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Zgodnie z Umową zawartą w dniu 9 marca 2020 r. ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka 

wraz z Zespołem ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana , który został 

powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Siennica Różana, a jego koordynatorem został Pan 

Dariusz Turzyniecki, przygotowali metodologią partycypacyjno-ekspercką: „Strategię Rozwoju 

Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”. 

Prace diagnostyczne i projektowe „Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021 -2027 

z perspektywą do roku 2030” obejmowały: ankiety, wywiady, analizy dokumentów 

dostarczonych przez Zamawiającego. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz 

innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.  

Strategia powstała według zasad nowego, zrównoważonego modelu rozwoju, który 

uwzględnia: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2030, Krajowa Polityka Obszarów Wiejskich oraz Strategia zrównoważonego rozwoju 

wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Polityka Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz 

„Diagnoza prospektywna województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego”(2019). Strategia uwzględnia kierunki rozwoju regionu 

nakreślone w aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030 i prezentowane na 

spotkaniach konsultacyjnych. 

Analiza SWOT Gminy Siennica Różana została wykonana podczas konsultacji publicznych 

(warsztatów i wywiadów) w dniu 18 maja 2020 r., w 2 grupach społecznych uwzględniających: 

młodzież, mieszkańców, przedsiębiorców, nauczycieli i dyrektorów jednostek edukacyjnych, 

kulturalnych, instytucje otoczenia biznesu i LGD w terminach ustalonych w harmonogramie oraz 

pogłębiona przez analizę ankiet przygotowanych przez autora Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana (badanie przeprowadzono w terminie 9 marca – 15 kwietnia 2020 r.). 

W opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołał w Polsce, Europie  

i na Świecie stan pandemii w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność spowodowała 

konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych 

celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, 

zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią  

w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. 

Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować 

wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić 

konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo 

szybko zmieniających się warunków.1 Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały 

                                                           
1
 Jak COVID-19 zmieni Polskę. Prognoza liderów polskich środowisk branżowych i społecznych? Tekst powstał dla Leadership 

Academy for Poland – apolitycznej i bezstronnej inicjatywy edukacyjnej na rzecz rozwoju dobrego przywództwa w Polsce  
i na świecie. https://publicystyka.ngo.pl/jak-covid-19-zmieni-polske-prognoza-liderow-polskich-srodowisk-branzowych- 

 i-spolecznych
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w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie 

zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.  

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego 

dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres 

stabilnego otoczenia rynkowego wraz z pandemią w 2020 roku minął na wiele lat. Co nie oznacza, że 

doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć 

na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. 

Należy spodziewać się buntu zasobów ludzkich, które pozbawione będą komfortu stabilizacji.2  

W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Siennica Różana w latach 2021-2027  

z uwzględnieniem perspektywy roku 2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją 

zmienność otoczenia i warunków działania.  

Czynnikiem niekwestionowanym w rozwoju Gminy Siennicy Różanej pozostaje nadal 

inwestowanie w infrastrukturę, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Poprawiając stan 

infrastruktury technicznej, możliwe będzie bardziej efektywne prowadzenie działalności gospodarczej 

(szczególnie drogi o odpowiedniej nośności). Z kolei inwestycje w infrastrukturę techniczną 

spowodują również wzrost zatrudnienia. W rezultacie zwiększy się dobrobyt społeczny poprzez 

pośredni wpływ na systematyczne polepszenie komfortu życia mieszkańców. Poprawią się również 

nastroje i morale społeczeństwa, tworząc w ten sposób dogodny klimat zachęcający do inwestowania 

w gminie.  

Fundusze strukturalne są nadal czynnikiem mobilizującym władze samorządowe do 

rozwijania procesu planowania i poprawiania efektywności wykorzystania posiadanych środków. 

Ponadto sprzyjają kompleksowemu rozwiązywaniu najważniejszych problemów gospodarczych 

obszarów wiejskich, szczególnie w gminach najbiedniejszych. Poziom rozwoju społeczno-

gospodarczego, zależy od ilości i jakości oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, 

umiejętności kształtowania optymalnych warunków życia mieszkańców, jakości usług instytucji 

otoczenia biznesu, organizacji systemu bezpieczeństwa społecznego oraz umiejętności wykorzystania 

lokalnych zasobów.  

Rozwój Gminy Siennica Różana będzie bazował przede wszystkim na endogenicznych 

czynnikach, do których należą szeroko rozumiane lokalne zasoby, mieszkańcy, struktura samorządu 

terytorialnego oraz lokalne organizacje i podmioty gospodarcze. Podstawowym zadaniem Władz 

Gminy będzie dążenie do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego zharmonizowanego ze środowiskiem przyrodniczym, w celu zagwarantowania 

możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb współczesnych i przyszłych pokoleń. Oznacza to 

konieczność uwzględnienia w strategii wyznaczającej cele i kierunki rozwoju gminy kilku 

podstawowych składników: ekonomicznego (konieczność rozwoju gospodarczego gwarantującego 

mieszkańcom wzrost dobrobytu); społecznego (konieczność zaspokajania potrzeb mieszkańców 

celem zapewnienia równych szans rozwoju); środowiskowego (konieczność racjonalnego 

wykorzystywania zasobów przyrodniczych); przestrzennego (konieczność zapewniania ładu 

                                                           
2
 Andrzej Koźmiński, „Zarządzanie w warunkach niepewności”, Warszawa 2004. 
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przestrzennego); instytucjonalnego (konieczność koordynacji działań związanych z planowaniem 

rozwoju przez działające na terenie gminy instytucje i organizacje).3 

Do czynników determinujących rozwój gminy w latach 2021-2030 należą: infrastruktura 

techniczna (dostęp mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych do sieci transportowej, wodno-

kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej oraz urządzeń 

ochrony środowiska – czynniki twarde) oraz kapitał ludzki (zasoby wykwalifikowanej i wykształconej 

siły roboczej z dostępem do oferty edukacyjnej, innowacyjność i kapitał społeczny tworzący warunki 

do budowania gospodarki opartej na wiedzy, baza kulturalna i sportowo-rekreacyjna, wysoka jakość 

usług edukacyjnych – czynniki miękkie), a także czynniki finansowe (środki finansowe samorządu, 

przedsiębiorstw, środki UE, które mogą być przeznaczone na inwestycje powiększające kapitał 

materialny gminy oraz środki przeznaczane przez mieszkańców na konsumpcję zwiększającą popyt 

wewnętrzny). Niemniej istotne będą czynniki zewnętrzne tj. inwestycje zagraniczne, eksport/import, 

współpraca międzynarodowa, migracje, sytuacja ekonomiczna i polityczna w Europie i na świecie.4 

Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021 – 2027 z perspektywą 2030 stanowi 

bazę wyjściową dla działań gminy, realizowanych programów i przedsięwzięć, polityki przestrzennej,  

a także formułowania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. Strategia będzie podstawą do korzystania 

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie  

z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna opierać swoje działania 

inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Strategia 

zrównoważonego rozwoju gminy tworzy platformę współdziałania zainteresowanych podmiotów 

(mieszkańców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz władz gminy).5 

Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021 – 2027 z perspektywą 2030 jest 

podstawowym dokumentem strategicznym określającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego 

gminy. Wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia 

osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą działania władz gminy. Strategia nadaje 

priorytet działaniom, jakie będą podejmowane w latach 2021 – 2027 z perspektywą 2030 w celu 

realizacji misji i wizji gminy. Horyzont czasowy strategii pokrywa się z okresem nowej perspektywy 

finansowej UE na lata 2021 – 2027 z perspektywą 2030.6 

Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021 – 2027 z perspektywą 2030 zespala 

wszystkie działania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy warunków społeczno-gospodarczych 

gminy. Jej zadaniem jest odważne i zarazem realistyczne zaprogramowanie rozwoju i modernizacji 

gminy, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania obecności Polski w UE, a także 

wszystkich zasobów i atutów, które gmina posiada, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakości 

życia. Strategia stanowi również podstawę do efektywnego wykorzystania, na realizację celów 

społeczno-gospodarczych środków rozwojowych, zarówno lokalnych, jak i krajowych oraz środków 

Unii Europejskiej, a zarazem podstawę do ich pomnażania przez szybszy i efektywniejszy wzrost 

                                                           
3
 Małgorzata Mańka-Szulik, Samorząd Terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe 

Politechniki Śląskiej 2015, Seria: Organizacja I Zarządzanie z. 79 Nr kol. 1930. 
4
 Elżbieta Berkowska, Hanna Rasz, Dorota Stankiewicz, Infrastruktura techniczna wsi, Studia BAS, Nr 4(24) 2010, 

www.bas.sejm.gov.pl 
 

5
 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 
6
 Za źródłem: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.
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gospodarczy.7 Dokument Strategii wyznacza najważniejsze kierunku działań, które umożliwią 

skuteczne rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów oraz wzmacnianie zidentyfikowanych 

potencjałów Gminy Siennica Różana. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021 – 2027 z perspektywą 2030 

oddano do konsultacji społecznych na 35 dni – 26 czerwca 2020r. Po upływie terminu zgłaszania 

uwag i konsultacji z władzami Gminy, koordynatorem ds. Strategii oraz osobami zaangażowanymi  

w powstawanie niniejszego dokumentu, następnie naniesione zostały poprawki i uzupełnienia. Tak 

przygotowane opracowanie przedstawiono do uchwalenia Radzie Gminy Siennica Różana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

7
 Za źródłem: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
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Jednym z najważniejszych trendów, które samorządy lokalne powinny uwzględniać w swoich 

działaniach w latach 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 są procesy demograficzne. Chcąc 

zapewniać wysoką jakość życia mieszkańców oraz tworzyć warunki do rozwoju społeczno-

gospodarczego, Gmina Siennica Różana musi dostosowywać się do zmian swojej sytuacji 

wewnętrznej oraz uwarunkowań zewnętrznych. W perspektywie kilkunastu lat dwa zjawiska 

demograficzne będą w Polsce coraz bardziej widoczne. Pierwszym trendem będzie zmniejszanie się 

liczby mieszkańców kraju, zarówno w wyniku emigracji zagranicznych, jak i małego przyrostu lub 

wręcz ubytku naturalnego, a drugie zjawisko, to tak zwane starzenie się społeczeństwa. Średni wiek 

ludności będzie coraz wyższy, seniorzy będą stanowić coraz większy odsetek społeczeństwa. 

Szczególnie to ostatnie zjawisko będzie niekorzystnie wpływać na sytuację społeczno-gospodarczą, 

zwłaszcza w wyniku konieczności zapewnienia odpowiednich warunków życia rosnącej grupie osób  

w wieku poprodukcyjnym (emerytów) przez zmniejszającą się grupę osób w wieku produkcyjnym. 

Będzie to zwiększać presję na finanse publiczne (rosnące koszty systemu emerytalnego) oraz 

negatywnie warunkować działanie służby zdrowia (rosnące z wiekiem ryzyko zachorowań oraz koszty 

opieki medycznej), opieki społecznej, ale także gospodarki jako całości (angażowanie coraz większej 

części zasobów pracy przez działania związane z opieką nad osobami starszymi).8 

Obszary wiejskie – takie jak Gmina Siennica Różana oraz małe miasta, zwłaszcza położone 

peryferyjnie, z dala od głównych metropolii, notują spadek liczby mieszkańców. Peryferyjne 

położenie – rozumiane jako oddalenie od głównych ośrodków rozwojowych kraju – zazwyczaj idzie  

w parze ze słabszymi perspektywami rozwojowymi (niskie tempo rozwoju gospodarczego, niedobory 

infrastruktury, niska dostępność do usług publicznych i słabsza ich jakość itd.). W efekcie następuje 

kumulacja niekorzystnych uwarunkowań. Dostosowanie lokalnych systemów społeczno-

gospodarczych do nowej struktury demograficznej będzie długotrwałym procesem. Jednocześnie 

będziemy obserwować proces depopulacji wielu obszarów kraju, a punktowo wzrost liczby 

mieszkańców. Wydaje się, że konieczne będą w tym przypadku działania z poziomu krajowego czy 

regionalnego.9 

Rozwój Gminy Siennica Różana w latach 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, to 

systematyczna  poprawa konkurencyjności podmiotów gospodarczych (innowacje technologiczne  

i poza technologiczne), oferty edukacyjnej, infrastruktury oraz systematyczna poprawa poziomu życia 

mieszkańców (praca, płaca, warunki bytowe, otoczenie, usługi, poziom oferty kulturalnej, sportowej, 

rekreacyjnej), który przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, kraju. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 podkreśla, że podejście do sposobu 

formułowania kierunków rozwoju kraju, regionów musi uwzględniać zasady zrównoważonego 

rozwoju. Według ONZ (Program Środowiskowy UNEP 1975): „zrównoważony rozwój, to taki przebieg 

nieuchronnego i pożądanego rozwoju gospodarczego, który nie naruszałby w sposób istotny  

i nieodwracalny środowiska życia człowieka oraz nie prowadziłby do degradacji biosfery, który nie 

godziłby w prawa przyrody, ekonomii i kultury”10. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju 

                                                           
8
 Adam Płoszaj, Samorząd lokalny wobec przemian demograficznych, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych  

i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski, w: Instytut Idei, nr 7, lato 2014, ss. 40-44. 
9
 Jw. 

