnątrz jak i na 

zewnątrz.  W szkole znajduje się oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci 6 letnie i młodsze. 

Oprócz piaskownicy nie ma  innego placu zabaw. w szkole naleŜy przeprowadzić następujące remonty i 

inwestycje: wymiana centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana części dachu, 9 

okien i drzwi wejściowych oraz zagospodarowanie terenu przy szkole na np. stadion. W szkole nie ma sali 

gimnastycznej, jest tylko zastępcza salka 6 x 7 m, na zewnątrz znajduje się boisko do piłki noŜnej i 

siatkowej.  

 

Szkoła Podstawowa w Bychawce swoim zasięgiem obejmuje miejscowości: Bychawka Pierwsza, Bychawka 

Druga, Bychawka Trzecia, Bychawka Druga Kolonia, Bychawka Trzecia Kolonia. Budynek w pełni zabezpiecza 

potrzeby lokalowe szkoły ale jego stan techniczny wymaga prac związanych z: remontem 7 sal lekcyjnych, 

wydzieleniem pomieszczenia oddziału przedszkolnego (remont sal zajęciowych i łazienek), remontem 

łazienek uczniowskich i nauczycielskich, remontem kuchni, korytarzy, schodów wejściowych  i mieszkania 

słuŜbowego. W bardzo złym stanie jest instalacja elektryczna w wyniku czego dochodzi do ciągłych awarii, 

włącznie z paleniem się przewodów. PowaŜne zastrzeŜenia budzi stan techniczny przewodów 

wentylacyjnych, instalacji c.o. i instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pilną sprawą jest wykonanie elewacji 

budynku i dokończenie odwodnienia. naleŜy równieŜ doposaŜyć boisko szkolne i utwardzić boisko do 

koszykówki. Szkoła jest środowiskowym ośrodkiem kultury, posiada boisko szkolne, boisko do piłki noŜnej i 

zastępczą salę gimnastyczną. 

 

W budynku Gimnazjum nr 1 w Bychawie znajduje się dziesięć sal lekcyjnych, 1 pracownia informatyczna, 1 

czytelnia multimedialna. Stan techniczny szkoły jest dobry ale zbyt mała jest liczba sal lekcyjnych i 

niezadowalające zaplecza pracowni. Gimnazjum posiada halę sportową o wymiarach 18m x 36 m z 

zapleczem, na której organizowane są zawody sportowe, charytatywne, powiatowe, rejonowe czy zawody o 

Puchar Burmistrza Bychawy. Inwestycje jakie naleŜy przeprowadzić na terenie gimnazjum to: elewacja 
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budynku szkoły, remont placu rekreacyjnego, budowa ogrodzenia szkoły, budowa i wyposaŜenie boiska 

szkolnego, remont dachu, remont parkietu w hali sportowej, rozbudowa czytelni multimedialnej, wydzielenie 

z pokoju pedagoga pokoju dla pracownika administracji, krata na górnym korytarzu zabezpieczająca 

pracownię informatyczną. 

 

Budynek Zespołu Szkół im. A. Kwiatkowskiego w Bychawie charakteryzuje się dobrym stanem technicznym. 

W danych za rok 2006 w skład Zespołu Szkół wchodzi Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum. Placówka 

posiada salę gimnastyczną, kryta pływalnię oraz duŜe boisko do piłki noŜnej.  

Na terenie Bychawy są dogodne warunki do rozwoju sportu. Stadion Miejski z pełnowymiarowym boiskiem, 

bieŜnią, kortami tenisowymi, halą sportową i krytą pływalnią w ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego oraz oddaną w 

2003 r. do uŜytku halą sportową w Gimnazjum Nr 1 w Bychawie słuŜą nie tylko mieszkańcom Bychawy, ale i 

okolicznych miejscowości oraz młodzieŜy z zewnątrz przebywającej na koloniach czy obozach wakacyjnych.  

 

2.3.5. Mienie komunalne 

 
Gmina Bychawa jest właścicielem 129,67 ha gruntów, w tym na terenie miasta 107,17 ha, a na terenach 

wiejskich 22,5 ha z czego; 

- 6,5 ha – w uŜytkowaniu wieczystym – budownictwo mieszkaniowe, 

- 15,0 ha – w uŜytkowaniu wieczystym spółdzielni, Polskiego Związku Działkowców, Gminnego Związku 

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Telekomunikacji Polskiej SA, Zakładu Energetycznego i 

Bychawskiego Centrum Kultury, 

- 11,1 ha – grunty wraz ze znajdującymi się na nich budynkami zarządzane przez gminne jednostki 

organizacyjne: Przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy i Szkoły Podstawowe 

- 19,3 ha – dzierŜawione przez osoby fizyczne na cele rolne i warzywnicze 

- 1,3 ha – wydzierŜawione na cele handlowe i inne 

Pozostałe grunty to zieleń miejska wykorzystywana na cele uŜyteczności publicznej: stadion, zalew, tereny 

przy budynkach mieszkalnych i administracyjnych i inne. 

 

Gmina jest właścicielem 44 budynków w tym: 

- 16 mieszkalnych budynków komunalnych (75 lokali mieszkalnych i 3 lokale uŜytkowe) administrowanych 

przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bychawie 

- 1 budynek administracyjny przy ul. M.J. Piłsudskiego 22 

- 12 budynków szkół podstawowych 

- 1 budynek przedszkola 

- 2 Środowiskowe Domy Samopomocy 

- 6 budynków gospodarczych  

- 1 budynek będący siedzibą urzędu 

- udziały w trzech budynkach administracyjnych 
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W skład mienia komunalnego wchodzą takŜe budowle i urządzenia techniczne takie jak: 

- stadion sportowy 

- oczyszczalnia ścieków wraz z przepompownią 

- kolektory sanitarne o długości  7888 m 

- wodociągi 

 

Oczyszczalnia ścieków, kolektory sanitarne oraz wodociągi na wsiach są administrowane przez Bychawskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne. Na terenie miasta wodociągi stanowią majątek Bychawskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego z wyjątkiem wodociągu o długości 2,1 km w osiedlu: „Nad Doliną” i w ul. Partyzantów. 

Wszystkie wsie na terenie gminy posiadają sieć wodociągową. 

W latach 2006-2007 Gmina Bychawa wybudowała 12 007,5 m sieci gazowej oraz 3 724,5 m przyłączy 

gazowych w miejscowościach: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Druga Kolonia, Bychawka 

Trzecia, Bychawka Trzecia Kolonia. 

 

2.4. Gospodarka 

 
W 2005 roku w województwie lubelskim zarejestrowanych było 99 652 przedsiębiorstwa. Najwięcej 

podmiotów zarejestrowanych było w powiecie grodzkim Lublin (39 619) oraz w powiecie puławskim (9 336). 

Najmniej było ich w powiecie parczewskim. Głównymi ośrodkami przemysłowymi województwa są: Lublin, 

Świdnik, Puławy, Chełm, Krasnystaw, Zamość, Biłgoraj, Biała Podlaska i Kraśnik. Spośród najbardziej 

rozwiniętych gałęzi przemysłu w regionie wyróŜnia się: przemysł spoŜywczy, przemysł chemiczny, produkcja 

pojazdów, maszyn i urządzeń, górnictwo węgla kamiennego. 95% ogółu przedsiębiorstw to firmy 

zatrudniające do 9 osób, 4% to firmy małe (10-49 pracowników), a tylko 0,8% to firmy zatrudniające między 

50-249 pracowników. Firmy duŜe (powyŜej 250 osób) to zaledwie 0,01% wszystkich podmiotów 

gospodarczych funkcjonujących na rynku Lubelszczyzny.  Podobny podział procentowy funkcjonuje w UE, z 

tą róŜnicą, Ŝe funkcjonuje tam więcej (ok. 0,1 %) duŜych przedsiębiorstw.  

 
Struktura sektora przedsiębiorstw w powiecie lubelskim według klas wielkości jest bardzo podobna do 

struktury pozostałych powiatów. Dominują w niej małe firmy, zatrudniające do 9 osób. Widać wyraźny brak 

duŜych przedsiębiorstw, o załodze powyŜej 1000 osób. 
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Wykres 6. Ilość przedsiębiorstw w powiecie według klas wielkości (dane z GUS) 
 

Jak w większości powiatów, struktura własnościowa sektora przedsiębiorstw opiera się na osobach 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Relatywnie duŜy udział (na tle pozostałych powiatów 

niegrodzkich) mają teŜ spółki handlowe i stowarzyszenia. 

 

 
Wykres 7. Struktura przedsiębiorstw ze względu na rodzaj własności (dane  z GUS) 

 
 

Handel i usługi dominują w strukturze branŜowej przedsiębiorstw powiatu lubelskiego. Na kolejnych 

miejscach znajduje się przetwórstwo, transport i budownictwo.  
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Wykres 8. Podmioty gospodarcze wg. klas działalności (dane z GUS) 

 

 

Działalność podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Bychawa 

 

Główną funkcję w strukturze gospodarki gminy Bychawa pełni rolnictwo i z uwagi na to pozostałe formy 

działalności są słabo rozwinięte. Według danych w roku 2006 w gminie prowadziło działalność łącznie 516 

podmiotów gospodarczych, gdzie w porównaniu z rokiem poprzednim (454 podmiotów) zauwaŜyć naleŜy 

wzrost tej liczby o 13,66 %. Wśród podmiotów dominują podmioty handlowe oraz oferujące usługi w 

budownictwie i transporcie.  

 
 

Tabela 17. Ilość podmiotów gospodarczych w Gminie Bychawa w latach 2004 – 2006  
 

Wyszczególnienie Rok 
2004 

dynamika Rok 
2005 

dynamika Rok 
2006 

Ilość podmiotów gospodarczych 410 10,73% 454 13,66% 516 
Ilość firm na 1000 mieszkańców 32,4 11,73% 36,2 13,54% 41,1 
Ilość nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych 50 32,00% 66 15,15% 76 

 

Główną funkcję w strukturze gospodarki gminy pełni rolnictwo i z uwagi na to pozostałe formy działalności 

są słabo rozwinięte. Według danych w roku 2006 w gminie prowadziło działalność łącznie 516 podmiotów 

gospodarczych, w których dominują podmioty handlowe oraz oferujące usługi w branŜy budowlanej i w 

transporcie. Główne kierunki działalności gospodarczej procentowo przedstawiają się następująco: produkcja 

i handel  33,72 %, usługi transportowe 14,34 %, usługi w zakresie budownictwa 13,37 %, pozostałe usługi 

38,57 %. Szczegółową strukturę przedstawia tabela zamieszczona poniŜej.  
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Tabela 18. Struktura podmiotów gospodarczych w Gminie Bychawa w latach 2004 – 2006  

Wyszczególnienie Rok 
2004 

Udział % Rok 
2005 

Udział % Rok 
2006 

Udział % 

Sklepy i inne handlowe 149 36,34% 157 34,58% 174 33,72% 
Usługi: budowlane, kanalizacyjne, 
stolarstwo, instalatorstwo i 
elektryczne 

61 14,88% 65 14,32% 69 13,37% 

Usługi transportowe 56 13,66% 64 14,10% 74 14,34% 
Gastronomia 14 3,41% 15 3,30% 17 3,29% 
Mechanika pojazdowa 8 1,95% 10 2,20% 13 2,52% 
Usługi fryzjerskie i kosmetyczne 7 1,71% 8 1,76% 9 1,74% 
Nauka jazdy 4 0,98% 4 0,88% 4 0,78% 
Inne 111 27,07% 131 28,85% 156 30,23% 
RAZEM: 410 100,00% 454 100,00% 516 100,00% 
Ilość podmiotów gospodarczych 410 - 454 - 516 - 
Ilość firm na 1000 mieszkańców 32,4 - 36,2 - 41,1 - 
Ilość nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

50 - 66 - 76 - 
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Wykres 9. Struktura podmiotów gospodarczych Gminy Bychawa w roku 2006.   
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W przedziale 3 ostatnich lat widoczny jest ciągły wzrost liczby podmiotów gospodarczych na terenie gminy, 

co przedstawia poniŜsza tabela.  

 
 

Tabela 19. Dynamika podmiotów gospodarczych w Gminie Bychawa w latach 2004 – 2006 

Wyszczególnienie Rok 2004 dynamika Rok 2005 dynamika Rok 2006 

Sklepy i inne handlowe 149 5,37% 157 10,83% 174 
Usługi: budowlane, 
kanalizacyjne, stolarstwo, 
instalatorstwo i elektryczne 

61 6,56% 65 6,15% 69 

Usługi transportowe  56 14,29% 64 15,63% 74 
Gastronomia  14 7,14% 15 13,33% 17 
Mechanika pojazdowa  8 25,00% 10 30,00% 13 
Usługi fryzjerskie i 
kosmetyczne  

7 14,29% 8 12,50% 9 

Nauka jazdy  4 0,00% 4 0,00% 4 
Inne  111 18,02% 131 19,08% 156 
RAZEM: 410 10,73% 454 13,66% 516 
Ilość podmiotów 
gospodarczych 410 10,73% 454 13,66% 516 

Ilość firm na 1000 
mieszkańców 

32,4 11,73% 36,2 13,54% 41,1 

Ilość nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

50 32,00% 66 15,15% 76 
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Wykres 10. Ilość  podmiotów gospodarczych Gminy Bychawa w roku 2006.   

 
 

Na terenie gminy nie wytwarza się wyrobów związanych z lokalną tradycją (drobna wytwórczość, rzemiosło). 

Brakuje wyraźnej specjalizacji ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę na rzecz przedsiębiorczości 

lokalnej. Największymi pracodawcami są podmioty sektora publicznego. NaleŜą do nich: 
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• ZOZ Bychawa, 

• Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie, 

• Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.,  

• Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie, 

• PKO BP S.A. IV o/Lublin, 

• Bank PEKAO S.A. I O w Bychawie, 

• Urząd Miejski w Bychawie  

• R.K.S.P. w Bychawie 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bychawie. 

 
 

2.5. Infrastruktura techniczna i komunalna 

 

2.5.1. Drogi 

 
 

Oceniając układ sieci dróg krajowych i wojewódzkich w województwie lubelskim naleŜy podkreślić, Ŝe 

zaspakaja on podstawowe potrzeby obsługi ruchu międzynarodowego i regionalnego, jednakŜe parametry 

techniczne tych dróg są niewystarczające do zadań, które pełnią. Mniej korzystna jest sytuacja w odniesieniu 

do dróg powiatowych, a zwłaszcza gminnych. Ich gęstość jest zbliŜona do średniej krajowej, jednak zbyt 

wysoki jest udział dróg gruntowych. W województwie lubelskim ogółem drogi publiczne o nawierzchni 

twardej w 2004r. liczą 17 923 km, w tym drogi publiczne miejskie – 2 089 km, co stanowi 11,7%. Wskaźnik 

gęstości dróg twardych w poszczególnych grupach miast jest wyŜszy od wskaźnika gęstości w województwie 

lubelskim, który wynosi 71,4 km/100 km2 (kraj 80,7 km/100 km2). 

 

Gmina Bychawa posiada dość dobrze rozwiniętą sieć dróg komunikacji kołowej jednak o niedostatecznym 

stanie technicznym. Przez teren Gminy przebiegają 3 drogi wojewódzkie: 

- droga nr 842 Rudnik – Krasnystaw  

- droga nr 834 BełŜyce – Stara Wieś 

- droga nr 836 Bychawa – Kębłów  

Stan dróg w większości nie jest zadawalający. Nie stanowią one głównych szlaków komunikacyjnych, a stan 

ich nawierzchni nie zachęca do podróŜowania tymi trasami.  

Przez teren Gminy Bychawa przebiegają następujące drogi: 

1. wojewódzkie, o łącznej długości 25,7 km:  

a) nr 834 (BełŜyce – Bychawa – Stara Wieś),  

b) nr 836 (Bychawa – Piotrków – Piaski),  

c) nr 842 (Kraśnik – Zakrzówek- Stara Wieś – Wysokie). 

2. powiatowe o łącznej długości 79 km – jest to 16 dróg w tym najwaŜniejsze i najbardziej obciąŜone 

drogi to: 



Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 
________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
GB UNIA Finanse Sp. z o.o. 

36 

a) nr 22575  (Bychawa – Lublin) 

b) nr 22576 (Bychawa – Radków – Lublin)  

c) nr 22603 (Bychawa - Zaraszów - Wysokie) 

d) nr 22605 (Bychawa – Kosarzew – Krzczonów)  

3. gminne stanowiące 104 km 

Zdecydowana większość dróg twardych została wybudowana w latach 1960 - 1975 dla ruchu lokalnego - 

najlŜejszego, bo wówczas celem budowy tych dróg było uzyskanie połączenia komunikacyjnego. W 

następnych latach były wykonywane przewaŜnie ulepszenia tych nawierzchni, które polegały na ułoŜeniu 

cienkich dywaników bitumicznych, początkowo z uŜyciem mas o lepiszczu smołowym, a później przy pomocy 

mas o lepiszczu asfaltowym.  

 

Tabela 20. Szkielet układu drogowego Gminy Bychawa 

Rodzaj drogi długość ogółem 
w km 

w tym na terenie 
miasta 

drogi wojewódzkie 25,7 4,681 
drogi powiatowe 79,0 7,0 
drogi gminne 104,0 - 

 
 
Tabela 21. Łączna długość dróg i mostów Gminy Bychawa 

Rodzaj drogi Na terenie 
miasta w km 

Poza granicami miasta w km 

Razem, w tym:  12 km  92 km 
Bitumiczne  8 11 
Gruntowe  4 81 (wzmacniane ŜuŜlem, tłuczniem) 
Mosty  1 Ŝelbetowy 5 (w tym 1 Ŝelbetowy) 

 

 

Drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne i lokalne wpływają na powiązania komunikacyjne wewnątrz gminy 

oraz powiązania lokalne z miejscowościami w gminach ościennych. 

Podstawowym środkiem przewozowym w Gminie są autobusy BPK oraz busy naleŜące do komunikacji 

prywatnej. Większość linii kursuje wzdłuŜ głównych traktów komunikacyjnych. Istnieją bezpośrednie 

połączenia z miastem Lublin oraz z sąsiednimi gminami. 

 

Telekomunikacja 

 

Cały obszar gminy jest stelefonizowany. Sieci napowietrzne, doziemne i światłowodowe znajdują się we 

wszystkich miejscowościach gminnych. Sieć telekomunikacyjną uzupełnia rozwijająca się telefonia 

bezprzewodowa. Operatorzy telefoniczni działający na terenie gminy: 

� Telekomunikacja Polska S.A. – stan sieci dobry. 

� POLKOMTEL S.A. - telefonia Komórkowa 

� Pilicka Telefonia Sp. z o.o. 
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2.5.2. Wodociągi i kanalizacja 

Zaopatrzenie w wodę 

Sieć wodociągowa obejmuje cały obszar Gminy Bychawa. Źródłem zaopatrzenia w wodę są wodociągi 

grupowe zasilane z ujęć podziemnych. Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 209.362 km., natomiast 

długość przyłączy wynosi 111.194 km. PoniŜsza tabela przedstawia ujęcia wody na terenie gminy. 

Dodatkowo miejscowości Romanów, Kosarzew Dolny Kolonia i Skawinek są zasilani w wodę z ujęcia 

wodociągu zlokalizowanego w miejscowości Kosarzew, zaś mieszkańcy miejscowości połoŜonych na granicy 

gmin Urszulin – Kąty pobierają wodę z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Giełczew I w gminie Wysokie.  