10
 Katarzyna Drabarczyk, Zrównoważony rozwój województw –analiza porównawcza, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 25  
 t. 2 (2017).
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gospodarczego Województwa Lubelskiego, a w tym Gminy Siennica Różana w latach 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030,w nowym modelu rozwoju należy uwzględnić integrację trzech 

kluczowych obszarów: 

 ekonomicznego – uwzględniającego wzrost gospodarczy, który zapewni 

wystarczającą ilość dóbr i usług; 

 ekologicznego – obejmującego ochronę zasobów naturalnych przed zniszczeniem  

i skażeniem, poprawę stanu środowiska czy też opracowywanie rozwiązań 

ograniczających zużycie zasobów naturalnych; 

 społecznego – dotyczącego poprawy jakości życia ludności, zaspokajania 

podstawowych potrzeb, np. dostępu do wody, opieki zdrowotnej czy edukacji.11 

Barierą ograniczającą rozwój nowoczesnego społeczeństwa w regionie lubelskim jest 

najwyższy w kraju wskaźnik zagrożenia ubóstwem (30%) oraz zjawisko wykluczenia społecznego12.  

W tym również kontekście warto, uwzględniając bariery rozwojowe Województwa Lubelskiego, 

poszukiwać rozwiązań minimalizujących identyfikowane ograniczenia rozwojowe.  

Rozwój infrastruktury, inwestycje m.in. przemysł (rolno-spożywczy), innowacyjne  

i nowocześnie zorganizowane rolnictwo, tańsze koszty prowadzenia biznesu i życia (energetyka OZE), 

ekspansja eksportowa, nowoczesna edukacja oraz rozwój ekologicznego kapitału (przemysł czasu 

wolnego, ekosystemowe usługi) i dostosowanie dostępu do walorów przyrodniczych (rozwój 

turystyki) oraz ekonomia społeczna i współpraca ponadlokalna13 – to kierunki rozwoju, które muszą 

stać się składnikiem misji i wizji rozwoju Gminy Siennica Różana. Tylko wówczas można wyraźnie 

zintensyfikować zrównoważony rozwój i oczekiwać odpowiednich rezultatów w perspektywie  

2021-2030. 

W odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich koncepcja zrównoważonego rozwoju 

nabiera jeszcze większego znaczenia, bowiem potrzeba uwzględniania priorytetowego znaczenia 

środowiska przyrodniczego przy realizacji strategicznych celów rozwojowych jest szczególnie istotna 

w tych formach działalności, których wyniki uzależnione są od przyrody.14 

Taką działalnością jest właśnie rolnictwo, a obszarem jej występowania są obszary wiejskie. 

Ze względu na ścisły związek rozwoju rolnictwa z rozwojem obszarów wiejskich nie można mówić  

o zrównoważonym rozwoju tych obszarów bez zrównoważonego rolnictwa. Warunkiem koniecznym 

takiego rozwoju staje się podtrzymywanie lub rozwijanie zasobów środowiskowych, kapitału 

ekonomicznego i społecznego w taki sposób, aby dochody i poziom jakości życia rolników i innych 

mieszkańców wsi były porównywalne pomiędzy obecnymi a przyszłymi pokoleniami. Podejście to 

dąży do pogodzenia praw przyrody i ekonomii dzięki przyjęciu w działaniach gospodarczych takiego 

                                                           
11

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
12

 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 
13

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). 
14

 Dariusz Żmija, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie, 2014. 
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kierunku rozwoju, który jest dostosowany do istniejących uwarunkowań przyrodniczych, tj. potrzeb  

i woli lokalnych społeczności oraz norm ekologicznych.15 

W kontekście planowania strategicznego rozwoju Gminy Siennica Różana trzeba zdawać 

sobie sprawę, że realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

napotyka wiele trudności o charakterze socjalnym (niski poziom zamożności mieszkańców), 

ekonomicznym (ograniczone możliwości inwestycyjne), intelektualnym (niski poziom wykształcenia  

i świadomości ekologicznej mieszkańców) i etycznym (tolerowanie niewłaściwych zachowań 

dotyczących np. nawożenia gleby środkami chemicznymi).16 

Zmieniające się uwarunkowania rozwojowe powodują, że wyzwania, z którymi mierzy się 

polityka regionalna, ulegają ewolucji. Globalizacja, cyfryzacja, korona wirus (epidemia w 2020 r.), 

zmiany demograficzne i klimatyczne, niedobór zasobów, urbanizacja to globalne mega trendy, które 

będą w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki. Procesy te wpływają na kierunki 

interwencji publicznej, natomiast wczesne ich dostrzeżenie oraz dostosowanie się Gminy Siennica 

Różana do nowych warunków pozwoli uzyskać istotną przewagę rozwojową. Rozwój zrównoważony 

terytorialnie w myśl Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 to koncentracja wsparcia na 

słabszych gospodarczo obszarach i nadanie impulsów do ich rozwoju oraz integracji z szerszym 

otoczeniem.17 

Wyraźna potrzeba odpowiedniego rozwoju potencjału Gminy Siennica Różana tj. rolnictwa, 

w różnych kierunkach, które wykorzystają bazę surowca (płody rolne), ale łączą je  

z nowymi technologiami, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwarzania (rozwój 

przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu spożywczego) stanowi wyzwanie na lata 2021-2030.18 

Równie istotne jest właściwe sprofilowanie gospodarcze gminy w zakresie turystyki  

i wykorzystanie naturalnych uwarunkowań do tworzenia oferty gospodarczej w zakresie usług, 

atrakcji, bazy edukacyjno-wypoczynkowej. 

Rozwój, niepowiązanych z rolnictwem, funkcji, jakie spełniają gospodarki terenów wiejskich 

oraz konieczność utrzymania złożonego zakresu ich ról społecznych to dziś istotna kwestia  

z perspektywy konieczności polepszenia jakości życia mieszkańcom obszarów wiejskich. Koncepcja 

rozwoju terenów wiejskich w aspekcie wielofunkcyjności należy do fundamentalnych typów strategii 

w sferze rolnictwa oraz wsi na terenie Polski. Rozwój Gminy Siennica Różana w aspekcie 

wielofunkcyjności należy odnosić zarówno do sfery społeczno-gospodarczej, jak i terytorialnej. 

Społeczno-gospodarczy punkt widzenia odnosi się do racjonalnego gospodarowania czynnikami 

produkcji, które mają do dyspozycji obszary wiejskie. Z kolei aspekt terytorialny dotyczy 

odpowiedniego usytuowania aktywności ludności w sferze gospodarki oraz powstaje w toku 

prowadzonej polityki przestrzennej.19 

                                                           
15

 S. Urban, Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce, Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, 
Sekcja Ekonomiczna, 2003, Vol. XL, s. 25-36. 
16

 J. Atoszek, Koncepcja zrównoważonego rozwoju i szanse jej realizacji na obszarach wiejskich Lubelszczyzny  
(w świetle badań ankietowych), Annales UMCS Lublin 2002, Secttio B, Vol. LVII, 11, s. 197-209. 
17

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
 

18
 Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2019.

19
 M. Michalewska-Pawlak, Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej, 

 Wydawnictwo Aspra, Warszawa-Wrocław, 2015.
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Wielofunkcyjność rozwoju obszarów wiejskich jest traktowana w przypadku Gminy Siennica 

Różana, powinno być traktowane, jako nakreślenie w sferze gospodarczej większej liczby funkcji 

niezwiązanych z rolnictwem, co doprowadzi do oczekiwanej dywersyfikacji wiejskiej gospodarki. To 

zrezygnowanie z monofunkcyjności, bazującej przede wszystkim na wytwarzaniu produktów 

rolnych.20 Rozwój Gminy Siennica Różana uwarunkowany jest przejawianymi zachowaniami 

przedsiębiorczymi wszystkich jednostek, które budują miejscowe powiązania społeczno-gospodarcze 

oraz te, które działają w tym środowisku i równocześnie mogą wpływać na mechanizmy społeczno-

gospodarcze. 

Powstające miejsca zatrudnienia, jako następstwo postaw biznesowych, powinny być 

tworzone w sferze produkcyjno-usługowej rolnictwa, technicznej obsługi obszarów wiejskich, 

przemysłu przetwórczego, lokalnych produktów rolno-spożywczych oraz działań inwestycyjnych, 

które mają związek z ekologią, rozwojem, turystyki, infrastruktury, produkcji i rękodzielnictwa. Nowe 

przychody mogą również pochodzić ze specyficznych gałęzi rolnictwa np. rolnictwa ekologicznego. 

Wzrost dochodów wiejskich gospodarstw domowych może mieć swoje źródło w dynamizacji 

gospodarki rolniczej, najemnym zatrudnieniu poza obrębem własnego gospodarstwa oraz 

nierolniczym zastosowaniu zasobów rolniczych (rozwój agroturystyki, gospodarstw opiekuńczych, 

edukacji „od ziarenka do talerza”).21 

Planowanie strategiczne rozwoju wymaga uwzględnienia również różnych źródeł 

finansowania (również tych poza funduszami UE) i interdyscyplinarnych kierunków inwestycji 

(łączących na przykład bazę surowca pochodzącego z rolnictwa z branżą piwowarską, gorzelniczą oraz 

technologiami wytwarzania ekologicznej żywności, a także ekologicznych detergentów czy 

kosmetyków). Strategicznym wyzwaniem perspektywy 2021-2027 (2030) jest zmierzenie się  

z finansowaniem rozwoju, ponieważ na szczeblu regionalnym, powiatowym, gminnym powstają luki 

w planowaniu strategicznym, a wiele inwestycji wymaga zaangażowania dużego kapitału. 

Należy stworzyć profil gospodarczy gminy we współpracy z przedsiębiorcami  

i gospodarzami oraz organizacjami pozarządowymi, który uruchomi cały mechanizm rozwoju 

Gminy Siennica Różana. W tym celu powinno się w sposób planowy wykorzystać krwiobieg 

infrastrukturalny, którego sercem staje się dla całego powiatu krasnostawskiego trasa S17.  

W minionych dekadach brak spójnego „Planu zagospodarowania przestrzennego terenów wzdłuż 

trasy S17 w powiecie krasnostawskim” spowodował, że wiele środków pozyskanych z Unii 

Europejskiej zostało wydanych na działania, które nie przyczyniły się do zdecydowanego ożywienia 

gospodarczego tego obszaru. Dla rozwoju Gminy Siennica Różana istotna jest droga wojewódzka nr 

843. Przebudowa, modernizacja połączeń z trasą S17, to kluczowy element dla rozwoju gminy. 

Planowane połączenie linii kolejowej Lublin-Krasnystaw, w ramach Centralnego Portu 

Komunikacyjnego – o ile będzie zrealizowane, stanowić będzie również ważny impuls rozwojowy 

dla Gminy. 

                                                           
20

 M. Adamowicz, M. Zwolińska-Ligaj, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, wne.sggw.pl 
21

 A. Wlazły, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności, Progress in Economic Sciences 
 No. 5 (2018).
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Rozwój Gminy Siennica Różana właściwie zaplanowany przyczyni się do zainteresowania tym 

obszarem młodych ludzi z Polski i Europy, którzy zobaczą, że powstają tutaj nowoczesne zakłady 

pracy, przedsięwzięcia, a równocześnie samorząd troszczy się o jak najlepszą ofertę ochrony zdrowia 

(dostęp do specjalistycznej opieki medycznej). Troska o ekologię da poczucie bezpieczeństwa  

i odpowiedzialności. Najważniejsze jest, aby w komunikacji z otoczeniem w perspektywie 2021-2030 

wybrzmiało, że Gmina Siennica Różana i sąsiednie samorządy stawiają w rozwoju na ludzi młodych, 

którzy stają się motorem napędowym rozwoju całej Lubelszczyzny. Zmiany w strukturze gospodarki 

Lubelszczyzny związane z rewolucją agrarną nie pozostaną bez wpływu na strukturę dochodów 

regionu, w tym Gminy Siennica Różana. Rewolucja agrarna, rozumiana jako inwestycje stwarzające 

warunki do rozwoju rolnictwa, srebrnej gospodarki, turystyki i przemysłu czasu wolnego, energetyki 

OZE są korzystnym scenariuszem dla gminy. W wyniku planowanych działań można się spodziewać 

intensyfikacji wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia liczby pracujących w rolnictwie i branżach 

pokrewnych przy jednoczesnej zmianie struktury zatrudnienia. Procesy te spowodują również 

zmniejszenie luki rozwojowej, jaka obecnie dzieli Lubelszczyznę od reszty kraju, co w dalszej 

perspektywie powinno przełożyć się na zmniejszenie tempa migracji z województwa  

i w konsekwencji złagodzenie skutków starzenia się ludności. Równocześnie istotnym elementem 

celu strategicznego rozwoju w tym obszarze gospodarki województwa lubelskiego, jaką jest rolnictwo 

ekstensywne (ekologiczne) i branża rolno-spożywcza, ważne jest wyraźne wsparcie sieciowania 

gospodarstw, rolników w spółdzielnie, grupy producenckie, konsorcja, spółki. Poprzez różne 

programy i realizujące je instytucje, należy dążyć do rozpropagowania tego typu rozwiązań w celu 

wypracowania silnych sektorów gospodarki, która musi być konkurencyjna. 

Opracowanie i wdrożenie inwestycyjnych projektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego 

Gminy Siennica Różana oraz wsparcie ze strony rządu takich inwestycji to konieczność. W ostatnich 

latach sześciokrotnie wzrosła liczba samorządów w trudnej sytuacji ekonomicznej. Główną przyczyną 

pogarszania się sytuacji finansowej JST był „rozmach inwestycyjny”, wysokie wydatki w oświacie oraz 

brak inwestorów, którzy płaciliby podatki i dawali miejsca pracy mieszkańcom obszarów wiejskich. 

Samorządy realizując inwestycje, musiały zapewnić wkład własny, najczęściej był on finansowany 

kredytami, pożyczkami lub emisją obligacji. Zwiększało to poziom zadłużenia samorządu i pogarszało 

wskaźniki monitorujące.22 

Kluczową sprawą jest rozwój gospodarczy gminy i pozyskanie nowych inwestorów w branży 

przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemysłu czasu wolnego (turystyki). Wdrażając 

zaplanowane w Strategii działania, korzyści dla gminy związane z przyciąganiem inwestycji na swój 

teren, będzie można zaobserwować w ciągu 2-3 lat. Nowe przedsiębiorstwa, to nie tylko dodatkowe 

wpływy z podatków, ale również miejsca pracy (których brakuje na terenie gminy), ale to również 

poprawa wizerunku gminy, jako miejsca atrakcyjnego i innowacyjnego, transfer wiedzy czy 

inwestycje w infrastrukturę publiczną (np. remont dróg) dokonane przez inwestora. Pozyskanie 

inwestorów to gwarancja rozwoju gminy i podniesienia jakości życia mieszkańców, dlatego też 

Samorząd Gminy nie może oszczędzać na obsłudze inwestorów i narzędziach komunikacji  

z potencjalnymi inwestorami. Czynnikiem o największym znaczeniu jest kondycja lokalnego rynku 

pracy. W przypadku wyspecjalizowanych usług kluczowy istotny jest dostęp do wysokiej klasy 

                                                           
22

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

https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/naprawa-finansow-wiekszosc-samorzadow-wdrazala-skutecznie-programy-naprawcze
https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/naprawa-finansow-wiekszosc-samorzadow-wdrazala-skutecznie-programy-naprawcze
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specjalistów z danej dziedziny (absolwentów i studentów odpowiednich kierunków studiów). Z kolei 

w przypadku firm produkcyjnych i zapleczy montażowych bardziej istotna jest ogólna sytuacja 

gospodarcza gminy tj. relatywnie niskie koszty pracy czy liczba bezrobotnych gotowych do podjęcia 

zatrudnienia. To tylko niektóre czynniki mogące w największym stopniu zdecydować o wyborze 

lokalizacji inwestycji.23 

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

Ważnym elementem branym pod uwagę przez inwestorów jest tzw. klimat dla przedsiębiorczości, 

tworzony w największym stopniu przez lokalne władze. Wdrażając niniejszą Strategię, należy 

pamiętać, że przedsiębiorcy są skłonni inwestować w miejscach, w których samorządy wykazują chęć 

dialogu i współpracy. Ważne są nie tylko ulgi i zachęty podatkowe, ale także sam sposób budowania  

i utrzymywania relacji z inwestorami, oraz otwartość urzędników. Innym z kluczowych parametrów, 

istotnym dla zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju będzie infrastruktura. Chodzi przede 

wszystkim o dostępność powierzchni biurowych czy też działek pod budowę. Stawki najmu lub ceny 

metra gruntu są często pierwszym analizowanym czynnikiem decydującym o podjęciu inwestycji. 

Równie istotna będzie też infrastruktura transportowa i logistyczna. Dla każdego z potencjalnych 

inwestorów istotne jest szybkie i sprawne połączenie z krajem pochodzenia spółki i z głównymi 

rynkami zbytu. W przypadku inwestorów poszukujących biur niezwykle istotny jest dogodny dojazd 

do klientów, ale także pracowników do miejsca pracy.24 

Tworząc nowe plany rozwojowe Gminy Siennica Różana, należy pamiętać, że pracodawcy 

coraz większą uwagę przykładają również do warunków życia w danej gminie, zwłaszcza jeżeli 

inwestycja wymaga relokacji pracowników firmy z innych miast lub nawet z zagranicy. Wówczas 

gminę ocenia się również przez pryzmat atrakcyjności dla mieszkańców oraz jakości życia. Liczy się, 

chociażby jakość przestrzeni, czyli łatwość poruszania się po gminie, jakość środowiska naturalnego, 

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

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

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

możliwości rozwoju oraz prestiżu, ale również na innych aspektach związanych z miejscem pracy.25 

Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 tj. treść 

poszczególnych rozdziałów opracowania strategicznego odpowiadają wskazaniom Ustawy z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020). 

Zawartość merytoryczna Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030, obejmie następujące części: 

I. DIAGNOZA. 

II. MODEL STRUKTURY funkcjonalno-przestrzennej. Model struktury funkcjonalno-

przestrzennej musi z jednej strony uwzględnić zalecenia dla obszaru funkcjonalnego, na 

którym znajduje się Gmina Siennica Różana w Strategii Województwa Lubelskiego, 

                                                           
23

 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/public-sector/articles/atrakcyjnosc-inwestycyjna-inwestor.html 
24

 Jw.  
 25

 Jw.

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/public-sector/articles/atrakcyjnosc-inwestycyjna-inwestor.html
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a równocześnie wpisać się w zrównoważony model rozwoju opisany w Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego tj. zrównoważony model rozwoju. 

III. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI określone w strategii rozwoju województwa 

wraz z zakresem planowanych działań. 

IV. OBSZAR STRATEGICZNEJ INTERWENCJI KLUCZOWY DLA GMINY. 

V. MISJA I WIZJA to najogólniejszy opis, sens i powód działania JST. To obraz przewodni, to 

co Gmina – zarządzający i mieszkańcy – uważają za najważniejszą rolę do odegrania. 

VI. CELE STRATEGICZNE I CELE OPERACYJNE ROZWOJU w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym; ochronie środowiska. Cele strategiczne rozwoju muszą 

uwzględniać: cele rozwoju regionu lubelskiego oraz wskazania Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego oraz Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa 

i rybactwa 2030. 

VII. KIERUNKI DZIAŁAŃ podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych. Kierunki 

rozwoju Gminy, muszą uwzględniać kierunki rozwoju regionu lubelskiego oraz podział na 

obszary funkcjonalne, jak również wskazania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 

VIII. MONITOROWANIE DZIAŁAŃ I ICH REZULTATÓW, w tym w wymiarze przestrzennym oraz 

propozycje wskaźników ich osiągnięcia. Rezultaty mają budować z jednej strony lokalna 

przewagę konkurencyjna gminy i nieść rozwiązania związane z największym zagrożeniem 

tj. trwałą marginalizacją społeczno-gospodarczą. 

IX. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII w tym wytyczne do sporządzania dokumentów 

wykonawczych (gmina ma dokumenty planistyczne, które ewentualnie trzeba będzie 

zaktualizować pod perspektywę 2021-2030). 

X. RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 
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CZĘŚĆ III.  

KIERUNKI ROZWOJU  
nakreślone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz 
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 dla Województwa 
Lubelskiego (w tym Gminy Siennica Różana)  
oraz Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa  
i rybactwa 2030. 
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Województwo Lubelskie, a zwłaszcza jego przygraniczna część, charakteryzuje się niskim 

wskaźnikiem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Stale niezadowalający pozostaje stopień 

spójności społecznej i gospodarczej oraz poziom jakości życia mieszkańców.  

W rolnictwie regionu, od wielu lat obserwujemy nawarstwienie najważniejszych problemów, 

które w znacznej mierze są wynikiem uwarunkowań historycznych i wyniszczających lubelską wieś 

efektów polityki rolnej, zarówno w okresie tzw. realnego socjalizmu, jak i okresu transformacji 

postsocjalistycznej. Obszary wiejskie w regionie lubelskim są słabiej wyposażone w elementy 

infrastruktury transportowej, komunalnej, energetycznej niż obszary miejskie, co tylko w części 

wynika z mniejszej gęstości przestrzennej osadnictwa i działalności gospodarczej na wsi niż  

w mieście26, ale jest to również konsekwencja nieodpowiedniego planowania strategicznego rozwoju 

na tych obszarach. Chociaż wiele inwestycji infrastrukturalnych zostało zrealizowanych w latach 

2004-2019, to Województwo Lubelskie cechuje nadal nie tylko słaba dostępność do regionu  

z zewnątrz, ale również niska dostępność i wewnątrz regionalna spójność komunikacyjna, która 

miejscami stanowi barierę dla pełnego wykorzystania endogenicznych27 czynników całego regionu 

oraz jego układów lokalnych. Ogólna dostępność potencjałowa jest niska i charakteryzuje się 

wskaźnikiem międzygałęziowej dostępności transportowej (WMDT)28. Ten wymiar oddziaływania ma 

również swoje przełożenie na rozwój Gminy Siennica Różana. 

Ważną barierą ograniczającą rozwój nowoczesnego społeczeństwa w regionie lubelskim, 

a także w powiecie krasnostawskim i Gminie Siennica Różana jest najwyższy w kraju wskaźnik 

zagrożenia ubóstwem (30%) oraz zjawisko wykluczenia społecznego29 m.in. z powodu 

niekorzystnych zmian demograficznych. W tym również kontekście warto, uwzględniając bariery 

rozwojowe Województwa Lubelskiego, poszukiwać rozwiązań minimalizujących identyfikowane 

ograniczenia rozwojowe. W przypadku Województwa Lubelskiego prowadzona przez Zarząd Regionu 

polityka zrównoważonego rozwoju musi mieć na celu w latach 2021-2030 eliminację różnic 

społecznych i gospodarczych między gminami i miejscowościami. Trend lokalności30 (w skrócie 

gloryfikacja tego, co lokalne – z mojej okolicy, miasta, regionu, kraju – jako lepszego, zdrowszego, 

bardziej naturalnego) trwa już od pewnego czasu, stąd rosnąca popularność polskich, regionalnych 

                                                           
26

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). 
27

 Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, w tym także regionów przygranicznych, można podzielić na dwie 
zasadnicze grupy z punktu widzenia kierunku oddziaływania na proces rozwoju, a mianowicie na czynniki zewnętrzne 
(egzogeniczne) oraz czynniki wewnętrzne (endogeniczne). Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 16-17. 
28

 Strategia Rozwoju Polski Wschodniej, (część diagnostyczno-kierunkowa), 14 września 2012, s. 31. Zob. także: Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, s. 88. Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności 
Transportowej (WMDT) - wypracowany w IGiPZ PAN syntetyczny wskaźnik, który uwzględnia 12 zmiennych społeczno-
gospodarczych, m.in. liczba ludności, liczba pracujących, liczba gospodarstw rolnych, liczba studentów, liczba noclegów lub 
produkcja sprzedana przemysłu. 
29

 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 z perspektywą do roku 2030. 
30

 Katarzyna Drabarczyk, Zrównoważony rozwój województw –analiza porównawcza, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 25 t. 

 2 (2017) s. 23–34.
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marek (kupowanie produktów lokalnych, tradycyjnych od rolników; hasła „kupuj lokalnie”). Bardzo 

mocno lokalność widać też w marketingu miejsc – marki z tego obszaru w swojej komunikacji 

wyraźnie zmieniają narrację – oddają głos zwykłym ludziom, mieszkańcom, podkreślają też unikalne, 

lokalne doświadczenia. Ten trend rozwojowy powinna wykorzystać Gmina Siennica Różana w planach 

rozwoju 2021-2030. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 mówi wyraźnie, że „pomimo stopniowego 

włączania samorządu lokalnego w proces kreowania rozwoju, to w rzeczywistości jego rola  

w systemie krajowej polityki regionalnej nie była aż tak znacząca. Doświadczenia wskazują na 

potrzebę zwiększenia roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych, jako koordynatora działań 

rozwojowych na swoim obszarze. Szczególnie istotne będzie pobudzanie aktywności najsłabszych 

ekonomicznie i instytucjonalnie jednostek samorządu terytorialnego oraz przełamywanie barier we 

współpracy między samorządami, jak również poprawa dialogu z przedsiębiorcami i mieszkańcami. 

Istotne znaczenie będzie miała współpraca sąsiadujących ze sobą gmin, również tych położonych  

w pasie przygranicznym z partnerami po drugiej stronie granicy”.31 

Obecny rząd wprowadził głębokie zmiany w modelu rozwoju kraju, regionów, które są 

przedmiotowo opisane w dokumencie Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. KSRR 

wyraźnie zarządza odejście od modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego i przejście w formułowaniu 

planów rozwojowych do modelu wyrównawczego (zrównoważonego). Dla polityki regionalnej 

oznacza to konieczność koncentracji uwagi na przeciwdziałaniu nadmiernym dysproporcjom 

rozwojowym, zarówno między regionami, jak i w samych regionach. „Zmieniające się 

uwarunkowania rozwojowe powodują, że wyzwania, z którymi mierzy się polityka regionalna, 

ulegają ewolucji. Globalizacja, cyfryzacja, zmiany demograficzne i klimatyczne, niedobór zasobów, 

urbanizacja to globalne mega trendy, które będą w najbliższych latach kształtować społeczeństwa  

i gospodarki. Procesy te wpływają na kierunki interwencji publicznej, natomiast wczesne ich 

dostrzeżenie oraz dostosowanie się do nowych warunków pozwoli uzyskać istotną przewagę 

rozwojową regionów”32. Rozwój zrównoważony terytorialnie w myśl KSRR 2030 to koncentracja 

wsparcia na słabszych gospodarczo obszarach i nadanie impulsów do ich rozwoju oraz integracji  

z szerszym otoczeniem. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2021-2027 (2030) będzie  

w większym stopniu opierać się o cele wyznaczone na poziomie krajowym i zasoby własne regionu 

(endogeniczny potencjał), przy aktywniejszym uczestnictwie rządu i samorządów lokalnych oraz 

innych partnerów społeczno-gospodarczych. W ten sposób zrealizuje wskazania KSRR 2030.33 

Podstawowym zadaniem każdej jednostki samorządu terytorialnego jest tworzenie możliwie 

najlepszych warunków dla bytu i rozwoju społeczności lokalnych. Strategia Rozwoju Gminy Siennica 

Różana jest planem, który stanowi przedmiot integracji celów, polityk oraz działań organizacji  

w zwartą całość. Strategia rozwoju lokalnego, to długofalowy plan rozwoju obejmujący wizję 

rozwoju, najistotniejsze problemy oraz kierunki działań danej jednostki terytorialnej.34 Strategia 

Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021-2030 będzie odpowiedzią władz samorządowych na 

zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą wymagającą wnikliwego spojrzenia na posiadane 

                                                           
31

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
32

 Jw. 
33

 Jw.  
34

 http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2017/Zygmunt-Szymla.pdf   

http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2017/Zygmunt-Szymla.pdf
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aspiracje, dążenia, ale także posiadane zasoby i perspektywy rozwoju gminy. Odpowiednio 

prowadzone prace nad dokumentem powodują, że realnie służy wszystkim mieszkańcom, 

samorządowcom, obywatelom i inwestorom jako praktyczny instrument zarządzania lokalnym 

rozwojem. Dobrze opracowana strategia rozwoju, to narzędzie pozwalające na wybór optymalnych 

metod realizacji założonych celów, minimalizujący ryzyko i koszty decyzji podejmowanych ad hoc 

oraz umożliwiający stały monitoring postępów i stopnia wypełnienia ustanowionych rezultatów,  

a co za tym idzie podejmowanie interwencji w przypadkach trudności lub odstępstw. 