Tabela 22. Zestawienie ujęć wodnych na terenie Gminy Bychawa 

Lp. 
Rozmieszczenie  

głównych 
ujęć wody 

Obsługiwane 
miejscowości 

Wydajność 
eksploatacyjna 

Ilość 
studni 

1 Bychawa, ul. M.Rataja 6 

Bychawa,  
Wola DuŜa,  
Zdrapy,  

Bychawka A,  
Bychawka B,  
Wincentówek,  

Kolonia Bychawka B, 
Bychawka C, 

Kolonia Bychawka C 

 
 
 

220 m3 / h 
4440 m3 / d 3 

2 Zaraszów Kolonia  
Kolonia Zaraszów, 

Urszulin, 
Marynki  

 
40 m3 / h 
800 m3 / d 

 
2 

3 Gałęzów Kolonia II 

Gałęzów,  
Wola Gałęzowska, 

Kolonia Wola Gałęzowska,  
Kolonia Gałęzów I, 
Kolonia Gałęzów II,  

Leśniczówka, 
Kowerska, 
Józwów  

 
 

120 m3 / h 
2400 m3 / d 

 
 
 
2 

4 Stara Wieś I  
Stara Wieś I,  
Stara Wieś II,  

Karolin  

38 m3 / h 
814 m3 / d 

 
1 

5 Kolonia Wola DuŜa  

Kolonia Wola DuŜa, 
Osowa, 

Kolonia Osowa, 
Kolonia Olszowiec, Olszowiec  

 
260 m3 / h 
550 m3 / d 

 
 
1 

 

Kanalizacja 

Zasięg sieci kanalizacyjnej w gminie jest ponad 5,5 razy mniejszy niŜ zasięg sieci wodociągowej. Kanalizacja 

obejmuje tylko miasto Bychawa, gdzie do sieci przyłączonych jest 80 % jego mieszkańców. Długość sieci 

kanalizacyjnej wynosi 12.758 km, a długość przyłączy 4.109 km. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest 

planowana w oparciu o istniejącą oczyszczalnię ścieków w Bychawie, a takŜe o projektowane lokalne i 

przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy. 
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2.5.3. Sieć ciepłownicza i gazowa 

 
Zaopatrzenie gminy w gaz i ciepło 
 

Województwo zaopatrywane jest w gaz ziemny z krajowego systemu gazociągów wysokiego 

ciśnienia oraz układem mniejszych lokalnych odgałęzień do stacji redukcyjno – pomiarowych. Ponadto 

eksploatowane są lokalne kopalnie gazu w rejonie Tarnogrodu, Lublina i StęŜycy. Według danych 

statystycznych, z 41 miast w województwie, czynną sieć gazową posiada 35 miast. Dobrze wyposaŜone są w 

gazociągi miasta duŜe gr. I, II i III. W mniejszych miastach sytuacja jest zróŜnicowana. W dalszym ciągu 

wyposaŜenia w instalację gazową nie posiadają miasta: z gr. III – Hrubieszów (w realizacji), z gr. IV – 

Parczew, Włodawa, Bychawa, Terespol, z gr. V – Ostrów Lubelski i Tyszowce. 

  Na terenie gminy nie występuje scentralizowana gospodarka cieplna. Ogrzewanie obiektów i  

produkcja  ciepłej wody uŜytkowej odbywa się indywidualnie w oparciu o róŜne źródła energii (węgiel i 

drzewo, w niewielkiej ilości gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy i energia elektryczna).   

Na terenie gminy brak jest sieci gazowej, sieć ta występuje tylko na terenie miasta Bychawa. Do celów 

grzewczych wykorzystywane są kotłownie, które przewaŜnie opalane są węglem lub koksem. Większość z 

nich wymaga modernizacji. PoniŜsza tabela przedstawia kotłownie funkcjonujące w obiektach infrastruktury 

publicznej na terenie gminy Bychawa. 

 

Tabela 23. Zestawienie kotłowni działających w obiektach infrastruktury publicznej na terenie  Gminy 

Bychawa 

Lp. Zlokalizowanie  kotłowni  Rodzaj kotłowni 

1 Budynek Urzędu Miejskiego w Bychawie  Kotłownia węglowa  
2 Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Wsi  Kotłownia węglowa 
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej  Kotłownia węglowa 
4 Budynek Szkoły Podstawowej w Zaraszowie  Kotłownia węglowa 

5 Budynek Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w 
Bychawie  

Kotłownia węglowa 

6 Budynek Gminnej Spółdzielni SCH w Bychawie  Kotłownia węglowa 

7 Budynek Składu Podatkowego, Gospodarstwo Rolne s.c. w Woli 
Gałęzowskiej  

Kotłownia węglowa 

8 Budynek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie  Kotłownia węglowa 
9 Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie  Kotłownia olejowa 
10 Budynek SP ZOZ  Kotłownia olejowa 

11 Budynek Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Rejmonta w 
Bychawie  

Kotłownia olejowa 

12 Budynek Zespołu Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w 
Bychawce  

Kotłownia olejowa 

13 Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bychawie  Kotłownia węglowa 
14 Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bychawie  Kotłownia węglowa 
15 Budynek Przedszkola Samorządowego w Bychawie  Kotłownia węglowa 
16 Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy  Kotłownia węglowa 
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2.5.4. Oświetlenie i sieć energetyczna 

 
Zaopatrzenie w energię 

Zaopatrzenie miast województwa lubelskiego w energię elektryczną odbywa się liniami 

napowietrznymi o napięciu 400 i 220 kV z krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez stacje 

systemowe 400/110 kV (Lublin) oraz stacje 220/110 kV zlokalizowane w Lublinie, Puławach, Chełmie oraz 2 

stacje w Zamościu. Rozprowadzenie energii elektrycznej dla miasta odbywa się poprzez sieć rozdzielczą 

liniami 110 kV. Na terenie województwa funkcjonują stacje rozdzielcze 110/15 kV zasilane linią 110 kV tylko 

z jednego kierunku, co stwarza moŜliwość przerw w zasilaniu na danym obszarze w sytuacjach awaryjnych. 

W związku z powyŜszym konieczna jest rozbudowa elektroenergetycznego systemu o napięciu 110 kV dla 

zapewnienia wszystkim stacjom transformatorowym dwustronnego zasilania, gwarantującego niezawodność 

zasilania odbiorców.  

Miasto i Gmina Bychawa są zasilane w energię elektryczną ze zlokalizowanego w zachodniej części miasta 

Głównego Punktu Zasilającego 110/15 KW. Moc zainstalowanych transformatorów wynosi 2x10 MVA. GPZ 

zabezpiecza bieŜące potrzeby energetyczne miasta i gminy, posiada równieŜ rezerwy mocy kilku MW. Nie 

przewiduje się budowy nowych sieci energetycznych wysokiego napięcia, jedynie modernizację i rozbudowę 

układu sieci średniego napięcia. 

2.6. Stan i ochrona środowiska naturalnego 

2.6.1. Środowisko przyrodnicze  

Środowisko naturalne jest szczególnie waŜne dla kaŜdego człowieka. Zdrowie i prawidłowy rozwój 

jest niezbędne do funkcjonowania. Dlatego teŜ konieczna jest walka zanieczyszczeniem środowiska, 

w którym Ŝyjemy.  

Ogólna jakość środowiska w województwie lubelskim ulega powolnej poprawie, jednak ocena ta nie 

dotyczy czystości wód powierzchniowych i klimatu akustycznego, kształtowanego przez narastający hałas 

drogowy. Tło zanieczyszczeń w miastach i na terenach podmiejskich kształtują równieŜ systemy grzewcze. W 

ostatnich latach obserwuje się pewną poprawę w higienie atmosfery. Jest to wynik likwidacji duŜej liczby 

palenisk indywidualnych poprzez włączenie ich do sieci ciepłowniczych, a takŜe efekt stopniowej zmiany 

paliw stałych na „czyste”. Gleby w województwie lubelskim naleŜą do najlepszych w skali kraju. Południowa 

część obszaru – główny region rolniczy (strategiczny obszar rolniczy) określany jest zagłębiem 

Ŝywnościowym o randze krajowej. W dalszym ciągu obserwuje się pogarszanie stanu czystości rzek po 

przyjęciu ścieków z aglomeracji miejskich. Jest to wynikiem niskiej skuteczności pracy oczyszczalni 

stosujących głównie mechaniczno – biologiczne systemy oczyszczania ścieków. 

Stan powietrza atmosferycznego w Gminie Bychawa jest dobry, pewną uciąŜliwość mogą stanowić 

zanieczyszczenia z tzw. niskiej emisji, czyli powstające przy stosowaniu niewłaściwych źródeł energii w 

ogrzewnictwie indywidualnym. Na obszarze gminu praktycznie brak jest przemysłu, funkcjonuje tu niewielka 

ilość zakładów produkcyjnych, nie ma więc powaŜnych emitorów zanieczyszczeń.  
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Innym istotnym źródłem zanieczyszczeń jest komunikacja drogowa. Problem zanieczyszczeń 

komunikacyjnych związany jest ze szlakami komunikacyjnymi. Dla ograniczenia tych zanieczyszczeń stosuje 

się bariery roślinne oddzielające zabudowania mieszkalne od dróg o duŜym natęŜeniu ruchu. 

Jakość gleb na terenie gminy jest stosunkowo dobra, na ich stan największy wpływ ma sposób ich 

uŜytkowania.   Stan czystości wód na terenie miasta jest zróŜnicowany. Wody rzek Kosarzewki i Gałęzówki są 

zanieczyszczone, w tym rzeka Kosarzewka posiada nadmierne wartości obliczeniowe koncentracji związków 

fosforu i chlorofilu. Poza tym Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne zrzuca ścieki do Kosarzewki w ilości 

od 100 do 500 tys. m3/rok.  

 

2.6.2. Gospodarka odpadami 

 
Gospodarka ściekami jest najbardziej zaniedbanym działem infrastruktury w województwie. 

Utrzymująca się w większości miast raŜąca dysproporcja między postępem w wodociągowaniu, a słabo 

rozwiniętą kanalizacją, stwarza zagroŜenie dla środowiska.  

Na terenie miast województwa podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

jest deponowanie ich na składowiskach. Spośród 41 miast województwa lubelskiego, 35 posiada własne 

składowiska. Miasta, które nie posiadają własnych wysypisk odpadów komunalnych korzystają z najbliŜej 

połoŜonych obiektów. 

Gospodarka odpadami na terenie gminy Bychawa ogranicza się do składowiska odpadów połoŜonego 

w miejscowości Zdrapy odległej 2 km na północ od Bychawy. Na składowisko przywoŜone są odpady 

komunalne z terenu miasta i gminy Bychawa oraz odwodniony osad z oczyszczalni komunalnej w Bychawie. 

Działający na terenie gminy system selektywnej zbiórki odpadów obejmuje odpady papieru, szkła i plastiku. 

Odpady zebrane w ten sposób stanowią ok. 0,3 % wszystkich wytworzonych na terenie gminy odpadów. 

Odpady są unieszkodliwiane poprzez deponowanie ich na składowisku. Składowanie odpadów odbywa się na 

gruncie uszczelnionym folią.  

Oczyszczalnie ścieków 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, która jest zlokalizowana 

w mieście Bychawa, przy ul. M.Pileckiego. UŜytkownikiem jest Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

sp. z o.o. Pracę oczyszczalni cechuje redukcja zanieczyszczeń dochodząca do 95%. Odbiornikiem 

oczyszczonych ścieków jest rzeka Kosarzewka. Oczyszczalnia ma przepustowość 2280 m3/d, wielkość zrzutu 

ścieków wynosi ok. 88 m3/d. Oczyszczalnia zajmuje powierzchnię 1,70 ha, umoŜliwiającą ewentualną 

przyszłą rozbudowę. Jej obecny stopień wykorzystania pod względem ilości przyjmowanych ścieków nie 

przekracza 35%.   
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2.7. Turystyka 

 
Gmina Bychawa jest regionem niezwykle atrakcyjnym przyrodniczo, jak i architektonicznie. Dominującym 

walorem przyrodniczo - krajobrazowym są doliny rzeczne Bystrzycy wraz z jej dopływami. Obfitują one w 

rzadką roślinność wodną oraz wiele chronionych gatunków zwierząt. RównieŜ czyste wody Bystrzycy są 

siedliskiem wielu gatunków ryb: pstrągów, szczupaków itp. Coraz częściej w tych wodach spotkać moŜna 

raki. W wielu lasach na terenie gminy znajdują schronienie przeróŜne gatunki ptactwa i dzikiej zwierzyny. Na 

obszarze gminy są pomniki przyrody podlegające szczególnej ochronie prawnej, do których naleŜy m.in. 

Aleja jesionowa przy drodze z Niedrzwicy DuŜej do Bychawy (wpisana do rejestru zabytków przyrody 

obejmująca 273 drzewa). 

Gmina Bychawa jest wymarzonym miejscem dla turystów, ludzi chcących odpocząć i zrelaksować się na łonie 

natury. Organizowane są wycieczki, spacery oraz zwiedzanie obiektów historycznych.  

Specyficzny wygląd mają znajdujące się na obrzeŜach miasta Bychawy, malowniczo połoŜone na wzgórzu 

ruiny pałacu, wraz z otaczającą je bujną roślinnością. Pierwotny zamek obronny wzniesiony w tym miejscu 

przez Mikołaja Pileckiego w I połowie XVI w. przechodził w ręce kolejnych właścicieli i jak podają źródła, 

wielokrotnie był przebudowywany. W I połowie XIX w. Karol Łaniewski odnowił budowlę nadając jej kształt 

klasycystyczny, niestety w II połowie XIX w. pałac uległ spaleniu, a w 1888r. obiekt nie był juŜ zamieszkany. 

Antoni Budny nabywając dobra bychawskie w 1890 r. nie odnowił pałacu, ale wzniósł nowy murowany dwór 

na Podzamczu, który wraz ze spichrzem z I połowy XIX w. i oborą z 1848 r. tworzy dziś zespół zabudowań 

dworskich w Bychawie – Podzamczu.  

            

 

Rys. 9. Zalew oraz ruiny zamku na tle Zalewu  
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Rys. 10.  Ruiny zamku  

 

Na styku dwu rzek Kosarzewki i Gałęzówki, u podnóŜa ruin pałacu, w malowniczej okolicy Bychawy – 

Podzamczu – rozpościera się Zalew, z wysepką pośrodku. Nad zalewem znajduje się restauracja, obecnie 

trwają równieŜ prace nad pomostem dla rowerów wodnych, w najbliŜszym czasie ma powstać takŜe 

wypoŜyczalnia sprzętu wodnego. Nieopodal rozpościera się tzw. „Zielona Dolina” – zespół stawów rybnych z 

zapleczem gastronomicznym, miejsce sobotnio-niedzielnego wypoczynku mieszkańców miasta i coraz 

częściej przyjezdnych.  

 

 

Rys. 11.  Rezerwat Podzamcze   
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Rys. 12. „Zielona Dolina”   

 

W miejscowości Zdrapy na uwagę zasługuje znajdujące się grodzisko pochodzące z okresu 

przedpiastowskiego, zajmujące obszar ok. 3 ha i stanowiące wyjątkowy w swoim rodzaju punkt widokowy. 

Prowadzone w 2000 r. badania archeologiczne potwierdziły istnienie osadnictwa wczesnośredniowiecznego w 

okolicach Bychawy w IX – X w. W miejscowości Gałęzów zachował się dworek rodziny Koźmianów, w którym 

przyszedł na świat Kajetan Koźmian (poeta klasyk, tłumacz). W Bychawce swoim urokiem zachwyca Kościół 

pw Wszystkich Świętych wzniesiony w XIX w., obok znajduje się cmentarz  z grobem Kajetana Koźmiana i 

kwatera rodziny Rolandów (leŜy tu m.in. gen. Franciszek Rohland – bohater powstania Listopadowego spod 

Grochowa). Pozostałości dawnych zespołów podworskich znajdują się w Woli Gałęzowskiej i Józwowie. 

 

Na terenie miasta i gminy nie ma zaplecza hotelowo - gastronomicznego. Dzięki zaangaŜowaniu  prywatnego 

inwestora obecnie adoptuje się jeden z budynków w centrum miasta na hotel.  Na obszarze gminy istnieje 

jedno gospodarstwo agroturystyczne. W przyszłości planuje się budowę baz noclegowych i gastronomicznych 

w postaci hoteli czy kawiarni. 

Na terenach gminy Bychawa odkryto niedawno źródła ciepłej wody, co zapowiada duŜą inwestycję z 

udziałem kapitału prywatnego. Źródła ciepłej wody zostaną wykorzystane do odnowy biologicznej. 

Atrakcją Gminy Bychawa są organizowane coroczne duŜe imprezy, do których m.in. naleŜą: wiosną - Dni 

Bychawy „W Krainie Pierogów”, a jesienią – PoŜegnanie Lata „Święto Pieczonego Ziemniaka”, z udziałem 

gwiazd estrady, koncertami, występami okolicznych zespołów, konkursami i zabawami oraz pokazami 

sztucznych ogni.  
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Rys. 13. Park przy ul. 11 Listopada z naturalnymi źródłami wody 

 

Całe miasto tonie w zieleni, szczególnie atrakcyjne pod tym względem jest otoczenie kościoła i główna ulica 

Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz parki miejskie przy ul. Piłsudskiego i ul. 11 Listopada. Do niewątpliwych 

atutów Bychawy zaliczyć trzeba zdrowe, czyste powietrze i takąŜ wodę. Występujące tu bogactwo fauny i 

flory mobilizuje mieszkańców i władze gminne do dbałości o posiadane dobra. Naturalny krajobraz 

przyrodniczy i historyczno – kulturowy stwarza warunki do rozwoju turystyki i bazy turystycznej na terenie 

gminy Bychawa.   

ZAPLECZE  ZABYTKOWE 

Do waŜniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy zaliczyć naleŜy:  

• Późnorenesansowy kościół parafialny św. Jana Chrzciciela (1603-1639, przebudowany w XIX w., 

rozbudowany w latach 1987-1996) z kaplicami (XVIII w.), z obrazami Matki Boskiej z Dzieciątkiem i 

malowanym na blasze Chrztem Chrystusa (XVII w.), z drewnianą dzwonnicą (1862) i plebanią;  

• dawna synagoga z piękną polichromią (1810 r., zbudowana na pozostałościach XVI-wiecznej, 

przebudowana po 1945).  

• w okolicy miasta, na Podzamczu Bychawskim, ruiny pałacu (1. połowa XVI w., przebudowany po 

1820) i późnobarokowa kapliczka (XVIII w.) oraz częściowy rezerwat "Podzamcze" (utworzony w 

1974, o powierzchni 3,4 ha), obejmujący wzniesienie porośnięte roślinnością kserotermiczną (m.in. z 

omanem szorstkim) i gatunkami chronionymi (np. ostroŜeń pannoński i wiśnia karłowata), 

• cmentarz ze starymi nagrobkami,  

• część zabudowy wsi Bychawka połoŜona w centrum wokół kościoła wraz z zabytkowym cmentarzem. 
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Na terenie gminy znajduje się kilka pomników przyrody. NaleŜy do nich Aleja Jesionowa przy drodze z 

Niedrzwicy DuŜej do Bychawy, wpisana do rejestru zabytków przyrody, obejmująca 273 drzewa oraz lipa 

rosnąca przy skrzyŜowaniu ulic 11 Listopada i Zamkowej. W Gminie Bychawa odradza się hodowla koni, z 

której okolica słynęła przed wojną.  

Wspólnie z Gminą StrzyŜewice podjęto projekt utworzenia Parku Kulturowego im. K.Koźmiana. Jego 

zadaniem będzie zespołowa ochrona dóbr przyrody i kultury na terenie gminy.  

Szczegółowe zestawienie zabytków przedstawia poniŜsza tabela. 