Dokument Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021-2027 z pespektywą do 

roku 2030 stanowić będzie ponadto ważny punkt odniesienia dla planów inwestycyjnych firm,  

a także zintegruje społeczność lokalną wokół wspólnych wartości, oczekiwań i kluczowych 

przedsięwzięć. Współpraca Gminy Siennica Różana z innymi samorządami, w tym z Samorządem 

Województwa Lubelskiego – zintegrowany, zrównoważony i spójny rozwój – umożliwi w najbliższej 

perspektywie realny wzrost gospodarczy. Wyzwanie stanowi inicjowanie różnych form współpracy 

oraz współodpowiedzialności. Ważne jest powszechne stosowanie praktyki współpracy samorządów  

w zakresie m.in. przygotowywania wspólnych strategii rozwoju i realizowania wspólnych inwestycji – 

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

Istotne jest włączenie planowania przestrzennego (kreowanie ładu przestrzennego 

odpowiadającego potrzebą wielofunkcyjnego rozwoju) jako obowiązkowego elementu 

wielopoziomowego zarządzania rozwojem. Uporządkowanie przestrzeni i efektywne nią 

zarządzanie wymaga oparcia na kompleksowym systemie monitorowania procesów społeczno-

gospodarczych z uwzględnieniem zmian w przestrzeni. 

Kluczowe problemy wschodniej Polski, które obejmują również powiat krasnostawski  

i Gminę Siennica Różana obejmują:  

 niską wydajność pracy, 

 niedostateczny poziom przedsiębiorczości i inwestycji prywatnych, 

  zbyt mały poziom innowacyjności i trudności na lokalnych rynkach pracy.35  

Oprócz powyższych problemów należy mieć na uwadze inne bariery rozwoju: 

 peryferyjne i przygraniczne położenie, 

 problemy z dostępnością transportową, tak wewnętrzną, jak i zewnętrzną, 

 dostępność komunikacyjna (w tym IT), elektroenergetyczna 

 duża migracja młodych i wykształconych mieszkańców.36  

Należy jednocześnie odnotować, że Gmina Siennica Różana podobnie jak region 

charakteryzuje się dużym bogactwem przyrodniczym, które może stanowić jeden z czynników 

rozwoju tego regionu, a związane z nim usługi ekosystemowe (np. czyste powietrze, możliwość 

spędzania wolnego czasu w otoczeniu przyrody, potencjał turystyczny, korzystne warunki do 

                                                           
35

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
 36

 Jw.
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produkcji żywności wysokiej jakości, dostęp do roślin leczniczych itp.) Walory przyrodnicze 

podnoszą jego atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów.37  

Stolica powiatu nie stanowi obecnie oczekiwanego wsparcia dla rozwoju Gminy Siennica 

Różana, ponieważ miasto Krasnystaw cechuje: regres w rozwoju i utrata funkcji społeczno-

gospodarczych oraz administracyjnych, odpływ ludności (zwłaszcza wykształconej w wieku 

produkcyjnym) do dużych ośrodków, upadek tradycyjnych lokalnych przemysłów, starzejące się 

społeczeństwo, zmieniający się popyt na niektóre usługi, jak również niedopasowanie popytu  

i podaży do rynku pracy. 

Problemem tej kategorii obszarów, do których należy Gmina Siennica Różana, jest także 

niezadowalająca dostępność terytorialna, w tym niedostateczne powiązania transportowe z innymi 

gminami w zakresie odpowiedniej jakości połączeń drogowych, kolejowych czy siatki połączeń  

w transporcie zbiorowym. Wskazane problemy skutkują znaczącym i postępującym osłabieniem bazy 

ekonomiczno-finansowej samorządów, grożąc dalszym pogarszaniem się warunków życia  

i prowadzenia działalności gospodarczej.38 

Odpowiedzią na fragmentaryczne i geograficznie zogniskowane kryzysy obszarów powinna 

być dobrze zaplanowana rewitalizacja, jako narzędzie poprawy warunków życia, rozwoju 

gospodarczego i jakości środowiska na obszarach kryzysowych. Rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

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

dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego podregionów oraz przeciwdziałanie 

kumulacji problemów społeczno-gospodarczych, szczególnie na obszarach peryferyjnych, położonych 

z dala od dużych ośrodków miejskich i na styku województw.39 

W kontekście zapewnienia spójności terytorialnej znaczenie ma także zwiększenie poziomu 

dostępu do usług (edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury, społecznych, transportowych, 

doradztwa biznesowego) i podstawowych dóbr warunkujących włączenie się mieszkańców tych 

obszarów w procesy rozwojowe w szczególności z wykorzystaniem potencjału społeczności 

lokalnych i sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Wyzwanie stanowi również zapewnienie 

trwałych form współpracy partnerów krajowych i regionalnych oraz usprawnienie współpracy, 

koordynacji instytucji i podmiotów niepublicznych działających na rzecz rozwoju tych obszarów.40 

Polityka regionalna będzie wspierać zintegrowane interwencje wykorzystujące miejscowe 

zasoby i potencjały poszczególnych terytoriów oraz dostarczanie odpowiednich impulsów dla 

zainicjowania trwałego wzrostu i miejsc pracy w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach 

rozwojowych wynikających ze struktury społeczno-gospodarczej, peryferyjnego położenia, bądź 

utraty funkcji społeczno-gospodarczych.41 Nowy paradygmat polityki rozwoju regionalnego,  

w większym niż dotychczas stopniu, uwzględnia lokalny kontekst dla prowadzenia działań 
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rozwojowych. Odpowiedni wybór atutów regionalnych i lokalnych, które dadzą najlepsze 

możliwości rozwojowe obszarów, wpływa na kształtowanie przewagi konkurencyjnej danego 

terytorium. Dla polityki rozwoju oznacza to odejście od wspierania całego kraju czy regionów  

w jednolity sposób na rzecz większego różnicowania interwencji w zależności od problemów 

i potencjałów poszczególnych obszarów. 

Polityka regionalna w latach 2021-2030 będzie koncentrować się na usprawnianiu 

dotychczasowych i poszukiwaniu nowych mechanizmów koordynacji międzysektorowej, zarówno 

na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Służyć temu będą narzędzia systemowe takie jak kontrakt 

programowy, sektorowy, porozumienie terytorialne.42 Elementem wspomagającym to podejście 

będzie otwartość polskiej administracji samorządowej na doświadczenia zagranicznych jednostek 

poprzez udział w międzynarodowych projektach. Takie instrumenty i mechanizmy będą służyć 

realizacji polityki regionalnej.  

W latach 2021-2030 wyraźnie wzmacniana będzie rola partnerstwa publiczno-prywatnego 

oraz zwrotnych form wsparcia, w tym instrumentów finansowych w finansowaniu przedsięwzięć 

rozwojowych ze środków publicznych. Perspektywa do 2030 roku obejmuje okres, w którym Polska 

będzie nadal beneficjentem funduszy spójności UE, jednak szybszy rozwój niektórych regionów kraju 

spowoduje, że skala wsparcia w ramach polityki spójności może zostać ograniczona. Tym samym 

istotne będzie poszukiwanie innych niż polityka spójności źródeł finansowania (np. CEF, Horyzont 

Europa, InvestEU) oraz instrumentów krajowych. Dlatego nowa polityka regionalna zakłada wyjście 

poza ramy funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

Zintegrowane podejście terytorialne polega na dopasowaniu interwencji do specyfiki danego 

obszaru, tak aby precyzyjnie odpowiadała ona na różnorodne potrzeby rozwojowe tego terytorium. 

Oznacza to potrzebę uwzględnienia kontekstu terytorialnego na etapie programowania, realizacji  

i monitorowania interwencji oraz lepszej koordynacji działań i dostępnych środków finansowych. 

Przykłady praktycznego zastosowania zasady: pakiet działań integrujący różnego rodzaju projekty, np. 

infrastrukturalne, społeczne, edukacyjne, ochrony środowiska (wdrażany np. w ramach Programu 

2020+). Działania, które należy mieć na uwadze, planując rozwój Gminy Siennica Różana: 

 wzmocnienie koordynacji przedsięwzięć rozwojowych istotnych z punktu widzenia 

potrzeb województw wschodniej Polski, finansowanych z różnych źródeł, tj. 

programów i inicjatyw UE oraz środków krajowych, w dążeniu do: lepszego 

dopasowania wsparcia pochodzącego z różnych źródeł (krajowych, regionalnych  

i lokalnych) do potrzeb i wyzwań rozwojowych (również na poziomie podregionów), 

większego zaangażowania środków prywatnych (m.in. przy użyciu PFR oraz polityki 

inwestycyjnej w ramach PSI) oraz dostępnych instrumentów UE poza polityką 

spójności (m.in. PROW, CEF, Horyzont Europa, COSME, Kreatywna Europa), 

 rozwój innowacji gospodarczych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

 uzupełnienie braków w wyposażeniu infrastrukturalnym, w tym infrastruktury 

dostępu do szerokopasmowego Internetu m.in. w celu zwiększenia poziomu 

wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
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 poprawę dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej makroregionu 

poprzez rozbudowę połączeń do granic kraju, makroregionu jak również  

w granicach makroregionu, jak i pomiędzy mniejszymi miejscowościami  

a ośrodkami regionalnymi oraz rozwijanie i integrowanie systemów transportu 

zbiorowego, 

 tworzenie wspólnej, komplementarnej oferty gospodarczej, opartej o endogeniczne 

potencjały makroregionu, w tym inteligentne specjalizacje oraz promocję 

gospodarczą regionów z Polski wschodniej, 

 działania na rzecz obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 

jak też opartych o potencjał uzdrowiskowy i walory kulturowe stanowiące o ich 

wysokiej atrakcyjności turystycznej, m.in. na potrzeby srebrnej turystki oraz 

tworzenie oferty turystycznej, kulturalnej bazującej na walorach regionu, 

 podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska (w tym 

dostosowanie/adaptacja do zmian klimatu), 

 rozwój przedsiębiorczości, 

 wzmacnianie kapitału społecznego oraz tworzenie zachęt i wzmacnianie procesu 

sieciowania, a także tworzenia partnerstw międzysektorowych oraz terytorialnych  

(w ramach MOF, miejsko-miejskich i miejsko-wiejskich), w tym wspieranie inicjatyw 

na rzecz poprawy jakości życia, wzrost aktywności zawodowej mieszkańców.43 

Zakres interwencji będzie dostosowany do potrzeb Gminy Siennica Różana i obejmie 

wybrane z poniższego katalogu działania: 

 budowanie spójnej wizji rozwoju obszaru w oparciu o potrzeby mieszkańców  

i kapitał przestrzenny, 

 tworzenie warunków zachęcających do mieszkania i inwestowania (dobrze 

zagospodarowana przestrzeń o zdefiniowanych funkcjach, z dostępem do usług 

publicznych), 

 wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, kształcenia i szkolenia zawodowego,  

w szczególności w sektorach wpisujących się w zdefiniowane specjalizacje 

gospodarcze danego obszaru powiązanego funkcjonalnie, w tym pobudzenie 

rodzimej/lokalnej przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju kadr sektora usług dla 

biznesu, 

 tworzenie przestrzeni dla rozwoju przedsiębiorczości, 

 pobudzanie aktywności inwestycyjnej przy wykorzystaniu istniejących krajowych 

źródeł finansowania, regionalnych i lokalnych w celu reindustrializacji obszarów, 

których potencjał przemysłowy uległ znacznemu osłabieniu, 

 wsparcie dla tworzenia i rozwoju różnorodnej oraz wysokiej jakości oferty placówek 

edukacyjnych, w tym szkół sportowych, artystycznych oraz średnich i wyższych szkół 

zawodowych, 
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 zwiększenie atrakcyjności migracyjno-osiedleńczej poprzez kompleksowe działania 

zachęcające do zamieszkania oraz osiedlania się z wykorzystaniem np. instrumentów 