 

Tabela 24. Wykaz obiektów zabytkowych na terenie Gminy Bychawa 

Lp. Nazwa zabytku Lokalizacja 

1 Kapliczka z figurką NMP z Dzieciątkiem  Bychawka Pierwsza  
2 Pomnik poświęcony J. Poniatowskiemu  Bychawka Druga  
3 Cmentarz wojenny z I wojny światowej  Bychawka Druga  
4 Dwór w zespole dworsko-parkowym  Bychawka Druga Kolonia 
5 Dwór w zespole dworsko-parkowym Gałęzów 
6 Ośmiorak w zespole dworsko – parkowym  Józwów  
7 Kościół parafialny p.w. św. Stanisława w zespole kościelnym  Stara Wieś Druga  
8 Dzwonnica w zespole kościelnym  Stara Wieś Druga 
9 Plebania w zespole kościelnym  Stara Wieś Druga 
10 Kapliczka  Urszulin  
11 Kościół parafialny pw św. Antoniego Padewskiego  Wola Gałęzowska  
12 Dwór w zespole dworsko-parkowym Wola Gałęzowska 
13 Park z układem wodnym w zespole dworsko-parkowym Wola Gałęzowska 
14 Oficyna w zespole dworsko-parkowym Wola Gałęzowska 
15 Lodownia w zespole dworsko-parkowym Wola Gałęzowska 
16 Altana w zespole dworsko-parkowym Wola Gałęzowska 
17 Dom gorzelanego w zespole dworsko-parkowym Wola Gałęzowska 
18 Gorzelnia w zespole dworsko-parkowym Wola Gałęzowska 
19 Aleja kasztanowa w dawnym zespole dworsko-parkowym Zaraszów  
20 Chałupa  Zaraszów 
21 Mała architektura – pompa wodna  Zaraszów 
22 Kuźnia  Zaraszów 
23 Chałupa Zdrapy  
24 Grodzisko  Zdrapy  

25 Dom mieszkalny – kamienica  Bychawa,  
ul. M. Kopernika 12  

26 Rzeźnia śydowska  Bychawa, ul. Partyzantów 54 
27 Dwór Budnego  Bychawa, ul. Pileckiego 6 
28 Kuźnia Dworska  Bychawa, ul. Pileckiego 7 
29 Dom mieszkalny – kamienica  Bychawa, ul. Piłsudskiego 33 
30 Szkoła – Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego  Bychawa 
31 Mur ogrodzeniowy Kościołą Parafialnego pw św. Jana Chrzciciela Bychawa 
32 Plebania Bychawa 
33 Szpital  Bychawa 
34 Kostnica w zespole szpitalnym  Bychawa 
35 Cmentarz Ŝydowski – stary  Bychawa, ul. Kościuszki 
36 Cmentarz Ŝydowski – nowy  Bychawa, ul. Partyzantów 76 

37 Figura MP Bychawa, ul. P. 
Ściegiennego 

38 Zabytkowe drzewostany wzdłuŜ ulic: 11 Listopada, Pileckiego 6, 
Piłsudskiego.  

Bychawa 
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2.8. BudŜet Gminy 

 
Projekt budŜetu powstaje po uwzględnieniu wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne 

gminy, radnych, rady sołeckie i zarządy osiedli, a takŜe przez poszczególnych mieszkańców.  

WaŜniejsze usługi administracyjne świadczone przez urząd gminy obejmują rejestrację urodzeń i 

zgonów, udzielanie ślubów przez urząd stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych i rejestrację ruchu 

ludności, rejestrację pojazdów mechanicznych i wydawanie praw jazdy, prowadzenie obsługi finansowej 

gminy oraz realizowanie zadań z zakresu pełnienia funkcji organu podatkowego w ramach podatków 

lokalnych, nadzór nad ochotniczymi straŜami poŜarnymi, gospodarowanie majątkiem gminnym, nadzór nad 

gminnymi przedszkolami i szkolnictwem podstawowym pod względem wykonywania obowiązków 

właścicielskich, kierowanie i organizowanie obrony cywilnej w gminie, wykonywanie i nadzorowanie zadań 

remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na poziomie gminy oraz sprawowanie opieki społecznej 

nad najuboŜszą częścią społeczności lokalnej, nadzór nad kulturą gminną oraz lecznictwem otwartym.  

PoniŜej przedstawiono zestawienie poszczególnych składników budŜetu gminy Bychawa w latach 

2004-2007 (plan). Zarówno dochody, jak i wydatki budŜetowe systematycznie rosną.  

 

Tabela 25.  Składniki budŜetu gminy Bychawa w latach 2004-2006 oraz plan na rok 2007 

BudŜet 
gminy 2004 Dynamika 2005 Dynamika 2006 Dynamika 2007 Plan 

Dynamika 
2007 do 
2004 

Dochody  14 141 551  9,41% 15 472 556  36,11% 21 059 683  11,82% 23 549 485  66,53% 

Wydatki 14 786 963  9,70% 16 221 821  57,42% 25 536 146  -4,94% 24 274 008  64,16% 

w tym:     
bieŜące 

13 263 073  9,68% 14 546 737  12,44% 16 356 678  7,11% 17 520 432  32,10% 

majątkowe 1 505 890  11,24% 1 675 084  448,00% 9 179 468  -26,43% 6 753 576  348,48% 

 

Na dochody gminy składają się dochody własne, czyli podatki i opłaty lokalne, udział w podatkach 

stanowiących dochód budŜetu państwa oraz dotacje i subwencje. Wydatki budŜetu gminy kierowane są na 

realizację zadań określonych w ustawie o samorządzie terytorialnym. Dominująca pozycją w wydatkach 

budŜetowych są wydatki bieŜące, których głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne stanowiące 

50% wydatków bieŜących (plan na rok 2007). 
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Wykres 11. Porównanie dochodów budŜetowych w latach 2004-2007 
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NajwyŜsze dochody budŜetowe zakłada plan budŜetu na rok 2007. Od roku 2004 dochody 

systematycznie rosną, w 2007 roku będą o 66,53% wyŜsze niŜ w roku 2004. Dominującą pozycją w 

dochodach budŜetowych są składniki dochodów własnych na finansowanie zadań własnych takie jak: 

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem i róŜne rozliczenia. Zmienia się jednak udział tych pozycji dochodów w 

dochodach ogółem. W roku 2004 suma tych pozycji stanowiła 78,4% ogółu dochodów natomiast w roku 

2007 zakłada się udział sumy wymienionych wyŜej pozycji na poziomie 56,9%. 

 

Tabela 26.  Zestawienie wydatków budŜetowych w latach 2004-2007 

Lata Wydatki 
ogółem 

Wydatki 
bieŜące 

udział (%) 
w całości 

Wydatki 
majątkowe 

udział (%) 
w całości 

2004 14 768 963 zł 13 263 073 zł 89,80% 1 505 890 zł 10,20% 
2005 16 221 821 zł 14 546 737 zł 89,67% 1 675 084 zł 10,33% 
2006 25 536 146 zł 16 356 678 zł 64,05% 9 179 468 zł 35,95% 
2007 24 274 008 zł 17 520 432 zł 72,18% 6 753 576 zł 27,82% 

 

PowyŜsze zestawienie pokazuje jak kształtował się udział wydatków bieŜących i majątkowych w 

wydatkach budŜetowych ogółem. Wydatki w latach 2004-2006 systematycznie rosły, natomiast plan na rok 

2007 zakłada niewielki spadek wydatków budŜetowych. W latach 2004-2005 niemal 90% wydatków ogółem 

stanowiły wydatki bieŜące. W kolejnych dwóch latach występuje znaczny wzrost udziału wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem. W roku 2006 udział wydatków majątkowych wynosił 35,95%, a plan na 

rok 2007 zakłada wydatki majątkowe na poziomie 27,82%. Wzrost wydatków majątkowych ma bezpośredni 

związek z inwestycjami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych, które gmina pozyskała w okresie 

finansowania 2004-2006.  Plan na rok 2007 zakłada pozyskanie kolejnych funduszy. Wykres zamieszczony 

poniŜej w sposób obrazowy pokazuje stosunek poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem. 

 

Wykres 12.  Zestawienie wydatków budŜetowych w latach 2004-2007 
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Największym wydatkiem w budŜecie Bychawy są wydatki ponoszone na oświatę i wychowanie. 

Znaczne obciąŜenie dla budŜetu stanowią wydatki ponoszone na opiekę społeczną, oraz wydatki związane z 

utrzymaniem Administracji Publicznej. Suma tych trzech pozycji w budŜecie stanowi około 62,25% 

wszystkich wydatków (plan na rok 2007). Wydatki wzrosły od roku 2004 do roku 2007 o 64,16%. Wpływ na 

wzrost wydatków mają głównie wydatki majątkowe, które od roku 2004 do 2007 wzrosły o niemal 350%.  

NajwyŜsze wydatki majątkowe poniesiono w roku 2006, stanowiły one 35,95% wszystkich wydatków 

budŜetowych tego roku. ZłoŜyły się na to realizowane projekty finansowane z funduszy strukturalnych oraz 

inwestycje związane przede wszystkim z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.  
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Rozdział 3. 

Wnioski z Raportu o stanie Gminy Bychawa 

 
 

Gmina Bychawa 

- Gmina miejsko – wiejska połoŜona w województwie lubelskim, obejmująca swoim zasięgiem 36 sołectw 

- charakteryzuje się duŜym urozmaiceniem ukształtowania terenu 

- uŜytki rolne stanowią ponad 85% powierzchni całej gminy 

- wielowiekowe tradycje – pierwsza wzmianka o Bychawie pojawiła się w I połowie XIV wieku 

 

Ludność i zagadnienia społeczne 

- struktura wiekowa ludności Gminy Bychawa jest poprawna  

- struktura płci odznacza się niewielką przewagą liczebną kobiet (mieszcząca się w średniej krajowej) 

- 60% ludności Gminy Bychawa jest w wieku produkcyjnym co w porównaniu do średniej województwa 

(62,3%) jest wynikiem niskim 

- przyrost naturalny utrzymuje się na poziomie dodatnim 

- z roku na rok poprawia się sytuacja na lokalnym rynku pracy i maleje liczba osób bezrobotnych 

- średnio 66% ogółu bezrobotnych stanowią ludzie młodzi w wieku 18-34 lata z niewielkim doświadczeniem 

zawodowym 

- najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem średnim i policealnym 

- wzrasta ilość rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie – najczęstsze 

powody pobierania świadczeń – ubóstwo, niepełnosprawność i długotrwała choroba 

- pomoc społeczna w większości przypadków udzielana jest rodzinom z dziećmi 

- szybko spadająca liczba uczniów w szkołach podstawowych 

- rozdrobniona sieć szkół, a co za tym idzie nadmierne koszty funkcjonowania placówek oświatowych 

- wyeksploatowane budynki szkolne bez właściwego zaplecza infrastruktury sportowej 

 

Gospodarka gminna 

- główną funkcję w strukturze gospodarki gminy pełni rolnictwo 

- ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy systematycznie wzrasta jednak 

wskaźnik przedsiębiorczości2 w Bychawie jest znacznie niŜszy niŜ średni w województwie lubelskim 

- wśród podmiotów gospodarczych dominuje działalność handlowa i usługowa 

- Gmina charakteryzuje się atrakcyjnym turystycznie połoŜeniem 

- niewykorzystane zasoby wód termalnych 

- planowany rozwój Gminy w kierunku turystyki i wykorzystania zasobów środowiska naturalnego 

- wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy dominują mikro-przedsiębiorstwa 

- najwaŜniejszymi pracodawcami są publiczne podmioty gospodarcze 

 

                                                 
2 Ilość podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 
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Infrastruktura techniczna i komunalna 

- dobrze rozwinięta sieć dróg na terenie gminy, jednak o niezadowalającym stanie technicznym, przez gminę 

przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne 

- od lat 70 tych jedynie remontuje się istniejące odcinki dróg, nie powstają zaś nowe, które mogłyby 

odciąŜyć gminę a w szczególności Miasto Bychawa od nadmiernego ruchu samochodowego 

- cały obszar gminy jest stelefonizowany 

- sieć wodociągowa obejmuje całą gminę i jest zasilana z ujęć podziemnych 

- sieć kanalizacyjna jest słabo rozwinięta, obejmuje wyłącznie miasto Bychawa gdzie do sieci przyłączonych 

jest 80% mieszkańców 

- planuje się systematyczną rozbudowę sieci kanalizacyjnej 

- brak scentralizowanej gospodarki cieplnej 

- do celów grzewczych wykorzystywane są kotłownie, wykorzystujące róŜne źródła energii, głównie węgiel i 

koks, w większości kotłownie wymagają modernizacji 

- sieć gazowa występuje wyłącznie na terenie Miasta Bychawa, nie ma sieci gazowej w pozostałych 

miejscowościach gminy 

- system energetyczny zabezpiecza w pełni bieŜące potrzeby mieszkańców gminy 

- nie przewiduje się budowy nowych sieci energetycznych wysokiego napięcia jedynie modernizacje i 

rozbudowę układu sieci średniego napięcia 

 

Środowisko naturalne 

- stan powietrza atmosferycznego w gminie jest dobry 

- praktycznie brak na terenie gminy przemysłu, bardzo mała liczba zakładów produkcyjnych, a więc 

powaŜnych emitorów zanieczyszczeń 

- duŜy wpływ na powstawanie zanieczyszczeń ma stosowanie niewłaściwych źródeł energii w ogrzewnictwie 

indywidualnym, nie bez znaczenia dla środowiska naturalnego pozostaje wzmoŜony ruch samochodowy 

- jakość gleb stosunkowo dobra 

- stan czystości wód jest zróŜnicowany – zanieczyszczone rzeki Kosarzewka i Gałęzówka 

- gospodarka odpadami jest ograniczona do składowania odpadów na składowisku w miejscowości Zdrapy 

- na terenie gminy działa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, której stopień wykorzystania nie 

przekracza 35% 

- dominującym walorem przyrodniczo – krajobrazowym są doliny rzeczne Bystrzycy wraz z jej dopływami, 

bogate w rzadką roślinność wodną 

 

Turystyka i zabytki 

- gmina Bychawa to region atrakcyjny zarówno przyrodniczo jak i architektonicznie 

- na obszarze gminy występują pomniki przyrody podlegające ochronie prawnej 

- na obrzeŜach Miasta Bychawa zaobserwować moŜna połoŜone nad zalewem ruiny Pałacu w otoczeniu 

parku z ciekawą roślinnością 
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- Miasto planuje zagospodarować zalew pod kątem turystyki, powstała juŜ restauracja, w najbliŜszym czasie 

powstaną pomosty oraz wypoŜyczalnia sprzętu wodnego, poszerzona zostanie ścieŜka wokół zalewu w celu 

umoŜliwienia ruchu rowerowego 

- na terenie gminy brakuje zaplecza hotelowo – gastronomicznego co skutecznie blokuje rozwój turystyki 

- odkryte źródła wód termalnych odpowiednio zagospodarowane mogą w przyszłości uatrakcyjnić Bychawę i 

zachęcić do przyjazdu turystów 

- na terenie miasta znajduje się atrakcyjny turystycznie park, w którym mają ujścia naturalne źródełka 

wodne, wymagające wyeksponowania 

- gmina zadbana, zielona, wymagająca rozbudowy infrastruktury turystycznej 

 

BudŜet Gminy 

- systematycznie co roku wzrastają dochody budŜetowe 

- najwyŜsze wydatki w gminie ponoszone są na oświatę i wychowanie 

- na przełomie ostatnich czterech lat obserwujemy znaczny wzrost wydatków, wpływ na to ma przede 

wszystkim znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych, co świadczy o zaangaŜowaniu władz gminy w poprawę 

jakości Ŝycia jej mieszkańców 

- budŜetowe załoŜenia długoterminowe zawiera Wieloletni Plan Inwestycyjny 
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Rozdział 4. 

Bilans strategiczny Gminy Bychawa 

 
Bilans strategiczny sporządzono po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych w formie badań 

ankietowych (mieszkańcy mieli moŜliwość wypowiedzenia się na temat problemów i moŜliwości 

charakteryzujących Gminę Bychawa), prac w zespołach zadaniowych, w których uczestniczyli przedstawiciele 

władz gminy, Rady Gminy oraz istotnych dla rozwoju Gminy innych podmiotów. Dokładnie przeanalizowano 

obecną sytuację gminy (którą szczegółowo obrazuje Raport o stanie Gminy). Zebrano wszystkie uwagi osób 

zainteresowanych i skonfrontowano je z obecną sytuacją gminy i na tej podstawie sformułowano 

podstawowe problemy z jakimi boryka się Gmina Bychawa, a rozwiązanie których przyniesie wymierne 

korzyści i zapewni zrównowaŜony, długoletni rozwój Gminy.  

4.1. Badanie opinii społecznej 

 
Na potrzeby opracowania strategii przeprowadzono konsultacje społeczne w formie badań ankietowych. 

Jedna ankieta została skierowana do mieszkańców Gminy Bychawa, a kolejna trafiła bezpośrednio do 

Sołtysów Gminy Bychawa. 

 
Badania ankietowe to najbardziej popularny sposób uzyskiwania informacji od specjalnie dobranej 

reprezentacji grupy osób. Dla ustalenia badanej populacji konsumentów stosuje się róŜne formy badania:  

-  dobór losowy – gdy niewielka jest ich liczba i nieznana ich struktura,  

-  dobór losowy systematyczny - gdy jest dostępna lista całej populacji, 

-  dobór losowy warstwowy – dla uzyskania bardziej dokładnych wyników charakteryzujących badanych.   

Dzięki konsultacjom społecznym umoŜliwiliśmy mieszkańcom Miasta i Gminy Bychawa 

wypowiedzenie się na temat obszarów wymagających szczególnej uwagi i działań aby poprawić ich obecny 

stan, odnowić i oŜywić ich wygląd. Aby wypowiedzieli się na czym ich zdaniem polegają zaniedbania 

architektoniczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe w Mieście i Gminie. 

W tym przypadku badania są pozbawione losowości, poniewaŜ narzędziem badawczym była ankieta 

rozdawana, co powoduje iŜ badania ukierunkowane zostały do osób aktywnych społecznie, zajmujących 

funkcje w organizacjach społecznych i jednostkach publicznych. 

 

4.1.1. Cel i metoda badań 

 
Badana zbiorowość 

Celem badań było poznanie opinii i potrzeb mieszkańców gminy Bychawa. Ze względu na bardzo 

ograniczone moŜliwości organizacyjno – techniczne w badaniach wykorzystano technikę gromadzenia danych 

poprzez ankietę rozdawaną. 

Pierwsze badania ankietowe zostały przeprowadzone w dniach od 5 kwietnia do 20 kwietnia 2007 

roku i skierowane do mieszkańców, którzy aktywnie działają społecznie. Kwestionariusze ankiety rozdawane 
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były w róŜnych punktach. MoŜna je było otrzymać w takich organizacjach działających na terenie Miasta i 

Gminy jak: 

- Urząd Miejski w Bychawie 

- wybrane zakłady pracy 

- punkty handlowe 

- szkoły 

- szpital 

 

Osoby które wypełniły ankietę, mogły ją złoŜyć w Urzędzie Miasta i w Biurze Obsługi Interesanta, 

bądź przesłać drogą elektroniczną. 

W badaniach udział wzięło (oddało wypełnione ankiety) łącznie 82 osoby. Charakterystykę 

społeczno-demograficzną respondentów zawierają poniŜsze tabele i wykresy. 

 
 
Tabela 27.  Osoby według deklarowanego miejsca zamieszkania oraz według płci 
 

Kobiety MęŜczyźni 
Miejscowość Liczba Udział 

% Liczba Udział % Liczba Udział % 

Ogółem 82 100 64 78,05 18 21,95 
Bychawa 65 79,27 49 59,76 16 19,51 
Zaraszów 3 3,66 3 3,66 -  -  
Tarnawka 1 1,22 1 1,22  - -  
Osowa 2 2,44 2 2,44  - -  
Stara Wieś 1 1,22 1 1,22  - -  
Wola DuŜa 1 1,22 1 1,22  - -  
StrzyŜewice 1 1,22 1 1,22  - -  
Wincentówek 1 1,22  -  - 1 1,22 
Wola Gałęzowska 1 1,22 1  1,22  - -  
Lublin 1 1,22 1  1,22  - -  
brak danych 5 6,1 4  4,88 1 1,22 

 

W badaniu wzięło udział znacznie więcej kobiet niŜ męŜczyzn. Stanowiły one 78,05 % tych, którzy 

odpowiedzieli na ankietę. 79,27% wszystkich respondentów jako miejsce zamieszkania podało miasto 

Bychawa, 13,41% zamieszkuje w miejscowościach: Zaraszów, Tarnawka, Osowa, Stara Wieś, Wola DuŜa, 

StrzyŜewice, Wincentówek, Wola Gałęzowska. Jedna osoba jako miejsce zamieszkania podała Lublin, 

natomiast 5 osób (6,10%) nie określiło miejsca zamieszkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 
________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
GB UNIA Finanse Sp. z o.o. 

54 

 
Wykres 13. Udział procentowy respondentów w poszczególnych miejscowościach.  

 

Tabela 28. Charakterystyka uczestników badań ze względu na wiek  

Wiek 

 
18-30 lat 

 
31-40 lat 

 
41-50 lat 

 
51-60 lat 

powyŜej  61 
lat 

 

 

Razem 

 

 

Respondenci 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Ogółem 21 25,61 20 24,39 27 32,93 10 12,2 4 4,88 82 100 

 
 

 
Wykres 14. Udział procentowy respondentów ze względu na wiek. 
 