mieszkaniowych, oraz podnoszenia jakości i zakresu świadczonych usług publicznych, 

 nadanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom, a także włączanie społeczności 

lokalnych, w planowanie i realizację procesu rewitalizacji, 

 podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz 

dostosowania/adaptacji obszarów zurbanizowanych do zmian klimatu i wymogów 

ochrony środowiska (w dziedzinach: produkcji, usług, atrakcyjności osiedleńczej  

i turystyki), 

 tworzenie i poprawa powiązań funkcjonalnych w miastach i ich otoczeniu, 

wzmocnienie roli ośrodków w świadczeniu usług publicznych wykraczających poza 

granice miasta, m.in. rozwijanie i integrowanie systemów transportu zbiorowego 

między miastem Krasnystaw a Gminą Siennica Różana, Gminą Krasnystaw, Gminą 

Izbica, Gminą Żółkiewka, Gminą Izbica, Gminą Kraśniczyn, Gminą Gorzków, Gminą 

Łopiennik, Gminą Fajsławice tj. wiejskim otoczeniem, 

 ograniczenie suburbanizacji i polepszenie ładu przestrzennego na obszarach  

o rozproszonej zabudowie oraz przeciwdziałanie dekoncentracji osadnictwa 

obciążającego budżety gmin koniecznością ponoszenia coraz wyższych nakładów na 

obsługę dróg, kanalizacji, wodociągów i dostarczania innych usług publicznych, 

 zapewnienie infrastruktury transportowej łączącej ośrodki miejskie  

z subregionalnymi i regionalnymi ośrodkami rozwoju, 

 rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też 

opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe stanowiące o ich wysokiej 

atrakcyjności turystycznej m.in. na potrzeby srebrnej gospodarki, 

 aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz pobudzania rozwoju społeczno-

gospodarczego w zakresie podnoszenia kompetencji i umiejętności mieszkańców 

oraz wzmacnianie poczucia tożsamości i integracji społeczności lokalnej (jako czynnik 

m.in. przeciwdziałający decyzjom o migracji), 

 wykorzystanie potencjału ekonomii społecznej i solidarnej w rozwijaniu gospodarki  

o obiegu zamkniętym, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami  

i przeciwdziałania marnowaniu żywności. 

 wypracowanie mechanizmów motywujących uczelnie do podejmowania współpracy 

z przedsiębiorcami w celu kształtowania oferty dydaktycznej dostosowanej do 

potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, 

 tworzenie sieci stałych powiązań: szkoły średnie (zwłaszcza szkolnictwo branżowe) – 

szkolnictwo wyższe – pracodawcy i organizacje pracodawców, w tym w układach 

transgranicznych, 

 wzmacnianie potencjału szkół prowadzących kształcenie ogólne oraz przedszkoli  

i innych form wychowania przedszkolnego, 

 zwiększanie skłonności przedsiębiorców do inwestowania w aktualizację wiedzy  

i rozwój kompetencji cyfrowych pracowników, 

 rozwój doradztwa zawodowego (w tym rolniczego w kierunku technologii cyfrowych) 

oraz poprawa współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami, 
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 upowszechnianie systemów finansowania usług rozwojowych, które pozwolą na 

proste i szybkie finansowanie usług doradczych lub szkoleniowych wybranych przez 

przedsiębiorcę oraz finansowanie zwrotne specjalistycznych szkoleń/kursów dla 

profesjonalnych kadr gospodarki, 

 zachęcanie instytucji publicznych działających na poziomie regionalnym  

i lokalnym do wspierania działań z zakresu innowacyjności i rozwoju zasobów 

ludzkich, 

 realizacja regionalnych programów profilaktyki wczesnego wykrywania problemów 

zdrowotnych polegająca przede wszystkim na eliminowaniu zdrowotnych czynników 

ryzyka, poprzez wdrażanie działań dotyczących zapobiegania występowaniu i rozwoju 

chorób, w tym w szczególności chorób cywilizacyjnych, 

 deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych i zdrowotnych, w tym rozwój usług 

medycznych świadczonych w modelu telemedycznym, 

 współpraca samorządu z podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług 

społecznych lokalnie, blisko mieszkańców, 

 ograniczanie emigracji długookresowej poprzez wprowadzanie zachęt  

w polityce mieszkaniowej, prorodzinnej czy edukacyjnej skłaniających do powrotu do 

kraju, 

 tworzenie warunków do rozwoju srebrnej gospodarki oraz ekonomii społecznej 

zakorzenionej lokalnie, a w szczególności przedsiębiorczości społecznej, 

 zwiększanie partycypacji społecznej i wpływu obywateli (oraz organizacji 

pozarządowych) na życie i przestrzeń publiczną, 

 promocja i kultywowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na obszarach 

wiejskich oraz zwiększanie dostępu mieszkańców tych obszarów do dóbr i usług 

kultury, rozwijanie przemysłu kreatywnego oraz zwiększanie wykorzystania technik 

teleinformatycznych w dostępie do dóbr kultury, 

 promocja turystyczna mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów  

o wysokich walorach kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, 

 rozwijanie możliwości wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,  

w elastycznych godzinach pracy oraz pracy na odległość przez osoby  

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w szczególności dot. to osób  

z niepełnosprawnościami, osób po 50 roku życia, kobiet).44 

Szczególnymi preferencjami w ramach przyciągania inwestycji zewnętrznych obejmowani 

będą inwestorzy mający wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek oraz 

wpisujący się w RIS. W tym zakresie wspierane będą następujące działania: 

 tworzenie przez samorząd lokalny warunków do sieciowania przedsiębiorstw, 

tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, z wykorzystaniem nowego systemu 

aktywności stref ekonomicznych, 

 rozwój kompetencji lokalnych władz w zakresie poszukiwania i obsługi inwestorów, 
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 zwiększanie dostępu do kredytów dla małych gospodarstw rolnych  

w połączeniu ze wsparciem kompetencji w zakresie zarządzania działalnością 

biznesową w celu zagwarantowania racjonalnych inwestycji, 

 planowanie środków na dofinansowanie usług rozwojowych dedykowanych 

przedsiębiorstwom w szczególności na obszarach wiejskich – przede wszystkim usługi 

doradcze w zakresie zarządzania, 

 oferowanie firmom rodzinnym indywidualnego wsparcia w formie programów 

mentorskich w obszarze przygotowania ich do sukcesji, przygotowania sukcesorów 

oraz innych sposobów zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy, także jej 

sprzedaży, 

 wzmacnianie wsparcia marketingowego na poziomie regionalnym, w tym marketingu 

terytorialnego. Obecnie LGD podejmują takie inicjatywy, jednak często mają one 

wąski charakter, dotyczą np. tradycji kulinarnych czy turystyki, wsparcie 

proeksportowych działań przedsiębiorstw. 

Projektowany przez rząd Program 2020+ zakłada, że interwencja będzie kierowana m.in. na 

likwidowanie barier rozwojowych, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości, aktywizację lokalnych zasobów ludzkich, pobudzanie lokalnych inicjatyw 

gospodarczych czy społecznych, a także poprawę dostępu mieszkańców do podstawowych usług 

publicznych. W ramach Programu 2020+ preferowane będzie wsparcie pakietu zintegrowanych, 

powiązanych ze sobą projektów, wynikających ze strategii ponadlokalnej lub realizowanych na ich 

podstawie planów działań, przygotowanych przez grupę JST współpracujących ze sobą  

i z interesariuszami. Program może również finansować porozumienia terytorialne zawarte na 

danym obszarze. Na etapie animowania współpracy i realizacji podejścia partycypacyjnego, 

angażującego funkcjonalnie powiązane JST, a także społeczność lokalną i kluczowych interesariuszy 

rozwoju współpracujące JST otrzymają w ramach Programu wsparcie doradcze w zakresie organizacji 

procesu współpracy, strategicznego planowania (wypracowania dokumentu strategicznego, jeśli taki 

nie istnieje) i przygotowania pakietu projektów. Wsparcie doradcze powinno być dostosowane do 

potrzeb współpracujących JST, brać pod uwagę potencjał instytucjonalny i terytorialny danego 

obszaru.45 

Na poziomie lokalnym do strategii rozwoju Gminy Siennica Różana proponowane jest 

dodanie Strategii Rozwoju ponadlokalnego. Oba dokumenty przyjmowane powinny być 

fakultatywnie. Mają łączyć sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Strategia rozwoju 

ponadlokalnego ma być odpowiedzią na potrzebę wspólnego planowania rozwoju w obrębie kilku 

gmin powiązanych ze sobą funkcjonalnie – Zintegrowana Strategia Rozwoju Ponadlokalnego. Ma to 

pomóc w pozyskiwaniu funduszy unijnych i wdrażaniu projektów. Jeśli gmina przyjmie któryś  

z dokumentów, jego zapisy będą musiały być uwzględnione w pracach nad studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

W Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (uchwalonej przez Radę 

Ministrów w dniu 15. 10. 2019 r.) uwzględniono, że tempo zmian na obszarach wiejskich i w 

rolnictwie będzie silnie zróżnicowane zarówno pod kątem ich dynamiki jak i również wymiaru 
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terytorialnego, zaprojektowano wizję obszarów wiejskich w Polsce, której horyzont wykracza poza 

2030 r.: „Obszary wiejskie w 2050 r. to atrakcyjne miejsce pracy, zamieszkania, wypoczynku  

i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej. To również obszary dostarczające dóbr 

publicznych i rynkowych, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych  

i kulturowych dla przyszłych pokoleń, dzięki zrównoważonemu rozwojowi konkurencyjnego rolnictwa 

i rybactwa. Na obszarach wiejskich zatrzymano niekorzystne zmiany demograficzne oraz znacząco 

zwiększono pozytywne efekty środowiskowe produkcji rolnej i rybackiej. Podstawą ustroju rolnego są 

gospodarstwa rodzinne rozwijające się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, wykorzystujące 

nowoczesne technologie. Zapewniono zwiększenie się wkładu małych i średnich gospodarstw rolnych 

w zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Dążąc do przybliżenia zaprezentowanej wizji  

w perspektywie 2030 r., przyjęto cel główny rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa 

stanowiący uszczegółowienie celu głównego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)”. 

Celem Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (uchwalonej przez 

Radę Ministrów w dniu 15. 10. 2019 r., w skrócie SZRWRiR 2030) jest rozwój gospodarczy wsi 

umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia 

ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego. SZRWRiR 

2030 będzie realizowała założenia SOR wskazane w trzech celach szczegółowych przez działania 

zaprojektowane w poszczególnych kierunkach interwencji, które zostały przypisane do trzech celów 

operacyjnych SZRWRiR 2030 oraz trzech obszarów wpływających na realizację celów strategii: 

 Cel szczegółowy I. Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej. 

 Cel szczegółowy II. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska. 

 Cel szczegółowy III. Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy  

i aktywnego społeczeństwa. 

W SZRWRiR wymienione są trzy obszary wpływające na realizację celów strategii: Sprawne 

zarządzanie rozwojem, Stabilne finansowanie rozwoju, Trwała zdolność kreacji i uczenia się. 

System realizacji SZRWRiR 2030 będzie dopełniony poprzez zaangażowanie na poziomie 

operacyjnym (wdrożeniowym) takich jednostek jak ARiMR, KOWR, jednostki odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo żywności, ODR, szkoły rolnicze, instytuty naukowe, PUP. 
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ROZDZIAŁ 1 
Dane dotyczące diagnozy Gminy Siennica Różana  
z „Diagnozy Prospektywnej Województwa 
Lubelskiego. Wnioski i rekomendacje  
do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego” (2019). 

 

W opracowaniu „Diagnoza prospektywna Województwa Lubelskiego. Wnioski  

i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego”, Gmina Siennica Różana 

wskazana jest jako JST na terenie Obszaru funkcjonalnego rozwoju gospodarki żywnościowej 

(roślinnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej). Obszar funkcjonalny rozwoju gospodarki żywnościowej 

obejmuje tereny Wyżyny Lubelskiej i Wyżyny Wołyńskiej charakteryzujące się dużą koncentracją gleb 

o najwyższej przydatności dla produkcji żywności oraz szczególnie przydatnych dla rozwoju rolnictwa 

towarowego. Do obszaru tego zaliczono również inne gminy z powiatu krasnostawskiego m.in. 