 

Ankieta wzbudziła zainteresowanie osób w niemal wszystkich grupach wiekowych. Najwięcej bo 32,93% 

respondentów mieści się w przedziale 41-50 lat. Kolejną liczną grupą były osoby w młodym wieku (18-30 

lat), stanowiące 25,61% respondentów, oraz osoby w wieku 31-40 lat stanowiące 24,39% respondentów. 

Udział %  
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6,1 1,22 1,22 
1,22 

1,22 
1,22 

3,66 

1,22 
2,44 

1,22 

Bychawa 
Zaraszów 
Tarnawka 
Osowa 
Stara Wieś 
Wola DuŜa 
StrzyŜewice 
Wincentówek 
Wola Gałęzowska 
Lublin 
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Najmniejsze zainteresowanie ankietą obserwujemy u osób najstarszych, powyŜej 61 roku Ŝycia. Stanowiły 

one zaledwie 4,88% badanych 

 
Tabela 29. Charakterystyka respondentów według deklarowanego wykształcenia  

Wykształcenie 

podstawowe zasadnicze średnie wyŜsze brak danych 
Razem 

Respondenci 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 
Ogółem  0 - 2 2,44 35 42,68 38 46,34 7 8,54 82 100  

 
Wśród ankietowanych najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyŜszym, stanowiące 46,34% 

wszystkich badanych. Kolejną grupą są osoby z wykształceniem średnim stanowiące 42,68% badanych. 

8,54% ankietowanych nie podało wykształcenia. W badaniu nie uczestniczyły osoby z wykształceniem 

podstawowym, a osoby z wykształceniem zasadniczym stanowiły zaledwie 2,44%. Strukturę badanych ze 

względu na wykształcenie obrazowo pokazuje poniŜszy wykres. 

 

 
Wykres 15. Udział procentowy respondentów ze względu na wykształcenie 
 

Tabela 30. Charakterystyka respondentów ze względu na deklarowane miejsce pracy 

Miejsce pracy Liczba Udział procentowy  (%) 

Zakład państwowy 26 31,71 
Jednostka samorządowa 35 42,68 
Zakład prywatny (pracownik) 2 2,44 
Zakład prywatny (właściciel) 1 1,22 
Pracuje w niepełnym wymiarze 3 3,66 
Uczeń, student 3 3,66 
Emeryt, rencista 4 4,88 
Zajmuję się prowadzeniem domu 1 1,22 
Osoba bezrobotna 2 2,44 
Gospodarstwo rolne 1 1,22 
Inne 4 4,88 

Razem 82 100,0 

 

Udział % 

2,44% 

42,68% 

46,34% 

8,54% 

 zasadnicze 

średnie 

wyŜsze 

brak danych 
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Wykres 16. Udział procentowy respondentów ze względu na miejsce pracy 

 

Tabela 31. Charakterystyka respondentów ze względu na wykonywany zawód. 

Wykonywany zawód Liczba Udział procentowy (%) 

Nauczyciel 15 18,29 
Pracownik umysłowy 9 10,98 
Urzędnik 9 10,98 
Pielęgniarka 5 6,10 
Kierownik 2 2,44 
Emeryt 2 2,44 
Rencista 2 2,44 
Animator kultury 1 1,22 
PołoŜna 1 1,22 
Doradca zawodowy 1 1,22 
Pedagog 1 1,22 
Sprzątaczka 1 1,22 
Sprzedawca 1 1,22 
StraŜnik 1 1,22 
Duchowny 1 1,22 
Księgowa 1 1,22 
Kadrowa 1 1,22 
Referent ekonomiczny 1 1,22 
Właściciel firmy 1 1,22 
Brak danych 26 31,71 

Razem 82 100 

 

Udział % 

3,66% 
3,66% 

4,88% 

13,41% 
31,71% 

42,68% 

Zakład państwowy 

Jednostka samorządowa 

Zakład prywatny 

Uczeń, student 

Emeryt, rencista 

Pozostałe 
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Wykres 17. Udział procentowy respondentów ze względu na wykonywany zawód. 

 

Jeśli za wskaźnik zaangaŜowania w problem rozwoju Miasta i Gminy Bychawa uznamy uczestnictwo 

w sondaŜu, to grupami najbardziej zaangaŜowanymi spośród wszystkich grup społeczno-zawodowych 

okazują się być pracownicy zatrudnieni w jednostkach samorządowych i zakładach państwowych. Stanowią 

oni 74,39% wszystkich badanych. Są to głównie nauczyciele (18,29%) i pracownicy umysłowi (10,98%) oraz 

urzędnicy (10,98%) (Wykres 17). Kolejną grupą zawodową są pielęgniarki, których udział w badaniu wyniósł 

6,10%. Pozostałe grupy zawodowe nie przekroczyły 3% udziału w badaniu (tabela 31). 

 

Tabela 32. Dane dotyczące ilości osób w gospodarstwie domowym respondentów 

Ilość osób w gospodarstwie domowym Liczba Udział Procentowy  
(%) 

1 5 6,10 
2 9 10,98 
3 23 28,05 
4 20 24,39 
5 19 23,17 

Więcej niŜ 5 6 7,32 
Razem 82 100 

 

Wśród uczestników badań najwięcej jest osób, których gospodarstwo domowe składa się z 3 osób (28,05%), 

oraz z czterech osób (24,39%),  a najmniej – z jednej (6,10%).  
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Tabela 33. Sytuacja mieszkaniowa przebadanych osób. 

Sytuacja mieszkaniowa Liczba Udział Procentowy  
(%) 

Mieszkanie spółdzielcze (własnościowe) 19 23,17 
Mieszkanie spółdzielcze 5 6,10 
Mieszkanie komunalne 2 2,44 
Własny dom 51 62,20 
Wynajem 4 4,88 
Inne 0 - 
Brak danych 1 1,22 

Razem 82 100 

 
Respondenci w większości mieszkają we własnych domach ich udział w ogóle badanych wynosi 

62,2%, Kolejną grupą są osoby posiadające mieszkania spółdzielcze własnościowe (23,17%). Mieszkania 

spółdzielcze zamieszkuje 6,10% badanych, mieszkania komunalne 2,44% badanych, a 4,88% badanych 

wynajmuje mieszkanie. 

 

4.1.2. Ograniczenia interpretacji 

 

Interpretacja przedstawionych poniŜej wyników badania jest istotnie ograniczona. Powinny być 

traktowane jako reprezentatywne dla poglądów badanej zbiorowości, a nie uznawane za reprezentatywne 

dla poglądów ogółu mieszkańców Miasta i Gminy Bychawa. Przyczyn takich sytuacji jest kilka. 

Przyjęcie za podstawowe narzędzie badawcze ankiety rozdawanej w konkretnych wybranych 

miejscach pozbawia badanej zbiorowości losowości, która jest warunkiem koniecznym takich badań. W tej 

sytuacji szanse uczestniczenia w ankiecie nie były równo rozłoŜone w całej populacji mieszkańców Miasta i 

Gminy, bo nie dostarczono jej według z góry określonej metody (chodzi tu o zapewnienie losowości doboru 

badanych). 

Prezentowane wyniki moŜna odnieść do poglądów mieszkańców Miasta i Gminy, którzy tworzą 

środowiska najŜywiej zainteresowane i zaangaŜowane w problemy tej społeczności i mają charakter 

środowisk opiniotwórczych. Ze względu ukazania trendów w opiniach tych środowisk, badania są bardzo 

przydatne. Zwłaszcza wtedy, gdy lokalni decydenci stoją przed koniecznością podjęcia decyzji w sprawach, 

które pozostają w polu zainteresowania tych środowisk. 
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Wyniki  badań ankietowych 

 

Tabela 34. Najbardziej zadbane według badanych rejony Miasta Bychawa 

Najbardziej zadbane rejony Miasta Liczba Udział 
procentowy(%) 

Park w centrum Miasta 
Centrum Miasta 
Ul. Piłsudskiego 
Okolice urzędów 

29 
23 
11 
6 

35,37 
28,05 
13,41 
7,32 

 
Wszystkie wskazane przez ankietowanych miejsca w Mieście Bychawa zlokalizowane są w centrum Miasta. 

Mieszkańcy wymieniają jako tereny najbardziej zadbane park w centrum Miasta (35,37%), centrum 

(28,05%), ul. Piłsudskiego (13,41%) oraz okolice urzędów (7,32%) 

 
Tabela 35. Ogólna opinia mieszkańców Miasta i Gminy Bychawa na temat i atrakcyjności pod względem 

ciszy, spokoju przyjemnego miejsca wyróŜnia się czymś pozytywnym wśród innych miejscowości.  

Tak Nie Razem  
Respondenci 

 Liczba % Liczba % Liczba % 

Ogółem 61 74,39 20 24,39 81 98,78 

 
Badani odpowiadając na pytanie numer 8 w ankiecie, które brzmiało „Czy miejscowość w której 

Pan/i mieszka wyróŜnia się czymś pozytywnym wśród innych miejscowości Gminy, Powiatu?” – Najwięcej 

osób wyróŜnia ekologię, czyste środowisko, tereny zielone (47,56%). Mieszkańcy cenią sobie ciszę i spokój 

(40,24%), uwaŜają iŜ ich miasto jest estetyczne i schludne (35,37%). 25,61% badanych uwaŜa Bychawę za 

przyjemne miasto, a 20,73% czuje się w Bychawie bezpiecznie. Ponadto jako czynniki wyróŜniające Bychawę 

wśród innych miejscowości podano organizację imprez masowych (18,29%), oraz stosunkowo małe 

zaludnienie (15,85%). 

Wyniki dotyczące wiedzy badanych odnośnie najczęściej sygnalizowanych problemów w Mieście i 

Gminie przedstawia Tabela 36. 

 
Tabela 36. Najczęściej sygnalizowane i dostrzegane przez respondentów problemy w Mieście i Gminie 
Bychawa 

 
 

Umiejscowienie 
 

Najczęstsze problemy Liczba Udział procentowy 
(%) 

Miasto Bychawa 

- brak parkingów 
- bezrobocie 
- zły stan dróg i chodników 
- nie segregowanie śmieci 
- brak zakładów pracy 
- lokalizacja miejskiego targowiska 
- brak bazy noclegowej i 
gastronomicznej 

22 
14 
11 
10 
7 
6 
6 
 

26,83 
17,07 
13,41 
12,20 
8,54 
7,32 
7,32 

Gmina Bychawa - zły stan dróg 
- brak oświetlenia 

24 
10 

29,27 
12,20 
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- bezrobocie 
- dzikie wysypiska śmieci 
- brak chodników 

9 
8 
7 

10,98 
9,76 
8,54 

 

Na wstępie naleŜy zaznaczyć, iŜ około 30% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytania 

dotyczące problemów Miasta i Gminy Bychawa.  

Podstawowym problemem wskazanym przez respondentów, dotyczącym Miasta Bychawa jest brak 

parkingów, takiej odpowiedzi udzieliło 26,83% respondentów. 17,07% respondentów wskazało problem 

bezrobocia w Mieście i braku nowych miejsc pracy. Zwrócono uwagę na zły stan dróg i chodników (13,41%), 

złą lokalizację miejskiego targowiska 7,32%, oraz podkreślono istotny problem, mający ogromny wpływ na 

rozwój turystyki w tym regionie, mianowicie brak bazy noclegowej i gastronomicznej 7,32%. 

Podstawowym problemem gminy Bychawa jest zły stan dróg, tak odpowiedziało 29,27% 

ankietowanych. Czynnikiem, który w duŜej mierze ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 

gminy jest brak oświetlenia, ten problem wskazało 12,2% ankietowanych. Problemem w gminie wg 

ankietowanych jest podobnie jak w przypadku Miasta – bezrobocie (10,98%).  

W ankietach wskazano istotny problem z punktu widzenia ochrony środowiska, dotyczący problemów 

z wywozem śmieci oraz występowania dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy. W dalszej kolejności 

wymieniano równieŜ: problem zaśmieconych lasów, brak sieci gazowej, brak chodników oraz źle rozwiązaną 

komunikację. 

 
Problemy społeczne sygnalizowane przez ankietowanych: 

- nietrzeźwi nieletni, 

- bezrobocie, 

- chuligaństwo i wandalizm, 

- niezadowalający stan słuŜby zdrowia, 

- brak współpracy i zaangaŜowania mieszkańców w problemy Miasta i Gminy, 

- ograniczona oferta kulturalno – edukacyjna, 

- brak miejsc rozrywki dla dzieci i młodzieŜy. 

 
Wymieniając problem nietrzeźwości ankietowani zwrócili uwagę na łatwość dostępu alkoholu. 

Podkreślano, Ŝe młodzieŜ bez problemu moŜe kupić alkohol w większości punktów handlowych w Bychawie. 

Zaznaczano, iŜ nietrzeźwi znacznie wpływają na obniŜenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, 

dopuszczają się wybryków chuligańskich i aktów wandalizmu. 

 

Tabela 37. Najniebezpieczniejsze miejsca na terenie Miasta i Gminy wg ankietowanych 

Najbardziej niebezpieczne rejony Miasta Liczba Udział 
procentowy (%) 

Parki (głównie przy ul. 11 Listopada) 
Podzamcze 

20 
17 

24,39 
20,73 
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Ankietowani jako miejsca niebezpieczne w Mieście i Gminie wskazali dwie lokalizacje: miejskie parki - 

głównie park przy ul. 11 Listopada (24,39%), oraz Podzamcze (20,73%). Jako powody wskazania tych 

miejsc podawano m.in. brak lub niedostateczne oświetlenie, zbyt mało patroli policji zwłaszcza w godzinach 

wieczornych, zbieranie się młodzieŜy i wybryki chuligańskie, picie alkoholu i wandalizm.  

 

Terenami  wymienianymi, jako tereny wymagające natychmiastowych nakładów finansowych są:  

- Park ul. 11 Listopada 

- Ul. Podzamcze 

- Ul. Ks. Kwiatkowskiego 

- Ul. 11 Listopada 

- Ul. Armii Krajowej 

- Ul. Pileckiego 

- Ul. Piłsudskiego 

- Ul. Sienkiewicza 

Ankietowani wymieniają równieŜ problemy i konieczność dofinansowania inwestycji dotyczących całej Gminy. 

Tabela zamieszczona poniŜej (tabela 38) szczegółowo obrazuje najczęściej wymieniany problemy na 

poszczególnych obszarach. W głównej mierze dofinansowania wymagają zarówno budynki jak i drogi oraz 

chodniki. W mieście nie ma dostatecznej ilości miejsc parkingowych ani bazy noclegowo – gastronomicznej, 

co uniemoŜliwia skuteczny rozwój gminy w kierunku turystki. 

 

Tabela 38. Najbardziej zaniedbane tereny i miejsca wymagające szybkiej interwencji w poszczególnych 

obszarach Miasta i Gminy. 

 
Obszar 

 

Główne problemy i miejsca 
wymagające interwencji 

 
Liczba 

Udział 
procentowy 

(%) 

Park ul. 11 Listopada - brak oświetlenia 
- śmieci 
- brak placu zabaw 
- zaniedbane tereny zielone 

12 
9 
7 
4 

14,63 
10,98 
8,54 
4,88 

Ul. Podzamcze - zniszczone budynki 
- niedostateczne oświetlenie 
- zaniedbane ruiny zamku 
- śmieci 

18 
9 
5 
4 

21,95 
10,98 
6,10 
4,88 

Ul. Ks. Kwiatkowskiego - zniszczone budynki 
- zły stan dróg 

8 
6 

9,76 
7,32 

Ul. 11 Listopada - zaniedbane budynki osiedla 
- zbyt mało parkingów 
- zły stan dróg 
- budynek na rogu (od ul. Grodzany) 

5 
5 
4 
3 

6,10 
6,10 
4,88 
3,66 

Miejskie i gminne rzeki - zanieczyszczone brzegi – śmieci 
- dzikie wysypiska śmieci 

9 
4 

10,98 
4,88 

Ul. Armii Krajowej - zniszczone budynki 
- zły stan dróg i chodników 
- śmieci 

6 
6 
4 

7,32 
7,32 
4,88 

Ul. Pileckiego - zniszczone budynki 
- zły stan dróg i chodników 

6 
5 

7,32 
6,10 
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Ul. Piłsudskiego - intensywny ruch uliczny 
- brak sygnalizacji świetlnej 
- hałas 
- brak parkingów 

15 
10 
8 
7 

18,29 
12,20 
9,76 
8,54 

Ul. Sienkiewicza - zły stan dróg i chodników 
- zniszczone budynki 

6 
3 

7,32 
3,66 

Teren Miasta - bezrobocie 
- brak gazociągu 
- brak obwodnicy  

14 
9 
7 

17,07 
10,98 
8,54 

Teren Gminy - zły stan dróg  
- niedostateczne lub brak oświetlenie 
- zagospodarowanie zalewu w celach 
turystycznych 
- kanalizacja 

24 
10 
 
4 
4 

29,27 
12,20 

 
4,88 
4,88 

 

Wypowiedzi respondentów ilustrują takie typy argumentów jak: zniszczone, szare budynki, zaśmiecone 

tereny, zaniedbane tereny zieleni, zniszczone nawierzchnie dróg, wymagające naprawy chodniki. W kwestii 

bezpieczeństwa publicznego ankietowani zwracają uwagę na niedostateczną liczbę patroli policji (19,51%), 

niebezpieczne przejścia dla pieszych (12,20%) oraz konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieŜy czasu 

poza szkołą (8,54%). Problemy z dziedziny ochrony środowiska zawiera tabela zamieszczona poniŜej (tabela 

39). 
 

Tabela 39. Sprawy do uregulowania w dziedzinie ochrony środowiska 

Wyszczególnienie Liczba Udział 
procentowy (%) 

- segregacja śmieci 
- oczyszczenie rzek i okolic ze śmieci 
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 
- kanalizacja 
- modernizacja oczyszczalni ścieków 
- więcej pojemników na śmieci 

11 
10 
8 
8 
6 
5 

13,41 
12,20 
9,76 
9,76 
7,32 
6,10 

 

W tabeli poniŜej zamieszczono propozycje działań, które wg ankietowanych zapewniłyby trwały rozwój 

Gminie Bychawy i wpłynęły pozytywnie na jakość Ŝycia mieszkańców. 

 

Tabela. 40. Najczęstsze propozycje i pomysły na trwały rozwój Gminy Bychawa (wg częstości wymieniania): 

1.  poprawa estetyki: najliczniejsza kategoria propozycji 

remont, renowacja, odbudowa, restauracja, odnowa, zagospodarowanie itp. kamienic, ulic, chodników, 

nawierzchni itd. 

uporządkowanie terenów zielonych, więcej pojemników na śmieci, oczyszczenie lasów i rzek 

 

Wszystkie pozostałe kryteria wymienianie są rzadziej, a kolejność tych propozycji jest następująca: 

2.  działania ekonomiczne zwiększające wzrost zamoŜności mieszkańców: 

stworzenie miejsc pracy, zagospodarowanie terenów niewykorzystanych na miejsca rekreacyjne lub 

budownictwo socjalne, tworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej 

3. działania poprawiające bezpieczeństwo: 

Więcej pieszych patroli policji, stanowcze egzekwowanie prawa, walka z chuligaństwem, sygnalizacja 
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świetlna przy ruchliwych przejściach dla pieszych 

4. działania obywatelskie:  

włączać mieszkańców w sprawy Miasta i Gminy głównie w kwestii poprawy estetyki – sprzątanie posesji 

prywatnych 

5. działania radykalne: 

wyburzyć stare nie zamieszkałe budynki,  

 

Bychawa moŜe stać się miastem turystycznym, niezaprzeczalnym atutem są ruiny zamku, park 

krajobrazowy, zalew. Problemem Bychawy jest brak bazy noclegowej i gastronomicznej. Stworzenie takiej 

bazy na pewno przyczyniłoby się do wzrostu zainteresowania potencjalnych turystów, co w znacznym 

stopniu sprzyjałoby rozwojowi Miasta i Gminy. 

 

Tabela 41. Sprawy dotyczące obszaru społecznego: Ŝycia kulturalnego, spędzanie wolnego czasu, chęć 

uczestnictwa w kursach, szkoleniach, chęć pogłębiania wiedzy np. nauki języków itd 

Lp. Zadowolenia, propozycje, spostrzeŜenia liczba % 

1. Zadowolenie z imprez kulturalnych  53 64,63 
2. Spędzanie wolnego czasu: 

- spotkania ze znajomymi i z rodziną, 
- oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, 
- czytanie ksiąŜek, prasy, 
- sport, spacery, rower, 
- wyjazdy turystyczne, 
- działka, pielęgnacja ogrodu, 
- komputer 
- spotkania seniorów 

 
51 
42 
36 
31 
29 
5 
1 
1 

 
62,20 
51,22 
43,90 
37,80 
35,37 
6,10 
1,22 
1,22 

3. Najczęściej odwiedzane tereny sportowo- rekreacyjne: 
- Bychawskie Centrum Kultury 
- Biblioteki 
- stadion 
- zalew 

 
28 
23 
15 
9 

 
34,15 
28,05 
18,29 
10,98 

4. Zadowolenie z opieki zdrowotnej  
Niezadowolenie z opieki zdrowotnej (powody) 
- utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych badań 
- kolejki do lekarzy i do podstawowych badań 
- niemiły personel 
- zbyt mało lekarzy 
- zbyt duŜo formalności przy rejestracji 

31 
47 
31 
25 
11 
6 
5 

37,80 
57,32 
37,80 
30,49 
13,41 
7,32 
6,10 

5. Raczej zadowoleni z sytuacji mieszkaniowej 
Zdecydowanie zadowoleni z sytuacji mieszkaniowej 

37 
19 

45,12 
23,17 

6. Osoby, które w ostatnim roku odwiedziły Urząd Miasta i Gminy. 63 76,83 
7. Osoby korzystające z Internetu: 

- w domu, 
- w pracy, 
- u rodziny; 

 
51 
27 
6 

 
62,20 
32,93 
7,32 

8.  Internet nie jest łatwo dostępny. 24 29,27 
9. Osoby zorientowane na temat inwestycji podejmowanych na terenie 

Miasta i Gminy w ciągu najbliŜszych lat. 
 

22 
 

26,83 
10. Najczęstsze wypowiedzi na temat cech jakie posiadają pracownicy 

Urzędu Miasta i Gminy: 
- uprzejmość 

 
 

24 

 
 

29,27 
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- kompetentni, fachowi, 
- kultura osobista, 
- Ŝyczliwi, 
- to zaleŜy, róŜnie. 

16 
7 
5 
12 

19,51 
8,54 
6,10 
14,63 

11. Osoby chętne do uczestnictwa w kursach: 
- językowych, 
- komputerowych, 
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
- pozyskiwania dotacji z UE 

 
44 
29 
15 
5 

 
53,66 
35,37 
18,29 
6,10 

 
Uczestnicy badania widzą potrzeby zmian w Gminie Bychawa, w związku z tym opowiadają się za ich 

przeprowadzeniem. Aprobują w duŜym stopniu działania związane z poprawą ładu przestrzennego gminy, 

widzą niewykorzystany potencjał turystyczny gminy i widzą w nim szansę na długotrwały zrównowaŜony 

rozwój. 

 

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników procesu programowania dzielimy na 

cztery obszary funkcjonalne: 

• obszar przestrzenny, 

• obszar gospodarczy, 

• obszar społeczny, 

• obszar wsi i rolnictwa. 

 

Obszar przestrzenny dotyczy przede wszystkim połoŜenia Gminy, ochrony zabytków, infrastruktury 

technicznej oraz uwarunkowań ochrony środowiska. Respondenci w tej kwestii są niemal jednomyślni i w 

większości zwracają uwagę na potrzebę odnowy elewacji budynków i kamienic, poprawę stanu nawierzchni 

ulic i chodników. Wymieniają miejsca zaniedbane i proponują więcej placów zieleni, placów zabaw 

i ośrodków rekreacji. DuŜym problemem Bychawy jest brak kanalizacji, jest to sprawa, którą porusza co 

trzeci ankietowany. DuŜo jest do zrobienia równieŜ w kwestii poprawy jakości dróg na terenie całej gminy. 

Wszystkie te działania poprawią znacznie wizerunek Gminy i zachęcą potencjalnych turystów do przyjazdu. 

 

Obszar gospodarczy obejmuje głównie pracodawców czyli podmioty zarejestrowane w rejestrze 

REGON, Strefy Ekonomiczne, banki, urzędy, stowarzyszenia, fundacje itp. Niepokojący jest fakt iŜ zaledwie 

22% ankietowanych orientuje się jakie działania będą podejmowane na terenie Gminy w najbliŜszych latach. 

Ankietowani wiedzą do jakich instytucji naleŜy się skierować w celu otwarcia działalności gospodarczej, ale 

jednocześnie informują, ze nie ma na terenie gminy instytucji wspierających miejscową przedsiębiorczość.  

 

Obszar społeczny jest bardzo szeroko pojęty. Dotyczy struktury demograficznej i społecznej ludności, 

bezrobocia i zatrudnienia, bezpieczeństwa. Obszar ten jest bardzo rozbudowany. Poruszono tutaj szereg 

społecznych, takich jak bezrobocie, przestępczość, ochrona zdrowia, sytuacja mieszkaniowa.  

Ankietowani zwrócili uwagę na problem nietrzeźwej młodzieŜy, chuligaństwo i wandalizm. Jako rozwiązania 

problemów podają stworzenie miejsc rozrywki dla młodzieŜy, dostosowanie oferty edukacyjno rozrywkowej 
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do potrzeb mieszkańców, oraz większe zaangaŜowanie mieszkańców w problemy z jakimi boryka się 

Bychawa. 

 

Obszar wsi i rolnictwa dotyczy trzech obszarów wymienionych powyŜej ale w odniesieniu do terenów 

wiejskich, które przewaŜają w gminie Bychawa. Tutaj ankietowani zwrócili uwagę na kwestie 

niebezpiecznych dróg w złym stanie technicznym, bez właściwego oświetlenia. Poruszano kwestie braku 

chodników w miejscowościach wiejskich i zaniedbane budynki uŜyteczności publicznej.  

 

4.2. Problemy Gminy Bychawa 

 

Problemy i potrzeby gminy Bychawa w zakresie zrównowaŜonego rozwoju zidentyfikowano na podstawie: 

� ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców, 

� analizy sytuacji miasta i gminy Bychawa na płaszczyźnie społeczno - ekonomiczno-przestrzennej 

(Raport o stanie Gminy Bychawa), 

� prac przeprowadzonych w 4 grupach roboczych. 

Analiza sytuacji miasta i gminy Bychawa pozwoliła na sprecyzowanie istotnych problemów z jakimi boryka się 

gmina, jednak to prace w grupach roboczych dały najlepszy efekt. W skład osobowy grup roboczych weszli 

mieszkańcy i przedstawiciele samorządu zaangaŜowani w sprawy lokalne, będący zarazem reprezentantami 

roŜnych sfer funkcjonowania regionu. Przykładowe sfery to: przedsiębiorcy, pracownicy oświaty, urzędów, 

ochrony zdrowia, ochrony bezpieczeństwa. 

Grupy te uŜywając takich narzędzi jak: dyskusja, burza mózgów, praca w grupie wygenerowały szereg 

problemów miasta i gminy. Problemy wyłonione w ten sposób są realne i dotykają wszystkich sfer Ŝycia 

gminy Bychawa. Po wygenerowaniu problemów ogólnych wyłoniono problemy kluczowe, którym w dalszej 

kolejności przypisano konkretne cele i działania. 

Kolejnym etapem metodologicznym było ułoŜenie problemów w graf zwany inaczej drzewem problemów. 

Graf ten ilustruje powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy problemami. Skutki są nad potencjalnymi 

przyczynami. W wyniku prac otrzymano kilka grafów problemów. Następnie przyporządkowano powstałe 

grafy do czterech głównych problemów w następujących obszarach: społecznym, infrastrukturalnym, 

gospodarczym oraz obszarze wsi i rolnictwa. W wielu przypadkach pewne problemy przenikają się pomiędzy 

powyŜszymi obszarami. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest korelacja pomiędzy problemami 

dotyczącymi przedmiotów martwych (budynki, drogi, baza turystyczna itp.) a problemami dotyczącymi osób. 

Przykładowo ograniczona baza obiektów sportowych wpływa niekorzystnie na rozwój ruchowy mieszkańców 

ale równieŜ ogranicza moŜliwości rozwoju turystyki. Najczęściej występuje taka zaleŜność, Ŝe problemy 

infrastrukturalne są istotną przyczyną problemów społecznych bądź gospodarczych. 
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Drzewa Problemów  

 Rys. 14. Drzewo problemów w obszarze społecznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemy w obszarze 
społecznym 

 
Zły stan lokali filii 
bibliotecznych 

Słabo rozwinięta sieć 
placówek oświatowych 

i kulturalnych w 
gminie 

Mała ilość obiektów 
sportowych przy 

placówkach oświatowych 

Niedostateczne środki 
finansowe na zajęcia 

dodatkowe 

Niedostateczna 
ilość pomocy 
dydaktycznych 

Niska świadomość 
potrzeby uczestnictwa 
w kulturze społeczności 

lokalnej 

Słabo rozwinięta sieć oparcia 
społecznego dla osób zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym 

 
Ograniczona oferta 
zajęć pozalekcyjnych 

Trudności 
niepełnosprawnych w 

znalezieniu 
zatrudnienia 

Izolacja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

Niedostateczna ilość 
placów zabaw Mała róŜnorodność 

zbiorów (głównie 
ksiąŜek) 

Brak monitoringu w 
miejscach 

niebezpiecznych 

Niewystarczająca ochrona 
przeciwpoŜarowa gminy 
(przestarzały sprzęt 

gaśniczy, niedostosowana 
do wymogów baza 

lokalowa) 

Niedostateczna opieka 
medyczna w 
placówkach 
oświatowych 

Ograniczony dostęp 
do specjalistów 

(psycholog, pedagog, 
logopeda) 
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Rys. 15. Drzewo problemów w obszarze gospodarczym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemy w obszarze 
gospodarczym 

 
Ograniczona liczba 
nowych inwestycji 

Zły stan infrastruktury 
technicznej terenów 

inwestycyjnych 

Niepełny plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Przestarzała sieć wodno - 
kanalizacyjna 

 
Zły stan dróg 

 
Bezrobocie 

 
Drogi dojazdowe do Lublina 

 
Niepełna sieć gazowa 

Słaba aktywność w tworzeniu 
nowych działalności 

gospodarczych 

 
Niedostateczna informacja i 

doradztwo 

 
Niewystarczająca promocja 
walorów krajobrazowych 

 
Ograniczona baza hotelowa i 

gastronomiczna 

Niewykorzystany potencjał 
turystyczny związany z 
połoŜeniem gminy 

Nie wytyczone szlaki 
turystyczne, edukacyjne, 

ścieŜki rowerowe 



Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 
________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
GB UNIA Finanse Sp. z o.o. 

68 

Rys. 16. Drzewo problemów w obszarze przestrzennym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemy w obszarze 
przestrzennym 

Bariery 
architektoniczne 

Zły stan ciągów 
pieszo - jezdnych 

Niedostateczny stan 
infrastruktury technicznej w 

Mieście i Gminie 

Zły stan techniczny 
budynków na terenie 

Miasta i Gminy 

Niedostosowane wnętrza 
instytucji kultury do 
obowiązujących 
standardów 

 
Brak gazociągu 

Przestarzała sieć cieplna 
(niemoŜność 
wykorzystania 

odnawialnych źródeł 
energii) 

Zły stan techniczny 
gminnych zasobów 
mieszkaniowych 

Zły stan techniczny 
budynków instytucji 
oświaty i kultury 

Przestarzała sieć 
wodno - 

kanalizacyjna 

Zły stan dróg 

Niekorzystne 
oddziaływanie na 

środowisko naturalne 

Przestarzała technologia 
oczyszczalni ścieków 

Niewystarczająca sieć 
kanalizacyjna 

Niezorganizowana 
gospodarka odpadami 

Niewystarczająca 
liczba terenów 
uzbrojonych pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 

Energochłonność 
oświetlenia ulicznego 
i brak oświetlenia na 
nowo powstałych 

osiedlach 

Zwierzęce 
nieczystości 

Niewłaściwa 
lokalizacja oraz stan 

techniczny 
miejskiego 
targowiska 

ObciąŜenie miasta 
ruchem tranzytowym 
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Rys. 17. Drzewo problemów w obszarze wsi i rolnictwa 
 
 
 
 
 
 
 

Problemy w obszarze wsi i 
rolnictwa 

Ścieki 
poprodukcyjne 

Nie segregowane 
odpady 

 
Brak gazociągu 

Słabe wykorzystanie 
moŜliwości rozwoju w 

rolnictwie 

Znikoma ilość 
chodników 

Niedostateczna 
sieć kanalizacyjna 

Oczyszczalnie 
przyzagrodowe 

Niekorzystne 
oddziaływanie na 

środowisko naturalne 

Niedostateczny przekaz 
informacji (konieczność 
zorganizowania szkoleń, 
porad, pomocy i obsługi 

prawnej) 

Niedostateczne warunki 
do inwestycji związanych 

z drobnym 
przetwórstwem rolno - 

spoŜywczym 

Zły stan dróg na 
terenach wiejskich 

Zły stan infrastruktury 
technicznej na 

terenach wiejskich 

Nie wyregulowane 
cieki wodne 

Niedostateczne 
oświetlenie 

Niezagospodarowane 
obiekty po 

zlikwidowanych 
szkołach, klubach 

rolnika itp. 
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4.3. Analiza SWOT 

 
Nazwa SWOT jest akronimem (skrótem) angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses 

(słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagroŜenia w otoczeniu).  

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

jakie stoją przed daną strukturą organizacyjną. Analizę SWOT moŜna z równym powodzeniem zastosować 

do dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego 

Analiza SWOT oparta jest na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki mające wpływ na 

bieŜącą i przyszłą pozycję organizacji na:  

• zewnętrzne w stosunku do organizacji, Miasta i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych,  

• wywierające negatywny wpływ na organizację, Miasto i mające wpływ pozytywny  

Ze skrzyŜowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników:  

• zewnętrzne pozytywne - szanse. Szanse to zjawiska i tendencje w Gminie, które gdy 

odpowiednio zostaną  wykorzystane staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagroŜenia.  

• zewnętrzne negatywne - zagroŜenia. ZagroŜenia to wszystkie czynniki zewnętrzne, które są 

postrzegane jako bariery dla rozwoju Gminy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie 

zagroŜeń ma destrukcyjny wpływ na rozwój Miasta. Jednocześnie nie pozwala na pełne 

wykorzystanie szans i mocnych stron.  

• wewnętrzne pozytywne - mocne strony, czyli atuty Gminy - walory, które w pozytywny sposób 

wyróŜniają ją pośród konkurencji. Mocne strony mogą być wynikiem umiejętności władz gminy w 

zakresie zarządzania nią, rozwijania przedsiębiorczości jak równieŜ, dogodnym połoŜeniem 

geograficznym czy teŜ tradycji na danym terenie.  

• wewnętrzne negatywne – słabe strony to konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznych 

kwalifikacji. Mogą one dotyczyć całego Miasta jak i jego części. Zbyt duŜa ich ilość moŜe 

spowodować nieumiejętne zarządzanie rozwojem Miasta, co znowu moŜe doprowadzić do jej 

nieciekawej sytuacji. 

W trakcie analizy ankiet, zjawisk kryzysowych oraz w efekcie prac w zespołach zadaniowych zostały 

przeanalizowane mocne i słabe strony Gminy Bychawa. Czynniki te w większości aktualne zostały 

wyznaczone w postaci analizy SWOT, która przeciwstawia „Mocne Strony” Gminy jej „Słabym Stronom” 

oraz „ZagroŜenia” – „Szansom”. Porównanie mocnych i słabych stron ma na celu  szukanie  potencjalnej 

przewagi strategicznej. 
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Tabela 42. Szczegółowa Analiza SWOT Gminy Bychawa 

Obszar gospodarczy 

GOSPODARKA 

Mocne strony Słabe strony 

1. Pozytywny klimat dla rozwoju działalności 
gospodarczej - przedsiębiorczości i usług stwarzany przez 
władze samorządowe.  
2. Zwiększenie liczby ludności w wieku produkcyjnym.  
3. Wzrost ilości podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych na terenie Gminy  
4 Spadek zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie, a wzrost 
w sektorze handlowym i usługowym.  
5. PręŜna działalność Powiatowego Urzędu Pracy, w 
szczególności w zakresie aktywizacji rynku pracy.  
6. Walory turystyczne regionu bychawskiego.  
7. Promowanie przez władze samorządowe oferty 
inwestycyjnej. 

1. Niekompletna infrastruktura techniczna – w 
zakresie gazyfikacji i kanalizacji sanitarnej terenów 
wiejskich.  
2. Słaba integracja lokalnych przedsiębiorców oraz 
często krótkotrwałe funkcjonowanie prowadzonych 
przez nich firm.  
3. Brak wystarczającego kapitału na inwestycje.  
4. Niedostosowanie form i kierunków kształcenia do 
potrzeb zmieniającego się rynku pracy.  
5. Zła jakość sieci dystrybucji energii elektrycznej na 
terenach wiejskich, przy stale zwiększającym się 
zapotrzebowanie na energię wskutek trwających 
procesów rozwojowych. 

Szanse ZagroŜenia 

1. Stopniowe oŜywienie gospodarcze, wzrost popytu 
krajowego oraz niska dynamika cen.  
2. Łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego.  
3. Wzrost poziomu dochodów ludności.  
4. Rosnące wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej jako 
czynnik wspierający inwestycje.  
5. Wprowadzanie do lokalnych przedsiębiorstw 
innowacyjnych rozwiązań i technologii (tworzenie 
przestrzeni pracy i centrum innowacyjności).  
6. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym równieŜ 
dla osób spoza gminy.  
8. Rozwój funkcji turystycznych gminy, w szczególności 
agroturystyki.  

1. Niewystarczające przygotowanie do działania w 
otoczeniu konkurencyjnym.  
2. Brak poprawy jakości i dostępności świadczeń 
zdrowotnych, przy koncentracji leczenia 
specjalistycznego.  
3. Migracje zarobkowe wykwalifikowanej kadry za 
granicę.  
4. Niedostateczne wsparcie rozwoju istniejących 
przedsiębiorstw.  
5. Ucieczka inwestorów do bardziej atrakcyjnych 
gmin.  
 

 
Obszar przestrzenny 

OBSZAR PRZESTRZENNY 

Mocne strony Słabe strony 

1. Bogactwo i róŜnorodność przyrodnicza gminy: flora i 
fauna, urozmaicona rzeźba terenu, licznie występujące 
zbiorniki wodne.  
2. Odkrycie źródeł wód termalnych na terenie gminy. 
3. Występowanie oraz objęcie ochroną obszarów cennych 
przyrodniczo.  
4. Postępująca termomodernizacja obiektów uŜyteczności 
publicznej.  
5. Sprzyjające, przy stosowaniu odpowiednich zabiegów 
agrotechnicznych, warunki glebowo – klimatyczne dla 
rozwoju rolnictwa.  
6. Promocja postaw proekologicznych wśród 
mieszkańców gminy, a w szczególności wśród dzieci i 
młodzieŜy.  
7. Rozwijająca się funkcja agroturystyczna.  
8. Znaczna poprawa jakości powietrza atmosferycznego.  

1. Niedostatecznie wykorzystane i zagospodarowane 
rzeki Kosarzewka i Gałęzówka.  
2. Zły stan czystości wód i względnie niska lesistość 
terenu.  
3. Mała ilość odpadów zbierana w sposób 
selektywny.  
4. Brak efektywnych przedsięwzięć promujących 
walory turystyczne i kulturowe gminy.  
5. Niewystarczająca ilość ścieŜek rowerowych.  
6. Niska świadomość mieszkańców w kwestii 
podejmowania działań na rzecz poprawy stanu 
środowiska.  
7. Ogrzewanie mieszkań paliwem stałym, często 
niskiej jakości.  