Fajsławice, Łopiennik Górny, Izbica, Gorzków, Krasnystaw, Żółkiewka, Kraśniczyn. 46 

W obszarze tym występuje koncentracja gospodarstw specjalizujących się w uprawie roślin  

o wysokich wymaganiach glebowych, tj. zbóż (pszenica), buraków cukrowych, rzepaku, chmielu, 

tytoniu, owoców, warzyw, ziół oraz w hodowli bydła i trzody chlewnej. Obszar ten pełni kluczową 

funkcję w skali kraju w produkcji takich roślin jak: chmiel (70% upraw krajowych), tytoń (36,0%), 

rośliny strączkowe jadalne (48.3%), maliny (80,4%), porzeczki (36,5%). Dodatkowo w części obszaru 

funkcjonują duże plantacje ziół (w rejonie gmin Fajsławice, Łopiennik, Trawniki i Krasnystaw, Izbica, 

Żółkiewka), a także zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego (np. OSM Krasnystaw). Najwyższy 

udział pszenicy w zasiewach występuje w gminach we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, czyli na 

terenach o najwyższych wskaźnikach jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.47 

Przedmiotem zainteresowania polityki regionalnej w odniesieniu do obszaru 

funkcjonalnego rozwoju gospodarki żywnościowej powinny być działania zmierzające do: 

                                                           
46

 „Diagnozy prospektywnej Województwa Lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego”(2019). 
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 wspierania rozwoju gospodarstw specjalistycznych, gotowych na wprowadzanie 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, 

 zwiększenia wykorzystania wykształconych specjalizacji w produkcji rolnej 

obejmujących m.in. zboża, rośliny oleiste, warzywa, rośliny strączkowe, owoce, 

 stymulowanie zmian w strukturze wielkościowej gospodarstw rolnych odpowiednich 

dla charakteru działalności rolniczej, 

 wspieranie rozwoju agroturystyki wykorzystującej potencjał przyrodniczy obszarów 

wiejskich, 

 rozwój i profesjonalizacja działalności zrzeszeń rolników sprzyjającej zwiększaniu 

efektywności poszczególnych działów rolnictwa, 

 budowania potencjału gospodarczego ośrodków koncentracji podstawowych  

i rozwoju ponadlokalnych funkcji specjalistycznych opierającego się na wykorzystaniu 

potencjału zasobów naturalnych (turystyka w oparciu o walory przyrodniczo-

krajobrazowe, lokalny przemysł wykorzystujący produkty rolne, lokalne OZE), a także 

na współpracy kooperacyjnej z większymi ośrodkami dysponującymi znacznie 

większą bazą produkcyjną lub usługową.48 

Zespoły gmin zagrożonych trwałą marginalizacją takie jak m.in. Gmina Siennica Różana 

będą głównymi adresatami polityki regionalnej po roku 2020, taką koncepcję zakłada Krajowa 

Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które należy ująć  

w krajowych, regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju to m.in. obszary zmarginalizowane 

(obejmujące małe miasta i obszary wiejskie). Obszary zagrożone trwałą marginalizacją to 

zróżnicowane przestrzennie pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i funkcji 

gospodarczych skupiska gmin wiejskich i powiązanych z nimi funkcjonalnie małych miast, w których 

nastąpiła kumulacja negatywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych. Obszary te zostały 

wyznaczone na podstawie wielowskaźnikowej metodyki opracowanej na potrzeby SOR. Na obszarach 

zagrożonych trwałą marginalizacją zaplanowane działania powinny mieć na celu osiągnięcie 

wymiernych korzyści, do których zaliczyć należy: 

 rozwój lokalnych firm, 

 wzrost liczby lokalnych miejsc pracy, 

 wzrost dochodów mieszkańców, 

 wzrost bazy dochodowej samorządów terytorialnych, 

 wzmocnienie powiązań funkcjonalnych obszarów wiejskich z miastami, stanowiącymi 

lokalne ośrodki wzrostu w celu lepszego dostępu mieszkańców do rynku pracy oraz 

integracja usług, a przez to bardziej efektywne nimi zarządzanie, 

 poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych w zakresie zarządzania 

rozwojem i zdolności do partnerstwa, dialogu oraz współpracy administracji lokalnej  

z innymi instytucjami publicznymi, ze społeczeństwem i partnerami gospodarczymi, 

W przypadku działań dotyczących obszarów położonych wzdłuż granicy zewnętrznej UE 

skoncentrują się one z jednej strony na zmniejszeniu ich peryferyjności – poprzez poprawę 

                                                           
48

 „Diagnozy prospektywnej województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju 
 Województwa Lubelskiego”(2019).
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dostępności do lokalnych i regionalnych ośrodków rozwoju, a z drugiej – na wykorzystaniu 

możliwości, jakie oferuje współpraca transgraniczna. 

Województwo Lubelskie, w tym Gmina Siennica Różana zmaga się z problemami 

rozwojowymi o charakterze strukturalnym, obligującymi władze do szukania i wprowadzania 

zdecydowanych rozwiązań mających na celu nadanie nowych, silnych impulsów rozwojowych całej 

gospodarce, dynamizację rynku pracy, aktywizację zawodową i mobilizację społecznej 

mieszkańców oraz przeciwdziałanie peryferyzacji regionu. Przedstawione przez Komisję Europejską 

projekty wniosków ustawodawczych w zakresie Polityki Spójności na lata 2021-2027 definiują  

5 nowych celów Polityki Spójności. Są to: 

1. Bardziej inteligentna Europa poprzez innowacje, cyfryzację, transformację 

gospodarczą oraz wsparcie. 

2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej  

i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 

gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz 

zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. 

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych 

połączeń teleinformatycznych ze strategiczną infrastrukturą transportową i sieciami 

cyfrowymi. 

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru 

praw socjalnych i inwestująca w wysokiej jakości zatrudnienie, edukację, 

umiejętności, integrację społeczną i równy dostęp do opieki zdrowotnej. 

5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego 

rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 

lokalnych, poprzez wspieranie oddolnych strategii rozwoju.49 

Nowa edycja i zaproponowany kształt Polityki Spójności zakłada utrzymanie inwestowania we 

wszystkich regionach, różnicując intensywność wsparcia w zależności od stopnia rozwoju regionów. 

Inwestycje w rozwój będą wyraźnie skoncentrowane na celach 1 i 2. W ramach polityki spójności  

w dalszym ciągu wspierane będzie podejście oddolne, co wyraża się w kontynuacji mechanizmu 

„rozwój lokalny kierowany przez społeczność” oraz wzmocnieniu wymiaru miejskiego. Zgodnie  

z zasadą koncentracji terytorialnej, na poziomie krajowym zostały zdefiniowane następujące Obszary 

Strategicznej Interwencji (OSI): 

 obszary zagrożone trwałą marginalizacją, 

 miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

 Polska Wschodnia 

 Śląsk.50 

Zgodnie z założeniami polityki państwa, OSI określone na poziomie krajowym mogą liczyć 

na specjalne wsparcie z poziomu krajowego, np. w ramach krajowych Programów Operacyjnych  

i innych instrumentów, a w przypadku OSI Polska Wschodnia oznacza to kontynuację programu 
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 Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). 
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makroregionalnego dedykowanego pięciu województwom, w tym, województwu lubelskiemu. 

Obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-

gospodarcze wspierane będą obligatoryjnie z poziomu kraju i regionu za pomocą specjalnie 

dedykowanych instrumentów. Obligatoryjne uwzględnienie ich w strategiach rozwojowych 

województw związane jest z potrzebą określenia zakresu wsparcia z poziomu regionalnego. 

Procesowi tworzenia instrumentów wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. służy 

wprowadzone w SOR podejście projektowe. W odniesieniu do KSRR przekłada się ono  

w postaci wyodrębnienia w obszarze Rozwój zrównoważony terytorialnie następujących 

przedsięwzięć i projektów: 

 Pakiet działań dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 

 Partnerska Inicjatywa Miast (PIM), 

 Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji 

rewitalizacji, 

 Pakiet działań dla obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, 

 Centrum Wsparcia Doradczego, 

 System koordynacji KIS i RIS, 

 Program dla Śląska.51 

Dla potrzeb formułowania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana oraz Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego, a w tym w sposób szczególny rozwoju gospodarczego należy wskazać: 

 relatywnie niską pozycję konkurencyjną rolnictwa, która w dużej mierze jest 

konsekwencją: dominacji produkcji nisko przetworzonej tj. wysokiego udziału 

województwa w produkcji pierwotnej wielu surowców rolniczych co nie przekłada 

się na efekty ekonomiczny, 

 wysokiego zaangażowania zasobów pracy w stosunku do wytwarzanej wartości 

produkcji, 

 utrzymującej się od wielu lat niekorzystnej struktury gospodarstw rolnych, 

 niedoinwestowania w zakresie nowoczesnych specjalistycznych obiektów, budowli 

oraz urządzeń koniecznych do obsługi procesów produkcyjnych  

i przetwórczych (np. chłodnie, magazyny, przetwórnie). 

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

w tworzeniu regionalnego WDB, kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora rolniczego jest podjęcie 

działań służących zwiększaniu wydajności pracy, w tym: 

 wspieranie rozwoju gospodarstw specjalistycznych, gotowych na wprowadzanie 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, 

 zwiększenie wykorzystania w regionalnym przemyśle rolno-spożywczym 

wykształconych specjalizacji w produkcji rolnej obejmujących m.in. owoce 

jagodowe, owoce z plantacji sadowniczych, warzywa, rośliny strączkowe,  
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 stymulowanie zmian w strukturze wielkościowej gospodarstw rolnych 

odpowiednich dla miejsca i charakteru działalności rolniczej, 

 wspieranie rozwoju agroturystyki wykorzystującej potencjał przyrodniczy obszarów 

wiejskich, 

 rozwój i profesjonalizacja działalności zrzeszeń rolników sprzyjającej zwiększaniu 

efektywności poszczególnych działów rolnictwa, 

 wspieranie produkcji żywności ekologicznej, 

 tworzenie marki żywnościowych produktów regionalnych, 

 wspieranie indywidualnego przetwórstwa żywności (jako dodatkowej funkcji 

gospodarstw rolnych).52 

W opracowaniu „Diagnoza prospektywna województwa lubelskiego. Wnioski  

i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego”, na podstawie 

badania dostępności funkcjonalnej regionu jest analiza rozmieszczenia i czasowego dostępu 

ośrodków usług lokalnych i ponadlokalnych. Obszary w południowo-wschodniej części województwa, 

gdzie są największe deficyty w tym zakresie, obejmują tereny gmin: Siennica Różana i Rudnik. 

Poprawa dostępności regionu w skali lokalnej i ponadlokalnej warunkowana jest przede wszystkim 

stanem i możliwością poprawy parametrów technicznych sieci dróg powiatowych i gminnych. 

W kontekście rozwoju gospodarki Gminy Siennica Różana należy zwrócić uwagę, na 

relatywnie niski jest udział województwa w produkcji energii elektrycznej kraju, co wynika m.in.  

z braku dużych wytwórczych źródeł energii elektrycznej, słabego wykorzystania istniejących 

zasobów naturalnych w energetyce (np. brak elektrowni konwencjonalnej), niepełnego 

wykorzystania potencjału energetyki odnawialnej, ze względu na możliwości przyłączeniowe 

warunkowane stanem istniejącego systemu przesyłowego. W perspektywie energetyka może stać 

się potencjalną inteligentną specjalizacją regionu i Gminy Siennica Różana zwłaszcza w zakresie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o zasoby naturalne oraz zaplecze 

badawcze.53 

Szansą rozwojową Gminy Siennica Różana powinien być przemysł, rozwój turystyki, dobry 

poziom edukacji i troski o środowisko naturalne. Wzrost uprzemysłowienia mogą uzyskać niektóre 

branże gospodarki, tj. spożywcza, produkcji napojów (np. piwa), przetwórstwa rolno-spożywczego 

oraz branża metalowa (wytwarzanie konstrukcji z blachy nierdzewnej). Niestety Gmina Siennica 

Różana podobnie jak inne obszary województwa lubelskiego wykazuje relatywnie niską 

innowacyjność gospodarki, która wymaga: 

 dostosowania charakteru usług profesjonalnych i naukowo-technicznych do potrzeb 

gospodarki regionalnej, 

 wspierania nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, które 

wymagają wprowadzenia nowych lub adaptacji istniejących nowoczesnych 
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technologii, procesów, a także inicjujących własną działalność badawczo-

rozwojową.54 

W diagnozie regionu, odnotowuje się znaczącą rolę sektora turystyki w strukturze 

gospodarczej województwa, o czym świadczy duży udział w tworzeniu regionalnej wartości dodanej 

brutto, a także duża wydajność pracy w tym sektorze. W związku z tym turystykę należy uznać 

również na terenie Gminy Siennica Różana jako: 

 obszar działalności gospodarczej o perspektywicznym potencjale rozwojowym, 

 potencjalną płaszczyznę kształtowania konkurencyjności regionalnej.55 

Istotne z punktu widzenia profilowania planu rozwoju Gminy Siennica Różana jest to, że  

w rozumieniu polityki państwa określonej w SOR polityka rozwojowa obszarów wiejskich obejmuje 

zarówno tereny rolne, wiejskie ośrodki osadnicze oraz małe miasta spełniające wiele funkcji 

komplementarnych dla rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym w polityce regionalnej 

województwa lubelskiego wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich powinien oznaczać:  

 jedną z głównych i strategicznych Osi rozwoju regionu będzie wykorzystanie 

naturalnego potencjału do rozwoju rolnictwa i zmiana z charakteru surowcowego na 

przetworzony ze zwiększonym udziałem wytworzonych produktów finalnych; 

 wspieranie lokalizacji i rozwoju strategicznych i dostosowanych do profilu produkcji 

rolnej firm i zakładów branż przetwórstwa surowców rolnych – stanowiących 

element poprawy efektywności rolnictwa oraz restrukturyzacji regionu;  

 koncentrację zagospodarowania i zainwestowania w ukształtowanych ośrodkach sieci 

osadniczej;  

 wzbogacanie funkcjonalne i rozwój małych miast oraz ośrodków gminnych;  

 ochronę funkcji terenów rolnych (zatrzymanie procesu rozpraszania zabudowy).56 

Na sytuację i procesy demograficzne w województwie lubelskim oraz Gminie Siennica 