Szanse ZagroŜenia 

1. Zagospodarowanie turystyczne zalewu i ruin pałacu.  1. Rosnąca ilość pojazdów samochodowych.  
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2. Rozwój bazy turystycznej, agroturystyki, tworzenie 
terenów rekreacyjnych dla wypoczynku m.in. 
weekendowego, w tym zagospodarowanie szlaków 
pieszych i rowerowych. 
3. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych na 
rozwój i promocję gminy, a takŜe na ochronę środowiska 
przyrodniczego.  
4. Bogaty wachlarz dostępnych programów w celu 
poprawy kondycji środowiska przyrodniczego i jego 
ochrony.  
5. Wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem i 
agroturystyką.  
6. OŜywienie części miasta przez modernizację.  
7. Odkryte źródła wód termalnych odpowiednio 
zagospodarowane mogą w przyszłości uatrakcyjnić 
Bychawę i zachęcić do przyjazdu turystów. 

2. Wzrastająca konsumpcja indywidualna (środki 
chemii gospodarczej, opakowania).  
3. Niewielkie środki finansowe na realizację działań 
słuŜących poprawie funkcjonalności i jakości 
środowiska.  
4. Konkurencyjna oferta okolicznych gmin dla 
inwestorów w zakresie turystyki.  
5. Niska efektywność systemu segregacji odpadów.  
 

 
Obszar społeczny 

OBSZAR SPOŁECZNY 

Mocne strony Słabe strony 

1. Bogactwo tradycji historyczno-kulturowych.  
2. Współpraca jednostek zajmujących się problematyką 
bezrobocia i przeciwdziałaniu patologiom społecznym.  
3. Korzystna struktura demograficzna i niski wskaźnik 
obciąŜenia ekonomicznego mieszkańców.  
4. Dbałość o czystość i estetykę otoczenia.  
5. Utrzymujący się na poziomie dodatnim przyrost 
naturalny 
6. Dobrze działająca opieka społeczna.  
7. Dbałość o bezpieczeństwo publiczne, istniejąca StraŜ 
Miejska.  
8. Wzrost wydatków inwestycyjnych gminy, co świadczy 
o zaangaŜowaniu władz w poprawę jakości Ŝycia jej 
mieszkańców. 
 
 

1. Starzejące się społeczeństwo.  
2. Niski poziom dzietności.  
3. Rozproszona sieć placówek oświatowych i 
edukacyjnych, a co za tym idzie nadmierne koszty 
funkcjonowania placówek oświatowych.  
4. Wysoki poziom udziału osób z wykształceniem 
średnim i policealnym w liczbie poszukujących 
pracy.  
5. Niski poziom zaufania obywateli do instytucji 
państwa oraz bierność społeczna.  
6. Wzrost ilości rodzin korzystających z pomocy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie – 
najczęstsze powody pobierania świadczeń – 
ubóstwo, niepełnosprawność i długotrwała choroba 
7. Odpływ młodzieŜy (w szczególności 
wykształconej) do większych ośrodków miejskich i 
za granice kraju.  
8. Niezadowalająca pod względem jakościowym 
oferta nowych miejsc pracy. 

Szanse ZagroŜenia 

1. Polityka UE w dąŜeniu do zmniejszania róŜnic w 
dostępie do wiedzy, w budowaniu społeczeństwa 
informacyjnego.  
2. Propagowanie wśród mieszkańców nauki języków 
obcych i technik informatycznych.  
3. Pozyskanie dodatkowych środków na rozwój i 
promocję gminy, w szczególności poprzez organizację 
masowych imprez.  
4. Zwiększanie wydatków budŜetowych na rozwojowe 
cele społeczne. 

1. Stały trend uboŜenia pewnych części populacji 
społeczeństwa.  
2. Migracja ludzi młodych w poszukiwaniu pracy do 
innych miast i zagranicę.  
3. Brak znaczących inicjatyw integrujących 
społeczność lokalną.  
4. Przyjmowanie złych wzorców zachowań, a w 
związku z tym osłabienie bezpieczeństwa obywateli.  
5. Zmniejszenie wydatków budŜetowych na oświatę, 
kulturę i edukację społeczną w postaci subwencji 
rządowych.  
6. Pogarszająca się sytuacja finansowa 
społeczeństwa.  
7. Niedostateczna poprawa jakości i dostępności 
świadczeń zdrowotnych.  

 



Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 
________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
GB UNIA Finanse Sp. z o.o. 

73 

Obszar wieś i rolnictwo 
WIEŚ I ROLNICTWO 

Mocne strony Słabe strony 

1. Relatywnie rozwinięta produkcja rolnicza.  
2. Zasoby niewykorzystanej siły roboczej 
3. Baza dobrej jakości produktów rolnych 
4. Dobre cechy ekologiczne płodów rolnych 
 

1. Niekompletna infrastruktura techniczna terenów 
wiejskich 

2. brak przemysłu przetwórczego 
3. wysokie koszty produkcji 
4. niewystarczająco rozwinięta sieć usług rolniczych 
5. struktura gospodarstw rolnych, duŜe 
rozdrobnienie 

6. mała specjalizacja produkcji rolnej 
Szanse ZagroŜenia 

1. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów 
europejskich.  
2. Wspomaganie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
wiejskich poprzez lokalizację na ich terenie podmiotów 
gospodarczych. 
3. Wykorzystywanie terenów o najsłabszych glebach na 
cele budownictwa i przemysłu.  
4. Włączanie we wszelkie akcje społeczne mieszkańców 
terenów wiejskich oraz likwidowanie lub minimalizowanie 
występujących w tych jednostkach barier rozwojowych. 
5. DuŜe szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

1. Nieumiejętność korzystania z środków UE 
przywiązanie do tradycyjnych form gospodarowania 
na wsi 
2. pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w 
rolnictwie - uboŜenie wsi 
3. brak rynków zbytu na produkty rolne 
4.  niestabilna polityka państwa wobec rolnictwa 
5. brak znaczących inwestycji w sektorze rolno-
spoŜywczym, potrzebnych do zwiększenia produkcji 
i konkurencyjności 
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Rozdział 5.  

Misja i Wizja rozwoju Gminy Bychawa 

 
 

Po zdiagnozowaniu obecnej sytuacji Bychawy moŜna przejść do kolejnego etapu tworzenia strategii, 

mianowicie planowania strategicznego. Obrazowo moŜna przedstawić planowanie w sposób następujący: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 18. Schemat planowania strategicznego 

 

Wizja to swoistego rodzaju marzenie, idealny model, do którego chcemy zdąŜać. To obraz 

naszego „miejsca na ziemi”, w którym chcemy Ŝyć, mieszkać, pracować, uczyć się i odpoczywać. Kierunki 

rozwoju Gminy zawarte w wizji wynikają z uwarunkowań  geograficzno – historycznych i społecznych 

Bychawy po konfrontacji z jej aktualnymi potrzebami. Wizja Bychawy składa się z kilku składników, które 

dzięki konsekwentnemu ograniczaniu słabości i niedociągnięć rozwojowych oraz eliminowaniu 

potencjalnych zagroŜeń (MISJA) mogą się urzeczywistnić w latach 2007-2020.  

 

Misja 

Rozwój infrastruktury technicznej, tworzenie korzystnych warunków dla aktywności gospodarczej 

zwłaszcza w sektorze rolniczym, podejmowanie róŜnorodnych działań na rzecz poprawy jakości Ŝycia 

mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty oraz kultury, rekreacji i sportu. 

 

Realizując tę MISJĘ w latach 2007-2020 Gmina Bychawa moŜe przyjąć, Ŝe jej WIZJA w roku 2020 będzie 

następująca: 

 

 

MISJA 
WIZJA 

OBSZARY 
STRATEGICZNE 

CELE STRATEGICZNE W 
POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

CELE OPERACYJNE W  
POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

DZIAŁANIA DZIAŁANIA DZIAŁANIA 

PLANOWANIE STRATEGII 

WDRAśANIA STRATEGII 
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Wizja Bychawy 

A. Gmina Bychawa - nowoczesna, przyjazna mieszkańcom Gmina z uporządkowaną 

infrastrukturą techniczną, społeczną i silną gospodarką nastawioną na rozwój turystyczny 

na bazie istniejących wysokich walorów środowiska naturalnego.  

B. Gmina Bychawa, dzięki konsekwentnej realizacji polityki ekorozwoju, będzie rejonem, 

który zachowa wysoką jakość wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego. 

Wysoka jakość środowiska stanowić będzie impuls dla rozwoju funkcji turystyczno-

wypoczynkowej i towarzyszących jej form działalności gospodarczej. 

C. Modernizacji i rozbudowie ulegnie techniczna infrastruktura komunalna. Jej nowymi 

cechami charakterystycznymi staną się m.in.: sieć wodociągów oraz system kanalizacji i 

oczyszczania ścieków obejmujący niemal wszystkie miejscowości gminy. 

D. Korzystna lokalizacja oraz atrakcyjna oferta uzbrojonych nieruchomości powodować 

będą, iŜ na terenie gminy pojawią się inwestorzy zewnętrzni, których działalność nie będzie 

kolidować z turystyczno – rekreacyjnym wizerunkiem gminy. Władze lokalne będą 

prowadzić stały dialog i współpracę ze środowiskiem gospodarczym. 

E. Gmina Bychawa charakteryzować się będzie wysokim poziomem bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. Na taki stan rzeczy wpłynie przede wszystkim przemyślany system 

oświetlenia miejscowości gminnych oraz znaczna poprawa jakości dróg gminnych. 

F. Mieszkańcy uznawać będą Gminę Bychawa za swoją „własną małą ojczyznę”, w której 

istnieje wysokie prawdopodobieństwo na realizację marzeń. Zjawisko to obniŜy motywację 

do trwałego opuszczania gminy i stanie się bodźcem przyciągającym młodych, 

wykształconych oraz aktywnych społecznie i gospodarczo ludzi.  

 

Wizja gminy opracowywana była równolegle z określaniem najwaŜniejszych zagadnień rozwoju 

gminy. Pozwoliło to zarówno na ujęcie w wizji tych treści, których rozwinięcia znajdują się w celach i 

programach strategii.  

 

Planowanie strategiczne naleŜy traktować jako świadomy, systematyczny i ukierunkowany na 

przyszłość proces przygotowania  i podejmowania  decyzji dotyczących przyszłego poziomu rozwoju 

Gminy, stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej oraz koordynacji i integracji działań 

podejmowanych dla realizacji przyjętego planu. Muszą one uwzględniać zewnętrzne i wewnętrzne 

uwarunkowania rozwojowe. Decyzje te przyjmują postać szeregu równorzędnych celów strategicznych 

zawartych w poszczególnych obszarach strategicznych, zmierzających do zrównowaŜonego rozwoju 

Bychawy. 
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Rozdział 6.  

Obszary strategiczne  
 

Władze gminy Bychawa oraz uczestnicy warsztatów w Zespołach Zadaniowych  wyznaczyli cztery obszary 

strategiczne, wokół których skoncentruje się działalność samorządu gminy: 

 

1. Obszar gospodarczy 

⇒ Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa 

⇒ Turystyka, agroturystyka, drobna przedsiębiorczość 

 

2. Obszar przestrzenny 

⇒ Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej  

⇒ Estetyka architektoniczna gminy 

⇒ Właściwe wykorzystanie budynków uŜyteczności publicznej na terenie gminy 

⇒ Zachowanie naturalnych walorów środowiskowych 

⇒ Zagospodarowanie terenów atrakcyjnych turystycznie 

 

3. Obszar społeczny 

⇒ Bezpieczeństwo publiczne 

⇒ Przeciwdziałanie bezrobociu 

⇒ Wysoki poziom edukacji 

⇒ Zapewnienie mieszkańcom gminy wysokiego standardu Ŝycia 

 

4. Obszar wsi i rolnictwa 

⇒ Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa 

⇒ Rozwój infrastruktury 

⇒ Zapewnienie równych szans dzieciom i młodzieŜy 

⇒ Zagospodarowanie obiektów i terenów na potrzeby mieszkańców 

 

Analiza SWOT oraz Raport o stanie Gminy Bychawa wykazały jasno jak wiele spraw do uregulowania 

pozostaje w kaŜdym z czterech wyznaczonych obszarów. Dokonany podział w znacznym stopniu ułatwi 

planowanie szczegółowych działań zmierzających do rozwiązania problemów i realizacji misji. 

Przyporządkowanie kaŜdemu z obszarów właściwych celów strategicznych i programów operacyjnych 

wskazuje kierunki działania samorządu gminnego na najbliŜszych kilkanaście lat. 
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Rys. 19. Schemat poszczególnych obszarów i celów strategicznych 
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Rozdział 7. 

Priorytety rozwoju, cele strategiczne i kierunki działań 

 

Wyznaczenie priorytetowych kierunków rozwoju Gminy Bychawa realizuje zasadę zrównowaŜonego rozwoju. 

Poszczególnych priorytetów nie moŜna bowiem postrzegać i realizować automatycznie, w oderwaniu od 

pozostałych. Łącznie wyznaczają one drogę rozwoju gminy. Polityka rozwoju nie moŜe mieć charakteru 

punktowych interwencji, lecz musi być spójna, wzajemnie uzupełniające się. 

Konsekwencją takiego rozumowania  jest stwierdzenie, ze zadania wskazane w strategii powinny być 

przeprowadzane równocześnie w kaŜdym obszarze strategicznym. NaleŜy więc realizować jednocześnie 

wszystkie priorytety co pozwoli osiągnąć dodatkowe wzmocnienie wynikające z pobudzenia róŜnych 

potencjałów gminy. 

 

Analiza priorytetów wskazuje na ich współzaleŜność, co oznacza Ŝe kaŜdy z tych priorytetów wymaga 

wspierania i wzmacniania. KaŜdy z priorytetów generuje korzyści dla pozostałych. 

 

7.1. Obszar przestrzenny 

 

PRIORYTET – BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ NA TERENIE GMINY BYCHAWA  

 

Cel strategiczny 1 – Rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność gminy 

System infrastruktury bezpośrednio wpływa na procesy rozwoju i moŜliwości w tym zakresie. Rozbudowana 

infrastruktura, dostosowana  do potrzeb wpłynie dodatnie na konkurencyjność Gminy. 

 

Cel operacyjny 1. Program rozwoju infrastruktury technicznej 

Program obejmuje całość inwestycji niezbędnych do zapewnienia warunków rozwoju Gminy, w szczególności 

naleŜy zwrócić uwagę na system dróg, rozbudowę sieci kanalizacji oraz rozbudowę gazociągu głównie na 

obszarach wiejskich 

 

Zadanie 1: Tworzenie sprawnego systemu komunikacji lokalnej w oparciu o drogi powiatowe i gminne 

- budowa drogi gminnej Gałezów – Leśniczówka 

- budowa drogi Bychawa – Bychawka – Lublin 

- budowa ul. G.G. Roweckiego w Bychawie 

- modernizacja drogi Bychawa – Wola Gałęzowska 

- budowa drogi łączącej Gałezów z Zaraszowem 

- budowa bądź modernizacja dróg wiejskich 

Zadanie 2: Rozbudowa sieci kanalizacji 
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- kanalizacja obszarów wiejskich 

- sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu Podzamcze wraz z przyłączami 

Zadanie 3: Gazyfikacja terenów gminy 

 

Cel operacyjny 2. Program rozwoju infrastruktury rekreacyjno – sportowej 

System infrastruktury rekreacyjno – sportowej wpływa na jakość Ŝycia mieszkańców, oraz ich ocenę gminy 

jako miejsca do mieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Program obejmuje zarówno 

działania związane z modernizacją i rozbudową obiektów rekreacyjno – sportowych jak i stworzenie 

odpowiedniej infrastruktury technicznej. 

 

Zadanie 1: Zagospodarowanie przestrzenne osiedli na terenie miasta pod względem rekreacji 

Zadanie 2: Budowa i modernizacja istniejących obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenów 

wokół tych obiektów 

Zadanie 3: Budowa i rozbudowa ścieŜek rowerowych na terenie gminy 

Zadanie 4: Rozwój agroturystyki i gastronomii 

 

Cel strategiczny 2 – Poprawa wizerunku miasta i gminy 

Działania podejmowane w celu poprawy wizerunku w znacznym stopniu poprawią jakość Ŝycia mieszkańców 

gminy i w naturalny sposób zachęcą turystów do odwiedzania Bychawy 

 

Cel operacyjny 1. Poprawa stanu budynków uŜyteczności publicznej 

Program obejmuje budynki uŜyteczności publicznej, takie jak: urzędy, szkoły, ośrodki zdrowia, szpital, 

budynki OSP itp., które w wielu przypadkach wymagają kompleksowego remontu bądź poprawy wyglądu. 

Inwestycje poczynione w tym zakresie przyczynią się do realizacji celu strategicznego. 

 

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego  

Zadanie 2: Modernizacja targowiska – rozbudowa parkingu i połoŜenie asfaltu  

Zadanie 3: Modernizacja budynków szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół tych budynków  

Zadanie 4: Budowa nowych budynków dla OSP i modernizacja istniejących na terenie gminy  

Zadanie 5: Poprawa stanu budynków uŜyteczności publicznej na terenach wiejskich i dostosowanie ich do 

potrzeb mieszkańców 

 

Cel Operacyjny 2. Zagospodarowanie terenów zielonych i parków 

Tereny zielone do zagospodarowania występują głównie na terenie Miasta Bychawa oraz sołectwa 

Podzamcze. Są to 2 parki – na terenie jednego z nich występują naturalne źródła wody, a na terenie 

drugiego niepowtarzalne ruiny Pałacu – poza parkami do zagospodarowania przeznaczono tereny otaczające 

bychawski zalew. Efektem realizacji tego celu, będą niepowtarzalne tereny rekreacyjne, stanowiące duŜa 

atrakcję turystyczną gminy. 
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Zadanie 1: Zagospodarowanie parków i osiedli na terenie miasta  

Zadanie 2: Zagospodarowanie terenów przy zalewie 

Zadanie 3: Geotermia - wykorzystanie istniejących wód termalnych celem rozwoju i promocji  gminy 

Bychawa oraz województwa lubelskiego  

 

Cel strategiczny 3 – Tworzenie systemu ochrony środowiska przed zagroŜeniami 

Działania podejmowane w celu ochrony otoczenia przed degradacją. Efektem tych działań będzie 

zachowanie naturalnych walorów środowiskowych, które są głównym atutem gminy Bychawa. 

 

Cel operacyjny 1. Uporządkowana gospodarka wodno – ściekowa 

Budowa kanalizacji to działania chroniące gminę przed lokalnymi podtopieniami, powstającymi przewaŜnie 

przez nieregularny system melioracyjny, a takŜe ochrona wody przed zanieczyszczeniami. 

 

Zadanie 1: Budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji zbiorczych na terenie miasta i gminy 

Zadanie 2: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – kontynuacja, II etap  

Zadanie 3: Rozbudowa kanalizacji na terenach miejscowości gminnych   

 

Cel operacyjny 2. Gminny program zagospodarowania odpadów 

Są to działania, za przyczyną których ma nastąpić poprawa w zakresie zagospodarowania odpadów i 

zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko.  

 

Zadanie 1: Rozbudowa i budowa składowisk odpadów oraz likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów 

Zadanie 2: Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców – edukacja ekologiczna 

 

7.2. Obszar gospodarczy 

 

PRIORYTET - ROZWÓJ BAZY I USŁUG  REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH 
 

Cel strategiczny 1 – Wspieranie rozwoju turystyki przy jednoczesnym wykorzystaniu 

turystycznych i rekreacyjnych walorów przyrodniczych Gminy 

Działania wspierające rozwój bazy turystycznej, w odniesieniu do przyrodniczych walorów tworzenie nowych 

ścieŜek i szlaków turystycznych, oznakowanie obiektów, przygotowanie tras rowerowych, parkingów i in. 

obiektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej stanowić powinno pierwszoplanowe działanie 

warunkujące przygotowanie pełnego produktu turystyczno – rekreacyjnego gminy. 

Gmina Bychawa posiada ciekawe walory przyrodnicze, które mogą być wykorzystane przez mieszkańców jak 

i przyjezdnych zarówno turystycznie jak i rekreacyjnie. Właściwe zagospodarowanie terenów w znacznym 

stopniu wpłynie na pozytywne postrzeganie Bychawy 
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Cel operacyjny 1. Budowa i modernizacja zaplecza turystycznego 

Działania w ramach niniejszego celu są związane z atrakcyjnym rozwojem gminy pod względem turystyki. 

 

Zadanie 1: Przygotowanie obiektów i miejsc atrakcyjnych do ich turystyczno – rekreacyjnej eksploatacji 

- Zagospodarowanie Zalewu 

- Geotermia 

- Zagospodarowanie Parku przy ul. 11 Listopada 

Zadanie 2: Dbałość o architekturę istniejących obiektów turystycznych   

Zadanie 3: Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do nowo powstających obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych 

Zadanie 4: Rozwój ścieŜek rowerowych i pieszych 

Zadanie 5: Wspieranie inwestorów tworzących bazę sportową, rekreacyjną i gastronomiczną 
 

 

Cel operacyjny 2. Podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców gminy uwzględniając istniejące walory 

przyrodnicze, kulturowe i zapewnienie ładu przestrzennego 

 

Zadanie 1: Zmiana systemów ogrzewania: wprowadzenie ekologicznych nośników energii, podłączenie do 

sieci c.o., wprowadzenie niekonwencjonalnych źródeł energii 

Zadanie 2: Ochrona istniejących i tworzenie nowych enklaw zieleni wśród zabudowy 

 

Cel strategiczny 2 – Program promocji Gminy 

Działania ukierunkowane są na zachęcenie turystów do przyjazdu do Gminy jako miejsca przyjaznego i 

atrakcyjnego, stwarzającego warunki niezapomnianego wypoczynku. 

 

Cel operacyjny 1. Promocja oferty turystycznej gminy dla turystów krajowych i zagranicznych. 

Promowanie oferty turystycznej pozwoli odbiorcom zapoznać się z ofertą kulturalną gminy oraz  dokonać 

odpowiedniego wyboru moŜliwości spędzenia atrakcyjnego wypoczynku.   

 

Zadanie 1: Organizacja imprez i konkursów promujących walory kulturalne, turystyczne i gospodarcze 

gminy 

Zadanie 2: Wydawanie czasopisma gminnego oraz inne działania wykorzystujące przekaz medialny dla 

stworzenia pozytywnego wizerunku gminy 

Zadanie 3: Promocja produktu turystyczno – rekreacyjnego gminy (wyróŜnialnej marki miasta i gminy) 
 

Cel operacyjny 2 Tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji  

Działania zmierzające do uatrakcyjnienia moŜliwości spędzania aktywnego wypoczynku  przez mieszkańców i 

turystów na terenie miasta i gminy  
 

Zadanie 1: Rozwój ścieŜek rowerowych i pieszych  

Zadanie 2: Zagospodarowanie terenów przy zalewie oraz rzek Kosarzewki i Gałęzówki 

Zadanie 3: Organizacja i rozwój gospodarstw agroturystycznych 
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7.3. Obszar społeczny 

 

PRIORYTET: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

Cel strategiczny 1 – Podniesienie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Bychawa 

Bezpieczeństwo mieszkańców ma znaczący wpływ na jakość ich Ŝycia. Ze względu na niewystarczający w 

stosunku do potrzeb poziom zapewnienia bezpieczeństwa w gminie koniecznym jest wdroŜenie działań 

zmierzających do eliminacji zagroŜeń. W głównej mierze działania będą związane z poprawą bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w gminie.  

 

Cel operacyjny 1.  Poprawa stanu oświetlenia w mieście i Gminie 

Projekt ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych głównie na obszarach wiejskich, gdzie w 

większości przypadków brakuje chodników, drogi są wąskie i niebezpieczne. Instalacja oświetlenia obszarów 

zabudowanych w znacznym stopniu ograniczy ryzyko wystąpienia niekorzystnych zjawisk losowych.  

 

Zadanie 1: Budowa nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. 

Zadanie 2: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego, wymiana punktów świetlnych. 

 

Cel operacyjny 2. Poprawa stanu dróg gminnych w celu ograniczenia występowania wypadków i kolizji 

drogowych 

Są to działania obejmujące całość inwestycji niezbędnych do zapewnienia warunków rozwoju gminy, w 

szczególności ulepszenie systemu dróg gminnych. Poprawa stanu technicznego dróg usprawni swobodne  i 

bezpieczne poruszanie się po gminie  mieszkańców i przyjezdnych. 

 

Zadanie 1: Usprawnienie i podniesienie atrakcyjności istniejącej komunikacji zbiorowej i indywidualnej. 

Zadanie 2: Zwiększenie pojemności układu drogowego, poprzez przebudowę lub odbudowę nawierzchni 

dróg, wykonanie chodników. 

 

Cel operacyjny 3. Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły poprzez budowę chodników na terenach 

wiejskich 

Są to działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy w drodze do i ze szkoły, a w 

szczególności poprawa wiejskiej infrastruktury drogowej.  Wąskie, wyeksploatowane drogi i brak chodników 

stwarzają realne zagroŜenie dla mieszkańców wsi, zwłaszcza dzieci. 

 

Zadanie 1: Poprawa stanu dróg na terenach wiejskich 

Zadanie 2: Budowa chodników na terenach wiejskich  
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Cel strategiczny 2 – Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnych rynków pracy 

Bezrobocie to główny problem społeczny niewielkich miejscowości, gdzie moŜliwości zatrudnienia są 

ograniczone. JednakŜe pomoc bezrobotnym w dostosowaniu się do obecnych i przyszłych realiów lokalnego 

rynku pracy pozwoli na widoczne ograniczenie zjawiska bezrobocia.  

 

Cel operacyjny 1. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości prowadzący do powstania nowych miejsc pracy 

W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy naleŜy podjąć działania związane z 

tworzeniem nowych miejsc pracy, udostępnianiem bazy lokalowej dla nowych firm, organizacją szkoleń  

dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych, doradztwem, prowadzeniem obsługi finansowo-

księgowej, czy teŜ promocją firm. 

 

Zadanie 1: Lokalny system ulg podatkowych 

Zadanie 2: Wypracowanie systemu zachęt dla inwestorów 

Zadanie 3: Przeprowadzenie szkoleń dotyczących podjęcia działalności gospodarczej oraz prowadzenia 

gospodarstw agroturystycznych 

 

Cel operacyjny 2. Ograniczenie bezrobocia i jego skutków 

Ograniczenie bezrobocia przyczyni się do wzrostu zamoŜności mieszkańców gminy, niezaleŜnie od formy 

podjętego zatrudnienia bądź samozatrudnienia. Spadek bezrobocia wpłynie pozytywnie na rozwiązywanie 

wielu problemów społecznych związanych głównie z ubóstwem i brakiem zatrudnienia. 

 

Zadanie 1: Zmniejszenie skali (stopy) bezrobocia w gminie i utrzymywanie go na niskim poziomie 

Zadanie 2: ObniŜenie stopy bezrobocia długotrwałego oraz wśród kobiet i ludzi młodych 

Zadanie 3: Tworzenie programów (oraz instytucji) poradnictwa zawodowego 

Zadanie 4: Preferencyjny system podatków dla inwestorów 

 

Cel strategiczny 3 – Ograniczenie zjawiska „wykluczenia” społecznego oraz profilaktyka 

zdrowotna mieszkańców gminy.   

Procesy wykluczenia i marginalizacji społecznej występują w gminie Bychawa w podobnym zakresie jak w 

innych gminach i są problemem znaczącym. Grupy marginalizowane nie są w stanie w pełni uczestniczyć w 

Ŝyciu społecznym, a przez to stają się stałymi klientami  opieki społecznej. Ze względu na charakter i skalę 

problemów indywidualnych gmina potrzebuje kompleksowego podejścia i zaangaŜowania wszystkich 

moŜliwych instytucji i organizacji działających na rzecz poszczególnych grup, co w efekcie przyczyni się do 

włączenia grup wykluczonych do Ŝycia społecznego gminy. 

 

Cel operacyjny 1. Ograniczanie procesu marginalizacji problemów ludzi starszych i niepełnosprawnych, 

zmniejszanie zjawiska wyłączenia z Ŝycia zawodowego i społecznego 

Poprzez likwidację barier zarówno architektonicznych jak i systemowych dla osób starszych i/lub 

niepełnosprawnych, gmina w znacznym stopniu ułatwi tym osobom codzienne funkcjonowanie. 
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Zadanie 1: Likwidowanie barier komunikacyjnych 

Zadanie 2: Tworzenie gminnego systemu opieki dla osób wymagających opieki 

Zadanie 3: Podnoszenie poziomu usług socjalnych świadczonych na rzecz osób starszych 

Zadanie 4: Tworzenie i realizacja programów do walki z izolacją społeczną (zjawiskiem wykluczenia) i 

pogarszaniem jakości Ŝycia osób starszych 

 

Cel operacyjny 2. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia rodziny i opieka zdrowotna mieszkańców gminy  

Działania w zakresie edukacji i kształtowania postaw mieszkańców mają istotny wpływ na zachowania i 

zwyczaje, które z kolei wpływają na stan zdrowia mieszkańców. Aby promować zdrowy styl Ŝycia nie 

wystarczą jednak działania edukacyjne w tym zakresie. NaleŜy stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki, 

udostępnić infrastrukturę sportową, prowadzić profilaktykę zdrowotną juŜ od najmłodszych lat. 

 

Zadanie 1: Rozwijanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w gminie (inwestycje własne gminy – basen, 

hala widowiskowo-sportowa, boiska szkolne i wiejskie, wspieranie inicjatyw instytucji publicznych i 

prywatnych – budowa prywatnych ośrodków sportowych) 

Zadanie 2: Organizacja akcji bezpłatnych badań i konsultacji dla mieszkańców poszczególnych miejscowości 

Zadanie 3: Poprawa opieki medycznej i higienicznej w placówkach oświatowo-wychowawczych 

 

7.4. Obszar wieś i rolnictwo 

 

PRIORYTET - MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY 

 

Cel Strategiczny 1. Wykorzystanie warunków glebowo – klimatycznych gminy Bychawa  

W  związku z warunkami glebowo – klimatycznymi, strukturą gospodarstw rolnych, nadmiarem siły roboczej 

szczególnie waŜny wydaje się rozwój pracochłonnych form produkcji rolniczej, w tym ogrodnictwa, 

sadownictwa, warzywnictwa, szkółkarstwa, rozwój rolnictwa ekologicznego, na którego produkty ciągle 

wzrasta zapotrzebowanie. Aby te działania były moŜliwe, konieczne jest wyposaŜenie obszarów wiejskich w 

infrastrukturę sprzyjającą wzmocnieniu przemysłu przetwórczego powiązanego z producentami rolnymi z 

terenu gminy. Dlatego teŜ rozwój przemysłu w sektorze przetwórstwa rolno – spoŜywczego stanowić będzie 

domenę sektora prywatnego, przy czym poŜądane jest, by w jak największym stopniu działania te dotyczyły 

samych rolników tworzących prywatne przedsiębiorstwa w tym sektorze lub zrzeszających się w spółdzielnie, 

zespoły i grupy producenckie.  
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Cel operacyjny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz rozwój opłacalnych gałęzi produkcji 

rolnej. 

Zadania zmierzające do wprowadzania postępu biologicznego, nowych odmian roślin i zwierząt, bardziej 

dostosowanych do oczekiwań odbiorców i współczesnych warunków upraw i hodowli. 

 

Zadanie 1: Rozwój rolnictwa ekologicznego 

Zadanie 2: Wspieranie właściwej organizacji i unowocześniania rolnictwa 

Zadanie 3: Wyeliminowanie z uŜytkowania rolniczego gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej 

(zalesianie, uprawy do celów przemysłowych) 

 

 

Cel operacyjny 2.  Rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich 

Działania zmierzające do rozszerzenia funkcji rolniczych obszarów wiejskich gminy o funkcje pozarolnicze, 

takie jak róŜne rodzaje usług, działalność przetwórcza i przemysłowa i in., dlatego niezbędny jest rozwój 

infrastruktury na tych obszarach.  

 

Zadanie 1: Poprawa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich 

Zadanie 2:  Wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych 

Zadanie 3:  Wsparcie rozwoju działalności przemysłowej oraz usług na obszarach wiejskich 

Zadanie 4: Poprawa dochodowości mieszkańców 

 

 

Cel Strategiczny 2. Poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej wsi i rolnictwa 

Cel ten to działania ukierunkowane na dywersyfikację działalności ekonomicznej ludności wiejskiej, 

przyspieszenie przemian strukturalnych na wsi i w rolnictwie. Dobra łączność telefoniczna, właściwy standard 

dróg, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków stworzą właściwe warunki dla poprawy 

sytuacji ekonomicznej na obszarach wiejskich gminy. 

 

Cel operacyjny 1. OŜywienie społeczności wiejskich i poprawa infrastruktury społecznej 

Są to działania, którego efektem jest rozwój Ŝycia społecznego i kulturalnego wsi w oparciu o powiększaną i 

waloryzowaną infrastrukturę społeczną, wzrost poczucia toŜsamości i pielęgnowanie dziedzictwa 

kulturowego, poprawa i nowe kształtowanie warunków Ŝycia równieŜ w sferze infrastruktury technicznej. 

 

Zadanie 1: Odnowa wsi oraz zachowanie i poprawa dziedzictwa kulturowego wsi 

Zadanie 2: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieŜy 

Zadanie 3: Poprawa dostępu do usług zdrowotnych, opiekuńczych, kulturalnych  
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Cel operacyjny 2.  Poprawa stanu infrastruktury technicznej terenów wiejskich  

Zadania związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy tj. m.in. obejmują sprawy dróg 

gminnych, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, oraz poprawa 

istniejącej infrastruktury drogowej.  

 

Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacyjnych i gazowniczych na wsi 

Zadanie 2: Poprawa stanu budynków publicznych na obszarach wiejskich i dostosowanie ich do potrzeb 

mieszkańców  

Zadanie 3: Poprawa infrastruktury istniejących cmentarzy komunalnych i przygotowywanie placów pod 

budowę nowych 

Zadanie 4: Poprawa infrastruktury drogowej 
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Rozdział 8. 

Nawiązanie do strategicznych dokumentów rozwojowych kraju i województwa 

lubelskiego 

 
Strategia Rozwoju Gminy Bychawa jest podstawowym dokumentem o charakterze planistycznym, 

opracowanych na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Stąd teŜ wynika 

bezpośrednia potrzeba zbadania zgodności zapisów niniejszej strategii z najwaŜniejszych dokumentami 

planistycznymi, określającymi politykę regionalną (polską i wspólnotową) oraz politykę lokalną. 

 

8.1. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 

 

Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary 

wykorzystania oraz system wdraŜania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budŜetu Wspólnoty 

na lata 2007–2013. 

Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej 

opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. 

Cel strategiczny ma być osiągnięty poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, co 

oznacza, Ŝe wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach NSS realizują je jednocześnie, 

aczkolwiek w róŜnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSS są: 

1. Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. 

2. Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego. 

3. Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług. 

4. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu 

konkurencyjności Polski i jej regionów. 

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej. 

6. Rozwój obszarów wiejskich. 

 

Cele strategiczne wynikają z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty 

oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a takŜe stojących przed 

nią szans i zagroŜeń. 

 

Cele strategiczne zawarte w niniejszej strategii są zgodne z załoŜeniami Narodowej Strategii Spójności 
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8.2. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest opracowana przy uwzględnieniu zasad zrównowaŜonego 

rozwoju (równorzędne traktowanie zagadnień gospodarczych, społecznych i przyrodniczych), stanowiąc 

podstawowy, nadrzędny dokument strategiczny o charakterze społeczno-gospodarczym. 

Dokument: 

- nakreśla wizje Polski w 2015 roku, wskazując miejsce i role Polski w gospodarce Unii Europejskiej i w 

gospodarce globalnej, 

- odnosi się do wyzwań związanych ze społeczeństwem informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy, 

- wskazuje  na poziom Ŝycia polskich obywateli, który będziemy chcieli osiągnąć w stosunku do innych 

krajów UE, 

- określa główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na najbliŜsze lata i jakie naleŜy stworzyć 

warunki, aby ten rozwój zapewnić, 

- określa takŜe role administracji publicznej, jako czynnika wspierającego rozwój kraju efektywnie 

spełniającego usługowa funkcje wobec obywateli państwa.  

Głównym celem SRK jest podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli 

i rodzin. Wyodrębniono w nim kluczowe priorytety, określające główne obszary działań: 

• Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 

• Poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej (transportowa, energetyczna, 

ochrony środowiska, edukacji, kultury, zdrowia, socjalna, sportowa, teleinformatyczna, wymiaru 

sprawiedliwości i porządku publicznego, mieszkaniowa). 

• Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 

• Budowa zintegrowanej wspólnoty, systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy, 

• Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej (zapewnienie ładu przestrzennego kraju, 

rozwój obszarów metropolitalnych, jako „lokomotyw” postępu, zbudowanie powiązań 

komunikacyjnych miedzy metropolia lub terenem zurbanizowanym i ich otoczeniem, powiązań 

gospodarczych, usługowych, kulturalnych itp.) 

ZałoŜenia Strategii Rozwoju Gminy Bychawa są spójne z załoŜeniami Strategii Rozwoju Kraju. 

 

8.3. Strategia Rozwoju Turystyki w latach 2007 -2013 

 

Projekt „Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013” został przyjęty przez Radę Ministrów 21 czerwca 

2005 r. Dokument ten przedstawia koncepcję modernizacji polskiej turystyki, z uwzględnieniem jej 

uwarunkowań, źródeł finansowania i systemu ewaluacji. 

Cele i priorytety wyznaczone w Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013 mają sprzyjać budowaniu 

silnych podstaw gospodarki turystycznej. W skali makroekonomicznej realizacja zapisów Projektu Strategii 

Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013 wyraźnie wpisuje się w realizację celów strategicznych UE określonych 
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w Strategii Lizbońskiej, a takŜe celów rozwoju społeczno- gospodarczego Polski określonych w Projekcie 

Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Strategia rozwoju turystyki jest oparta o zasadę 

zrównowaŜonego rozwoju. Misja polskiej turystyki zakłada wykorzystanie dziedzictwa kultury, tradycyjnej 

gościnności i bogactwa przyrody do wzrostu znaczenia turystyki w tworzeniu dochodu narodowego oraz 

budowania pozytywnego obrazu Polski w kraju i na świecie. Strategia wyznacza główne kierunki rozwoju 

polskiej turystyki w postaci obszarów priorytetowych, do których naleŜą: 

1. obszar priorytetowy I – rozwój produktów turystycznych (podstawa filozofii rozwoju polskiej turystyki), 

2. obszar priorytetowy II – rozwój zasobów ludzkich (jeden z najwaŜniejszych elementów usługi 

turystycznej), 

3. obszar priorytetowy III – wsparcie marketingowe (efektywny sposób sprzedaŜy wykreowanego produktu), 

4. obszar priorytetowy IV – kształtowanie przestrzeni turystycznej (świadoma polityka kształtowania 

dostępności walorów turystycznych), 

5. obszar priorytetowy V – wsparcie instytucjonalne (jako świadomą politykę instytucji, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz organizacji ukierunkowaną na kształtowanie proturystycznych strategii kraju i regionów). 

 

Realizacja zadań zawartych w niniejszej strategii uatrakcyjni Gminę Bychawa pod kątem turystyki co jest 

zgodne z załoŜeniami Strategii Rozwoju Turystyki. 

 

8.4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 

 

Cel główny programu określono jako: 

Podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej regionów Polski Wschodniej w układzie krajowym i 

europejskim oraz zwiększenie ich spójności terytorialnej w wymiarze ponadregionalnym. 

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) realizowane będą następujące 4 

priorytety: 

I. Nowoczesna gospodarka (Działania: 1.1. Infrastruktura uczelni wyŜszych, 1.2. Infrastruktura 

społeczeństwa informacyjnego, 1.3. Wspieranie innowacji, 1.4. Promocja i współpraca). 

II. Miejskie ośrodki wzrostu 

W ramach działania 2.1. „Systemy miejskiego transportu zbiorowego” wspierane będą kompleksowe projekty 

o wielkości co najmniej 20 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych promujące ekologiczny system 

transportu publicznego, wynikające z aktualnych Zintegrowanych Planów Rozwoju Transportu Publicznego. 

Preferowane będą projekty dzięki, którym nastąpi integracja infrastrukturalna wszystkich form (środków) 

transportu funkcjonujących na terenie miasta (np. trolejbus, autobus, lotnisko, transport indywidualny, 

kolej).  