Różana mają bezpośredni wpływ na wykorzystanie: 

 potencjału rozwojowego regionu (w tym dostępność zasobów pracy), 

 ekonomicznych aspektów przestrzeni i infrastruktury, 

 wpływ na generowanie nowych możliwości rozwojowych. Dla strategii województwa 

lubelskiego oznacza to weryfikację podejścia do zagadnień demograficznych  

w kontekście prowadzonej polityki rozwoju. W szczególności dotyczy to: uznanie 

zjawiska depopulacji za kluczowe uwarunkowanie wpływające na kierunki działań  

w różnych sferach,  

 zwiększanie atrakcyjności życia w regionie poprzez podnoszenie jakości usług 

publicznych (optymalna lokalizacja w połączeniu z organizacją dostępności) oraz 

ułatwianie rozwoju branż tworzących wysokiej jakości miejsc pracy.57 
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Równie istotne dla Gminy Siennica Różana oraz pozostałych gmin z powiatu 

krasnostawskiego mają dynamiczny rozwój i wzrost znaczenia międzynarodowych powiązań 

gospodarczych, naukowych i technologicznych oraz rosnące znaczenie korporacji 

ponadnarodowych oraz innych podmiotów niepaństwowych o zasięgu globalnym, w tym 

sieciowych społeczności internetowych z jednej strony niosą za sobą wiele zagrożeń, z drugiej zaś 

generują wyzwania i tworzą nowe możliwości rozwojowe. W tym kontekście niezbędne będzie 

odważne i profesjonalne podejście do wykorzystania pojawiających się szans oraz sprostania nowym 

wyzwaniom. Oznacza to przemodelowanie podejścia do restrukturyzacji gospodarki województwa 

lubelskiego z pragmatycznym i realnym podejściem do nie administracyjnego wpływania i możliwości 

oddziaływania na sektor przedsiębiorstw. Istotne jest to, aby innowacje były postrzegane jako 

horyzontalny ważny czynnik podnoszenia konkurencyjności regionu, Gminy Siennica Różana, a nie 

jedynie jako dokument służący korzystaniu ze wsparcia z funduszy strukturalnych UE; 

pozycjonowania sektora rolniczego nie jako odrębnego elementu wymagającego wsparcia, ale jako 

ważne ogniwo dla budowania łańcucha wartości w przemyśle rolno-spożywczym a także  

w branżach pokrewnych, bazujących na surowcach rolnych; poszukiwania tzw. nisz rozwojowych  

i unikalnych funkcji, wykorzystujących zasoby dostępne w województwie dla tworzenia produktów  

i usług poszukiwanych przez użytkowników z poza regionu; położenia większego nacisku na 

sieciowanie oraz rozwój gospodarczej współpracy zagranicznej.58 

Szczególnego znaczenia nabiera w perspektywie roku 2030 priorytetowe ujęcie problemu 

zanieczyszczenia powietrza; nadanie większej wagi dla gospodarki o obiegu zamkniętym; nadanie 

priorytetu dla inicjatyw oddolnych, będących przejawem aktywności społeczności lokalnych  

w kierunku poprawy sytuacji gospodarczej oraz jakości życia.59 

Istotną rolę odgrywa określenie procedury wyłaniania przedsięwzięć strategicznych; 

wykorzystanie: oddolnych inicjatyw społecznych, którego przykładem może być inicjatywa 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przygotowania Programu dla Lubelszczyzny, adresowanego 

do Rządu RP jako przedsięwzięcie strategiczne w ramach SOR; oraz innych inicjatyw i wypracowanych 

już wstępnych koncepcji przedsięwzięć o charakterze zintegrowanym.60 

W celu przygotowania się do tej zmiany w procesie programowania strategicznego zakłada 

się wykorzystanie obecnego procesu aktualizacji strategii do wypracowania i przetestowania nowego 

podejścia na rzecz bardziej precyzyjnego powiązania kierunków wsparcia rozwoju społeczno-

gospodarczego ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną regionu. Założenie to będzie realizowane 

m.in. poprzez: wprowadzenie elementów modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej jako części 

treści zaktualizowanej Strategii; identyfikację kierunków działań o charakterze horyzontalnym oraz 

terytorialnym; nadanie większej praktycznej rangi Obszarom Strategicznej Interwencji w działaniach  

i operacjonalizacji zapisów Strategii. 
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ROZDZIAŁ 2. 
Dane dotyczące Gminy Siennica Różana 
na tle Powiatu „Diagnoza Sytuacji Społeczno-
Gospodarczej Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 
Województwa Lubelskiego” (2017). 

 

Z uwagi na rolniczy charakter Województwa Lubelskiego oraz bogaty zasób surowców 

przetwórstwa rolno-spożywczego, który stanowi jedną z podstawowych gałęzi przemysłu  

w regionie. Na terenie całego województwa oraz Gminy Siennica Różana działają gospodarstwa 

rolne o wysokim potencjale produkcyjnym, w tym Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie.  

Najliczniejszą grupą zakładów przemysłowych regionu stanowią przetwórnie rolno-

spożywcze, tj. młyny i wytwórnie mąk, kasz, makaronów, spółdzielnie mleczarskie, masarnie, 

cukrownie, chłodnie i zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego. Do sektora rolno-spożywczego 

zaliczamy także zakłady spirytusowe, tytoniowe, browarnicze, zielarskie i pszczelarskie. Miody pitne, 

wódka gorzka żołądkowa, herbaty i syropy ziołowe – są to wyroby bardzo poszukiwane na krajowych 

i europejskich rynkach.61 Na terenie Województwa Lubelskiego dynamicznie rozwija się także branża 

przetwórstwa zbóż, cukrownie, mleczarnie, przedsiębiorstwa produkujące wyroby mięsne. Lubelskie 

posiada także tradycje piwowarskie i gorzelnicze. Na terenie Lublina swoje siedziby posiadają liderzy 

polskiego rynku zielarskiego.62 

Największym zakładem produkującym nawozy dla rolnictwa w regionie są Zakłady Azotowe 

Puławy S.A., które są czołowym producentem nawozów sztucznych dla rolnictwa, ale także różnych 

półproduktów (np. melaminy i kaprolaktamu) poszukiwanych przez inne branże przemysłu. Na 

terenie Województwa Lubelskiego swoją działalność prowadzą liczne grupy producenckie, które dążą 

do poprawy efektywności gospodarowania oraz organizują sprzedaż produktów rolnych. Ponadto 

umożliwiają obniżenie kosztów produkcji i ograniczenie ryzyka, a także otwierają nowe kanały 

zbytu.63  

Struktura gospodarki regionu w układzie 4 głównych sektorów rolniczego, przemysłowego, 

oraz usług rynkowych i nierynkowych jest odmienna od większości województw w Polsce oraz 
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wewnętrznie zróżnicowana. Województwo Lubelskie posiada wysoki poziom specjalizacji i duży 

potencjał w zakresie produkcji rolniczej, głównie roślinnej – zbóż i innych podstawowych upraw, przy 

czym lokalnie istnieje duże natężenie produkcji owoców miękkich i sadowniczej, a także 

warzywniczej. Rolnicza specyfika województwa lubelskiego sprzyja rozwojowi produkcji  

i przetwórstwa żywności na bazie płodów rolnych i produkcji zwierzęcej. Dlatego też dominującą 

ważną rolę w sprzedaży produktów przemysłowych odgrywają artykuły spożywcze – blisko 20 %  

w strukturze produkcji sprzedanej. Na rynku krajowym region wyróżnia się pod względem wielkości 

produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego, tj. masła oraz innych tłuszczów otrzymywanych  

z mleka, serów podpuszczkowych dojrzewających oraz produktów uboju bydła i cieląt. Województwo 

wyróżnia się na tle kraju także pod względem produkcji wyrobów otrzymywanych na bazie upraw 

rolniczych (głównie ze zbóż) i sadowniczych (jabłek, owoców jagodowych). 

Powiat Krasnostawski wyróżnia liczba przedsiębiorstw handlowo – usługowych zajmujących 

się sprzedażą oraz serwisem maszyn i urządzeń rolniczych. Znajdują się tu także przedsiębiorstwa 

handlowe sprzedające nawozy oraz pasze. Wszelkie próby wydzielenia obszarów wiejskich, głównie w 

obrębie stref podmiejskich są nieadekwatne do rzeczywistości, charakteryzującej się brakiem 

występowania wyraźnych granic osadnictwa wiejskiego i miejskiego. Zróżnicowany poziom 

przeobrażeń wsi, w tym jej struktury społeczno – demograficznej, zawodowej, więzi i stosunków 

społecznych, liczebności, zagęszczenia, form zabudowy, kształtu i funkcji osiedli, czyli głównie cech 

społecznych, demograficznych, ekonomicznych i przestrzennych.64 

W Powiecie Krasnostawskim, w tym na obszarze Gminy Siennica Różana ważne jest 

odpowiednie wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i pozyskanie inwestorów, które powinno 

skutkować zwiększeniem miejsc pracy, a migracje wahadłowe nie będą oznaczały trwałej migracji 

młodych ludzi, jak ma to miejsce w przypadku migracji do dużych miast.  

Równie istotne dla rozwoju Gminy Siennica Różana jest podniesienie atrakcyjności obszarów 

wiejskich i najbliższych miast (Krasnegostawu, Zamościa, Chełma) poprzez zwiększenie dostępu do 

edukacji, upowszechnianie dostępu do Internetu, poprawa i budowa lokalnych dróg, zwiększenie 

rynku pracy, lepsza opieka medyczna. Warto zdefiniować sposoby wykorzystania istniejącego 

potencjału rolniczego poprzez rewitalizację obszarów łąkowych wschodniej i południowo wschodniej 

części województwa, skierowanie produkcji rolniczej na tym obszarze na hodowlę bydła, kóz czy 

owiec z głównym wykorzystaniem łąk i pastwisk.65 

Zachowanie i właściwe zagospodarowanie przyrodniczo cennych obszarów może pozwolić 

na rozwój turystyki i rekreacji, w tym zwłaszcza turystyki kwalifikowanej, związanej  

z obserwacją i poznawaniem przyrody. Z funkcją turystyczną powiązany może być rozwój funkcji 

leczniczej i terapeutycznej. Obszary o wysokiej różnorodności biologicznej mogą być miejscem 

prowadzenia badań naukowych, których rezultaty będą miały znaczenie w rozwiązywaniu 

problemów środowiskowych. Funkcja rolnicza i leśna tych gmin powinna być rozwijana w kierunku 

produkcji żywności o wysokiej jakości oraz pozyskiwania wysokowartościowych roślin leczniczych 
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i surowców odnawialnych. Możliwy jest także rozwój zbieractwa oraz upraw surowców 

farmaceutycznych.66 

Posiadane przez Lubelszczyznę bogate zasoby środowiska naturalnego należy postrzegać  

w kategoriach „kapitału ekologicznego” będącego w dyspozycji społeczności lokalnych. Dbałość  

o środowisko przyrodnicze może być ujmowana także jako szansa na rozwój, a nie tylko jako bariera, 

choć sprzeczności między przyrodą a gospodarką są w pewnych przypadkach nieuchronne.67 Spośród 

czynników racjonalizujących gospodarowanie wodą główne znaczenie w nadchodzących latach 2021-

2030 przypisuje się: 

 działaniom inwestycyjnym, zwłaszcza retencji wód; obszarem priorytetowym jest strefa 

oddziaływania Kanału Wieprz–Krzna, a zadaniami strategicznymi: budowa zbiornika 

„Oleśniki” i modernizacja Kanału Wieprz–Krzna; 

 określeniu warunków korzystania z wód w układach zlewniowych w oparciu  

o sporządzone uprzednio bilans jakościowy i ilościowy.68 

Na znaczeniu zyskiwać będą mechanizmy rynkowe, tylko one bowiem mogą pomóc  

w realizacji zasady: pokryć popyt i zachować dyspozycyjny zasób wody. Będzie to możliwe  

w sytuacji zorganizowania rynku koncesji na eksploatację poszczególnych zbiorników wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz dostawy wody innym użytkownikom. Rynek taki urealniłby 

treść ekonomiczną cen wody i tym samym sprzyjałby rzeczywistej ochronie jej zasobów.69 

W kontekście rozwoju Gminy Siennica Różana należy pamiętać, że Lubelszczyzna to region 

stagnacyjny, zarówno pozbawiony wielkich miast o rozwiniętych funkcjach metropolitalnych, jak  

i atrakcyjnego przemysłu, który mógłby przyciągać kapitał zewnętrzny (głównie zagraniczny). 