W ramach działania 2.2. „Infrastruktura wspierająca funkcje metropolitalne” moŜliwa będzie realizacja 

projektów mających na celu budowę, modernizacje i rozwój ośrodków targowo – wystawienniczo – 

kongresowo – konferencyjnych oraz obiektów sportowych wraz z budową systemu monitorowania i innych 

systemów poprawiających bezpieczeństwo w w/w obiektach. 
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III. Drogi wojewódzkie (projekty z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich, obwodnic i przepraw 

mostowych w ciągu tych dróg). 

IV. Pomoc techniczna. 

Poprzez zadania związane z odnową, budową i rozbudową infrastruktury niniejsza strategia jest spójna z 

załoŜeniami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

 

8.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

 

W kontekście wykorzystania środków pochodzących z funduszy strukturalnych kluczowym dokumentem o 

znaczeniu ogólnopolskim w talach 2004-2006 był Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 

W okresie programowania 2007-2013, zgodnie z wytycznymi MRR dokumentem obowiązującym dla miast i 

gmin województwa lubelskiego będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL). 

Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

jest podniesienie konkurencyjności regionu, prowadzące do szybkiego wzrostu gospodarczego, zwiększenia 

zatrudnienia oraz poprawy spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. 

Cel ten wynika bezpośrednio z celu nadrzędnego „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-

2020”, jest zorientowany na przełamanie występujących barier rozwojowych, a takŜe stanowi podstawę 

modernizacji struktury gospodarczej oraz wzmocnienia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej 

regionu. Regionalny Program Operacyjny jest narzędziem wsparcia tych obszarów nakreślonych w „Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego”, które mogą być finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Gminy Bychawa są spójne z celami RPO WL. 

 

8.6. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020  

 

Cele warunkujące (priorytety) rozwój województwa lubelskiego:  

• tworzenie kompleksowych systemów infrastruktury ekonomicznej, 

• tworzenie warunków racjonalnej i ekonomicznie efektywnej urbanizacji województwa, 

• ochrona i pomnaŜanie dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie dla harmonijnego rozwoju 

społecznego. 

Strategia Rozwoju Województwa słuŜy wypełnianiu misji wspomagania rozwoju społeczno-gospodarczego 

określonej celami nadrzędnymi. MoŜna do nich zaliczyć m.in: 

1. tworzenie jak najlepszych warunków gospodarki i wzrostu zamoŜności mieszkańców regionu, 

2. wszechstronną poprawę warunków Ŝycia człowieka w środowisku jego zamieszkania, 

3. wzrost poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa, 

4. ochrona i pomnaŜanie wartości dziedzictwa kulturowego: 
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a. tworzenie warunków ochrony i promowania dziedzictwa regionu jako platformy spotkania dwóch 

najwaŜniejszych tradycji kulturowych Europy łacińskiej i bizantyńskiej, 

b. kształtowanie toŜsamości mieszkańców regionu poprzez pielęgnowanie własnej historii, tradycji i kultury 

ludowej, 

c. rozwój dóbr kultury i aktywności kulturalnej w regionie, 

d. tworzenie warunków powszechnej dostępności dóbr kultury, niezaleŜnie od środowiska społecznego i 

miejsca zamieszkania, 

e. porządkowanie struktury przestrzennej celem optymalizacji intensywności zabudowy i poprawy estetyki 

krajobrazu województwa, 

f. poprawa jakości środowiska kulturowego poprzez ochronę wartości regionalnych, rewaloryzację zasobów 

zabytkowych,  

g. wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego regionu jako elementu wzbogacania rynku pracy 

Cele strategiczne zawarte w niniejszej strategii są zgodne z celami nadrzędnymi Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego. 

 

8.7. Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego 

 

Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego, został opracowany w oparciu o 

Uchwałę Nr XXIX/412/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Program jest 

istotnym narzędziem wspierania rozwoju województwa i poprawy jego atrakcyjności. W swoich załoŜeniach 

jest spójny z priorytetami i celami polityki regionalnej kraju, nawiązuje do zasad europejskiej środowiskowej 

polityki miejskiej, która opiera się na kryteriach zrównowaŜonego rozwoju. 

Program przewiduje następujące zadania: 

� wdraŜanie celów i kierunków działań Strategii Rozwoju Województwa, 

� wzmocnienie rangi ośrodków miejskich, poprawa funkcjonalności i wizerunku miast w obszarze 

województwa, 

� przyśpieszenie innowacyjnych przemian i poprawa jakości Ŝycia w województwie, 

� koordynacja działań i poprawa skuteczności w realizacji inwestycji, 

� pomoc w realizacji strategii rozwoju miast i lokalnych programów rewitalizacji, 

� rozwijanie partnerstwa w rozwoju regionalnym i lokalnym, 

ZałoŜenia Strategii Rozwoju Gminy Bychawa są spójne z załoŜeniami Programem Rozwoju i Rewitalizacji 

Miast dla Województwa Lubelskiego. 
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Rozdział 9. 

WdraŜanie i harmonogram strategii 
 

WdroŜenie strategii Gminy Bychawa jest warunkiem koniecznym dalszego rozwoju tejŜe jednostki 

terytorialnej. Sam dokument nie jest jednak receptą na sukces. Aby strategia mogła przynieść zaplanowane 

efekty, konieczne jest sukcesywne jej wdraŜanie, czuwanie nad realizacją i monitorowanie jej przebiegu. 

Właściwy proces wdraŜania strategii wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, organizacji i osób, 

podobnie jak miało to miejsce w procesie jej tworzenia. Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności 

będzie czynnikiem wspierającym procesy implementacyjne. Zasadnicza odpowiedzialność w tej kwestii 

spoczywa jednak na Zarządzie Gminy – organie powołanym, między innymi, do realizacji polityki rozwojowej.  

 WaŜną rolę w procesach wdroŜeniowych strategii odgrywać powinien koordynator strategii 

(burmistrz lub osoba powołana do tego celu przez Zarząd) jako osoba zaangaŜowana bezpośrednio w 

realizację zadań wyznaczonych w strategii i dobrze zorientowana w istniejących realiach, mająca 

jednocześnie bezpośredni wpływ na procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w gminie i mieście  

 W procesy wdroŜeniowe włączani mogą być równieŜ pracownicy poszczególnych referatów,  

przyporządkowanie powinno łączyć obszar strategiczny i przewidziane w nim zadania realizacyjne oraz 

statutowy zakres obowiązków danego referatu.  

 

Rys 20. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bychawie 

 

WdraŜanie „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa” jest procesem otwartym, który na kaŜdym etapie podlega 

weryfikacji i aktualizacji. Opierać powinno się na odpowiednim rozdziale zadań realizacyjnych w ramach 
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struktury organizacyjnej gminy i miasta. Pozwala to na koncentrowanie się na konkretnym przedsięwzięciu, a 

tym samym zwiększa jego efektywność.  

 Zarządzanie strategią powinno opierać się równieŜ na szeroko pojętym partnerstwie. Na poziomie 

zadań gminnych byłaby to współpraca doraźna pomiędzy poszczególnymi referatami i stanowiskami. Na 

poziomie ponad-gminnym współpraca wychodzić musi poza „mury” Urzędu, co w praktyce oznacza 

zaangaŜowanie władz miejskich i regionalnych, banków, instytucji około-biznesowych i wszystkich 

zainteresowanych lepszą przyszłością gminy. Strategię opracowano metodą społeczną, w taki teŜ sposób 

winna być wdraŜana.  
 

WdraŜanie Strategii Rozwoju Gminy Bychawa przebiegać będzie na dwu uzupełniających się 

płaszczyznach: 

⇒ aktywności społeczności lokalnej 

⇒ aktywności władzy lokalnej 
 

Pierwsza płaszczyzna znajduje swoje odzwierciedlenie w tym, Ŝe strategia określając cele i kierunki 

rozwoju komunikuje mieszkańcom preferowane (wspierane przez gminę) aktywności społeczne i 

gospodarcze. Uruchomienie tych aktywności wymaga:  

⇒ zerwania z postawami roszczeniowymi, iluzją, ze władze lokalne są w stanie samodzielnie kształtować 

rozwój Gminy, a w rezultacie promowania partnerstwa na rzecz wdroŜenia strategii 

⇒ rozpoznawania zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowaniem działań na rzecz realizacji 

kierunków strategicznych, a tym samym określania atrakcyjności strategii dla mieszkańców gminy; 

strategia nie jest dokumentem bezkonfliktowym i akceptowanym werbalnie, lecz koncepcją 

motywującą mieszkańców do działania w ramach wyznaczonych celów i priorytetów 

⇒ rozpoznawania przyczyn, dla których pewne kierunki mogą nie cieszyć się zainteresowaniem 

podmiotów lokalnych, a następnie ich przeformułowaniem nie naruszającym spójności strategii 

⇒ diagnozowania barier utrudniających podejmowanie aktywności społecznych dla realizacji kierunków 

strategicznych. 

 

W ramach wdraŜania strategii naleŜy więc dąŜyć do systematycznego wzmacniania udziału podmiotów 

lokalnych w realizacji projektów strategicznych. Idealnym stanem byłoby doprowadzeniem do sytuacji, w 

której cała strategia byłaby realizowana przez projekty i aktywności społeczne. Oczywiście, z róŜnych 

względów nie jest to moŜliwe. Konieczne są wiec pewne dodatkowe działania władzy lokalnej sprowadzające 

się do: 

⇒ określania, jaka część strategii nie jest realizowana przez aktywności społeczne i zajmowania w tych 

przypadkach przez władzę lokalną pozycji inspiratora, inicjatora bądź samodzielnego realizatora 

pewnych działań 

⇒ samodzielnego wdraŜania przez władze lokalne projektów o wysokiej innowacyjności, podwyŜszonym 

ryzyku ekonomicznym, w tym zwłaszcza projektów z dziadziny badań i rozwoju, kultury, działalności 

społecznej i edukacyjnej 

⇒ intensyfikacji wsparcia dla podmiotów lokalnych w ich działaniach przyczyniających się do rozwoju 

gminy 



Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020 
________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
GB UNIA Finanse Sp. z o.o. 

94 

 

Tabela  43.  Proponowany harmonogram realizacji strategii 

Lp. Zadanie Termin realizacji 

1 Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bychawa                      
na lata 2007-2020 

Kwiecień – grudzień  
2007 

2 Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Bychawa                           
na lata 2007-2020 Styczeń 2008 

3 Powołanie Komisji ds. Strategii koordynującej realizację Strategii 
oraz dokonującej procedur uaktualniania i ocen skuteczności 

Luty 2008 

4 Realizacja zadań objętych Strategią – wg harmonogramów 
opracowywanych na kaŜdy rok 

2007-2020 

5 Dokonywanie okresowych analiz i uaktualnianie strategii 2007-2020 

6 Dokonywanie corocznych ocen skuteczności realizacji Strategii 2007-2020 

7 Opracowanie końcowego raportu oceniającego realizację 
Strategii ze względu na osiągnięte cele i zrealizowane zadania 

Październik – grudzień 
2020 

8 Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Grudzień 2020 

 

Kolejność realizowanych projektów, ich szacunkowy koszt, oraz źródła finansowania zostaną zawarte 

w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 

Niniejsza strategia ma charakter otwarty i będzie podlegała aktualizacjom w zaleŜności od 

aktualnych potrzeb i moŜliwości inwestycyjnych gminy. MoŜliwości inwestycyjne w duŜej mierze uzaleŜnione 

są od ilości pozyskanych funduszy z zewnątrz, w tym głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 
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Rozdział 10. 

Monitorowanie i ewaluacja strategii 
 

10.1. Monitorowanie 

Realizacja strategii naleŜy do władz samorządowych gminy, a w szczególności do Burmistrza Miasta i 

Gminy Bychawa. Kierując bieŜącą działalnością gminy ma on największy wpływ na opracowanie strategii, jej 

wdraŜanie oraz ocenę jej realizacji. Jest on równieŜ kluczową postacią w procesie monitoringu. Między 

innymi do głównych zadań Burmistrza będzie naleŜał bezpośredni nadzór nad wdraŜaniem strategii. Aby 

niniejsza strategia mogła przynieść zaplanowane efekty musi być ona systematycznie monitorowana. 

Monitoring jest niezbędnym elementem składowym kaŜdej strategii, poniewaŜ trudno sobie 

wyobrazić profesjonalne wykonanie jakiegokolwiek zadania bez odpowiedniej kontroli tego procesu. Celem 

monitoringu jest zapewnienie zgodności efektów końcowych projektu lub programu z wcześniej 

zatwierdzonymi załoŜeniami. Dobrze funkcjonujący system monitoringu pozwala na wcześniejsze wykrycie 

zagroŜeń związanych z prawidłową i terminową realizacją projektu lub programu. Pozwala stwierdzić stopień 

osiągnięcia załoŜonych celów, korektę przyjętych załoŜeń i zastosowanie najlepszych rozwiązań. Monitoring 

strategii jest definiowany jako: „Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji 

finansowych i statystycznych dotyczących wdraŜania projektów, którego celem jest zapewnienie zgodności 

realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi załoŜeniami realizacji.” MoŜemy wyróŜnić 

monitorowanie finansowe jako monitorowanie zarządzania środkami z Funduszy Strukturalnych przyznanymi 

na realizację programów i projektów (jest podstawą oceny sprawności ich wydatkowania oraz monitorowanie 

rzeczowe jako monitorowanie postępu realizacji programów i projektów poprzez system wskaźników 

określonych w dokumentach programowych). 

Monitoring strategii jest elementem koniecznym aktywnej realizacji strategii zrównowaŜonego 

rozwoju. UmoŜliwia on stwierdzenie, czy strategia realizowana jest prawidłowo oraz czy załoŜenia, na 

których ją oparto nie uległy zmianie. 

Prowadzenie kontroli jest teŜ waŜne z uwagi na uczestników rozwoju regionalnego (inwestorzy, 

banki, organizacje finansujące dane przedsięwzięcie, wykonawcy zadań, beneficjenci i ostateczni odbiorcy, 

samorząd terytorialny, mieszkańcy), którzy są zainteresowani poznaniem doraźnych i przewidywanych 

efektów podejmowanych działań. Ocena daje nam moŜliwość odpowiedzi na pytanie czy projekt był 

efektywny, czy zrealizował pokładane w nim nadzieje, oczekiwania (wynikające z aktualnych potrzeb), czy 

dostarczył potrzebnych usług. Niezbędna jest teŜ ocena na ile sukces ekonomiczny regionu znajduje realne 

potwierdzenie w jego wzroście gospodarczym, we wzroście dochodów wszystkich grup społecznych regionu i 

czy pozwala on uniknąć nierównowagi zewnętrznej. 

Do zadań Burmistrza Miasta i Gminy Bychawa będzie naleŜało ustalić w wyniku konsultacji jednostki, 

instytucje, organizacje, które będą wdraŜać zadania do realizacji, oraz osoby, które będą odpowiedzialne za 

koordynację zadań na poziomie celów strategicznych. 
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System monitorowania musi opierać się na określonej sprawozdawczości. Muszą zostać określone 

konkretne rodzaje raportów i ich częstotliwość, w zaleŜności od analizowane problematyki (sprawozdawczość 

roczna). 

KaŜdy program powinien posiadać kartę oceny realizacji. Karta oceny konstruowana będzie na 

początku opracowywania programu. Karta oceny realizacji powinna zawierać planowane efekty realizacji w 

postaci wskaźników ilościowych takich jak: czas realizacji, liczba osób korzystających, planowane efekty 

inwestycyjne, itp. Jednocześnie osoba odpowiedzialna za realizację  programu (celu) operacyjnego  

przedstawia terminy zbierania informacji niezbędnych do wypełnienia karty oceny realizacji.  

BieŜąca ocena powinna pozwolić na natychmiastowe dostosowanie programów operacyjnych lub ich 

elementów do zmieniających się warunków zewnętrznych (zmiana partnerów, inne źródła finansowania, 

zmiana zadań). 

Odpowiedzialność za prowadzenie procedury monitoringu spoczywa na osobach realizujących 

poszczególne cele strategiczne. 

Podstawowe dane niezbędne do opracowania sprawozdań z oceny realizacji koordynatorzy 

programów uzyskiwać będą od osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań. 

 

10.2. Ewaluacja strategii 

 

Oprócz budowy sprawnego systemu monitorowania pozwalającego na szybki wgląd w postępy 

prowadzonych działań, konieczne jest powstanie systemu obiektywnej oceny – ewaluacji efektów 

uzyskiwanych w wyniku realizowanych działań. Ewaluacja działań będzie obejmowała trzy fazy realizacji 

kaŜdego z programów:  

• Ocena przed podjęciem realizacji programu – czy i w jakim zakresie projekt przyczyni się do 

osiągnięcia planowanych w strategii działań ?  

• Ocena w trakcie realizacji programu – czy podjęte działania zmierzają w dobrym kierunku, czy 

są realizowane zgodnie z załoŜeniem programu ?  

• Ocena po realizacji programu – dotyczy osiągniętych krótko – i długoterminowych efektów oraz 

zakładanych na wstępie korzyści.  

Ewaluacja (ocena) – jest to procedura polegająca na badaniu przyczyn rozbieŜności między 

zaplanowanymi efektami, a rzeczywistymi (na podstawie kart oceny realizacji), z jednoczesnym płynnym 

wprowadzaniem tych zmian, które mają na celu dostosowanie strategii do określonych wymagań (np. 

mieszkańców lub okoliczności zewnętrznych). 

 

Ewaluacja strategii dokonywać się będzie poprzez: 

⇒ Analizę poszczególnych kart ocen realizacji projektów / zadań i bieŜące reagowanie  na zmieniające 

się warunki – dokonywać tego będzie Burmistrz Miasta i Gminy 

⇒ Coroczny przegląd realizacji strategii na sesji Rady Gminy. Sesja ta, mająca charakter sesji 

strategicznej, wprowadzać będzie konieczne zmiany w strategii rozwoju. Uczestnikami sesji 
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strategicznej, poza radnymi będą równieŜ członkowie Komisji ds. Strategii oraz inne osoby w 

zaleŜności od potrzeb 

⇒ Współpracę Komisji ds. Strategii z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji oraz monitoringu 

przy ocenie realizacji programów (celów) operacyjnych oraz wprowadzaniu zmian (współpraca o 

charakterze pomocy organizacyjnej – dostarczanie informacji, przygotowanie raportów, udział w 

sesjach i posiedzeniach Rady Gminy) 

Głównym koordynatorem monitoringu i ewaluacji strategii będzie wyznaczona Komisja Rady Gminy Bychawy. 

Podczas dorocznej sesji strategicznej przedstawiany będzie stopień realizacji strategii. Jednocześnie będzie 

moŜliwość propozycji i wprowadzania tych projektów / zadań lub programów operacyjnych, które zyskały 

akceptację właściwych komisji, a z róŜnych względów nie zostały wcześniej w strategii ujęte. 

Sesja Rady dotycząca strategii powinna wyprzedzać sesje dotyczące projektowania budŜetu gminy, 

wskazując kierunki prac nad budŜetem. 

 

Ocena całościowa po zakończeniu wdraŜania strategii pozwali na dogłębną analizę czy zostały 

osiągnięte zamierzone cele, w jakim stopniu i czy są one zgodne z ogólną wizją rozwoju gminy oraz 

potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. W razie wystąpienia ewentualnych błędów konieczne jest 

wyciągnięcie odpowiednich wniosków i skorygowanie zaistniałych odchyleń od planu. 

Sesja Rady dotycząca strategii powinna wyprzedzać sesje dotyczące projektowania budŜetu gminy, 

wskazując kierunki prac nad budŜetem. 

 

Na zakończenie naleŜy podkreślić, Ŝe realizacja wszystkich zadań zawartych w strategii powinna być 

zsynchronizowana i skoordynowana ze środkami finansowymi, które pochodzić będą z róŜnych źródeł i 

przybrać formę kompleksowych programów rocznych. Maksymalizacja łącznego efektu zaleŜy od stopnia 

współpracy adresatów programów, co powinno się odbywać pod egidą Zarządu Gminy. 

Osiągnięcie sukcesu będzie warunkowane zastosowaniem się do niezmiennych zasad wymaganych w 

trakcie wdraŜania strategii, właściwego zorganizowania prac i ich systematycznego nadzoru. 

 

 

 