Wykazuje „syndrom niedostatecznego rozwoju”, w skład którego wchodzą: niski poziom 

wykształcenia i wykwalifikowania kadr, niska produktywność, relatywny niedorozwój infrastruktury 

ograniczający dostępność transportową i teleinformacyjną, niska jakość nauczania i niski poziom 

samoorganizacji społecznej, niska innowacyjność i – w niektórych przypadkach – niski stopień 

urbanizacji. Zainicjowanie w nich endogennego wzrostu jest trudne tym bardziej że często są to 

regiony peryferyjne, położone w oddaleniu od źródeł kapitału i rynków, otoczone obszarami równie 

pozbawionymi wewnętrznych impulsów rozwojowych.70 

Spójność społeczna rozumiana jest nie jako wyłącznie wyrównywanie poziomu dochodów, 

ale także w kategoriach funkcjonalnych. Odnosi się do budowania intensywnych powiązań społeczno-

gospodarczych i wykorzystania komplementarnych zasobów w układzie terytorialnym. Badania 

rozwoju społecznego prowadzone są lokalnie także na poziomie za pomocą Wskaźnika Lokalnego 

Rozwoju Społecznego (Local Human Development Index – LHDI), służą do pogłębionych analiz  
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o charakterze jakościowym, by w pełni zbadać czynniki determinujące poziom rozwoju społecznego 

na terenie Województwa Lubelskiego.71 

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ma wieloraki charakter. Należy pamiętać o tym, że 

tradycyjne podziały (wschód-zachód, wieś-miasto), choć nadal widoczne na mapach pokazujących 

zróżnicowanie rozwoju i jakości życia, ulegają przeobrażeniom. Jednym z przykładów jest rosnące 

zróżnicowanie obszarów wiejskich, dzielących się na te o zdywersyfikowanych funkcjach i dochodach 

mieszkańców oraz te o dużym udziale ludności zatrudnionej w niskotowarowym rolnictwie. To 

istotne uwarunkowania, które wpływają na rozwój Gminy Siennica Różana. Wyzwaniem dla polityki 

rozwoju jest tworzenie takich warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych, zwiększanie 

dostępu do usług publicznych oraz zwiększanie dostępności transportowej, a także likwidowanie 

wykluczenia cyfrowego, ale również wspieranie biegunów wzrostu m.in. ośrodków regionalnych 

(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 2012).72 

Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój regionów są umiejętności i kwalifikacje 

zawodowe zamieszkujących te obszary ludzi, ich zasobność majątkowa i pieniężna, ale także 

świadomość polityczna, mobilność społeczna i przestrzenna. To między innymi dlatego  

w regionalnych strategiach na rzecz rozwoju kluczowe miejsce powinny zajmować działania, 

których rezultatem będzie poprawa jakości życia osób zamieszkujących te tereny, mierzona 

poprawą poziomu rozwoju społecznego.73 

Województwo Lubelskie posiada bowiem stosunkowo małą liczbę zakładów przetwórstwa 

rolno-spożywczego, co powoduje niepełne wykorzystanie produkowanych tutaj surowców 

spożywczych. Poza pewnym zróżnicowaniem funkcji, gminy o przewadze rolnictwa – takie jak Gmina 

Siennica Różana, charakteryzują się znaczną odmiennością pomiędzy sobą, wiążącą się z położeniem  

w odniesieniu do większych ośrodków miejskich (lokalnych centrów rozwoju), jakością przestrzeni 

produkcyjnej, poziomem i charakterem produkcji rolnej.74 
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ROZDZIAŁ 3 
Analiza danych do diagnozy dotyczącej 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych 

dostarczonych przez Urząd Gminy Siennica 

Różana. 

 

1. POWIERZCHNIA, CHARAKTER, POŁOŻENIE, KLIMAT. 

 

1.1. POWIERZCHNIA I CHARAKTER GMINY. 

POWIERZCHNIA: Aktualna powierzchnia gminy wynosi: 98,4 km2, co stanowi: 9,2% z powierzchni 

powiatu.  

Siennica Różana należy do małych gminy (również ze względu na ilość mieszkańców), dlatego 

należy zwrócić uwagę, że realizowane zadania publiczne są na poziomie odpowiadającym 

możliwością w danym roku obrachunkowym, głównie z powodu ograniczeń finansowych, 

rozproszenia zabudowy osadniczej i ukształtowania terenu. Gmina musi również kontrolować poziom 

zadłużenia, analogicznie jak inne małe gminy w tym rejonie. 

 

CHARAKTER: Gmina posiada charakter: rolniczy. Gmina charakteryzuje się zabudową: zagrodową. 

Poziom i struktura dochodów własnych, warunkująca poziom samodzielności finansowej JST, 

może zależeć od struktury funkcjonalnej gmin. Funkcje, które pełnią obszary wiejskie, stanowią jedno 

z najistotniejszych kryteriów ich typologii z punktu widzenia rozpoznawania ich możliwości 

rozwojowych. podstawowe funkcje gmin wiejskich są ciągle związane z rolnictwem, jednak wraz  

z rozwojem społeczno-gospodarczym wiele gmin zmienia swój charakter z typowo rolniczych na 

gminy pełniące coraz częściej funkcje rezydencjalne i usługowe. Wielofunkcyjny, zrównoważony  

i zintegrowany rozwój Gminy Siennica Różana w latach 2021-2027 (2030) będzie odpowiedzią m.in. 

na potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. 

 Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gruntów: 6783 ha, co stanowi 68,9% 

powierzchni gminy, z czego na grunty orne przypada: 6091 ha (61,9%), sady 94 ha (0,9%). 

łąki i pastwiska razem 598 ha (5,37%). 
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 Stawy: 91 ha. 

 Lasy i grunty zalesione zajmują: 2193 ha, co stanowi 22,3% pow. Gminy. 

 Łączna powierzchnia wód wynosi: 145 ha (1,5% pow. gminy), z czego na wody stojące 

przypada 110 ha, wody płynące 35 km. 

 Powierzchnia nieużytków wynosi: 861 ha (8,7%). 

POWIERZCHNIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH: Powierzchnia terenów inwestycyjnych należąca do 

gminy wynosi: 41,56 ha (0,4% powierzchni gminy).  

Trwały wzrost gospodarczy Gminy Siennica Różana nie jest możliwy bez inwestycji. Dlatego 

szanse rozwoju gospodarczego gminy oceniać można m.in. na podstawie zakresu i rodzaju 

prowadzonych inwestycji, dokonywanych przez wszystkich inwestorów, a nie tylko inwestycji 

dokonywanych przez gminę. Zainteresowaniem władz samorządowych (opracowujących gminne 

programy i strategie, w tym Plan Zagospodarowania Przestrzennego) powinny więc cieszyć się nie 

tylko inwestycje finansowane bezpośrednio przez gminę, lecz także inwestycje dokonywane przez 

inne podmioty na terenie gminy. 

W tym miejscu, biorąc pod uwagę perspektywę 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 

należy zaznaczyć, że o ważności inwestycji gminnych dla innych inwestycji i dla rozwoju lokalnych 

firm oraz dla rozwoju gospodarczego w ogóle decydują następujące cechy:75 

 Dobrze zaplanowane inwestycje infrastrukturalne powodują kolejne inwestycje  

(np. uzbrojenie terenów pod budownictwo przyciąga inwestorów budowlanych). 

 Inwestycje finansowane przez gminę dają pracę lokalnym firmom, a więc tworzą 

koniunkturę na rynku usług budowlanych. 

 Inwestycje są najskuteczniejszą (i w zasadzie jedyną) metodą zapobiegania bezrobociu – 

spirala inwestycyjna tworzy lokalny rynek pracy. 

 Inwestycje infrastrukturalne i inne inwestycje komunalne podnoszą na stałe standard 

życia mieszkańców gminy. Powstaje coś, z czego długie lata mieszkańcy będą korzystać − 

wodociągi, kanalizacja, drogi itd. 

 Bez dokonania pewnych inwestycji związanych z rozwojem społecznym, rozwój 

niektórych dziedzin działalności gospodarczej nie jest możliwy.  

 Brak niezbędnych inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska jest barierą rozwoju 

zrównoważonego i może na trwałe pogorszyć jakość życia mieszkańców. 

 Brak inwestycji w niektórych dziedzinach (np. w budownictwie mieszkaniowym) 

powoduje, że nie zaspokojone zostają podstawowe potrzeby mieszkańców wywołujące 

niezadowolenie społeczne.76 

Największe znaczenie mają inwestycje infrastrukturalne, których brak jest poważną 

przeszkodą dla wielu innych inwestycji i może w istotny sposób zahamować rozwój gospodarczy,  

a także znacznie pogorszyć warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie gminy. 

Inne inwestycje dokonywane przez gminę mają znaczenie głównie dla dwóch dziedzin: pełnienia 
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przez gminę zadań własnych i świadczenia przez nią usług publicznych oraz dla rozwoju 

gospodarczego.77 

Inwestycje mogą też przynosić dochód do budżetu gminy. Inwestycje jako źródło dochodów 

budżetu gminy, to przede wszystkim: 

 Inwestycje gminy przynoszące bezpośredni dochód z ich eksploatowania (np. 

wybudowanie lokali użytkowych w dobrym punkcie handlowym albo podłączenie do sieci 

pewnej liczby użytkowników wnoszących opłaty zapewniające dochód). 

 Inwestycje gminy wpływające na zwiększenie dochodów budżetu gminy wskutek 

wykorzystania efektów tych inwestycji do prowadzenia przynoszącej dochód działalności 

gospodarczej. 

 Inwestycje nieprzynoszące bezpośrednio określonego dochodu, lecz pośrednio 

powodujące wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu podatków i opłat związanych 

z bogaceniem się ludności i przedsiębiorstw.78 

 

1.2. POŁOŻENIE I PODZIAŁ. 

POŁOŻENIE: Gmina położona jest geograficznie w południowo-wschodniej części Polski,  

w Województwie Lubelskim (ok. 70 km na południe od miasta wojewódzkiego Lublin). Według 

nowego podziału administracyjnego kraju, wprowadzonego 1 stycznia 1999 roku, należy do powiatu 

krasnostawskiego – jednego z 20 powiatów województwa lubelskiego. W dawnym podziale 

administracyjnym Gmina Siennica Różana należała do województwa chełmskiego. Gmina Siennica 

Różana położona jest po obu stronach niewielkiej rzeki Siennica (dopływ Wieprza) w południowej 

części Województwa Lubelskiego, a dodatkowo wchodzi w skład dwóch jednostek fizjograficznych: 

Działów Grabowieckich i Pagórów Chełmskich. 

Działy Grabowieckie znajdują się na wschód od doliny Wieprza. Charakteryzują się 

urozmaiconą rzeźbą terenu z grubą warstwą lessu, przykrywającą garb kredowy, wrzynają się 

głębokie wąwozy i jary o stromych zboczach często porośniętych lasami liściastymi. Jest to strefa 

lasów mieszanych z udziałem buka i jaworu oraz dębu. 

Mezoregion Pagóry Chełmskie od południa graniczy z rzeką Siennica. Region tworzą typowe 

wzniesienia o wysokości bezwzględnej do 290 m n.p.m., zbudowane z margli kredowych z czapami 

piaskowców trzeciorzędowych. W obniżeniach między wzgórzami występują równiny torfowe. 

 

ZASOBY WALORÓW PRZYRODNICZYCH: Na terenie gminy znajdują się dwa obszary chronione: 

 Skierbieszowski Park Krajobrazowy  

 Obszar Natura 2000 Siennica Różana PLH060090. 

                                                           
77
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Granica północna utworzonego w 1995 r. Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego przebiega 

na pewnym odcinku po południowej granicy gminy Siennica Różana z gminą Kraśniczyn. W otulinie 

Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się niewielki obszar w południowej części gminy 

w rejonie wsi Baraki. Skierbieszowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną na terenie gminy Siennica 

Różana utworzony został Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 16 z dn. 29.12.1995 r. Celem 

utworzenia Parku jest zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych  

i krajobrazowych Działów Grabowieckich, najwyższej części Wyżyny Lubelskiej (190 – 313 m n.p.m.), 

oraz mozaiki siedlisk muraw kserotermicznych i lasów bukowych przy północno-wschodniej granicy 

ich gromadnego występowania z charakterystyczną fauną i florą. 

Obszar natura 2000 Siennica Różana PLH060090 utworzony został na podstawie tzw. Dyrektywy 

Siedliskowej – Dyrektywa Rady 92/43/EWG, z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory określająca zasady ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków 

roślin i zwierząt (poza ptakami) i ich siedlisk. Jest to ostoja położona na Pagórach Chełmskich na 

wierzchowinie wzgórza kredowego, która obejmuje obszar 133,7 ha. Wzgórze porasta w niewielkich 

płatach dobrze zachowany grąd (różnowiekowe drzewostany dębowe – 23% powierzchni) z dużym 

udziałem sosny (lasy mieszane 24%) lub sosnowe (lasy iglaste – 52%). Obszar występowania dobrze 

zachowanych grądów z licznym występowaniem obuwika pospolitego. Występuje tu jedno  

z najliczniejszych w regionie stanowisko jelonka rogacza (bezkręgowiec), dla którego największym 

zagrożeniem jest usuwanie suchych powalonych drzew. Ponadto w gminie znajduje się 5 pomników 

przyrody. 

Środowisko naturalne i jego czystość odgrywają decydującą rolę w określeniu możliwości 

wypoczynku w danym regionie. Na początku XXI wieku, kiedy ekolodzy zgłaszają obawy co do 

przetrwania czystych, a przez to pożądanych przez turystów obszarów. Sukces gospodarki 

turystycznej zależy od walorów środowiska, poczynając od pięknych krajobrazów, poprzez czyste 

powietrze a kończąc na zdrowej żywności. Jednym ze sposobów oceny stanu środowiska naturalnego 

jest analiza czynników stanowiących zagrożenie dla jego czystości. Bezpośredni wpływ na stan 

środowiska naturalnego mają czynniki odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza, gleby oraz wód 

powierzchniowych i gruntowych. 

 

GMINA GRANICZY Z GMINAMI: 

 od południa z gminą Kraśniczyn,  

 od zachodu z Miastem Krasnystaw oraz gminą Krasnystaw,  

 od wschodu z gminą Leśniowice i Chełm,  

 od północy z gminą Rejowiec. 

 

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY NA MIEJSCOWOŚCI: 

1. Baraki. 

2. Boruń. 

3. Kozieniec. 
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4. Maciejów. 

5. Rudka.  

6. Siennica Królewska Duża. 

7. Siennica Królewska Mała. 

8. Siennica Różana. 

9. Stójło. 

10. Wierzchowiny. 

11. Wola Siennicka. 

12. Zagroda. 

13. Zwierzyniec. 

14. Żdżanne. 

 

 
 

Źródło: https://www.lotkrasnystaw.pl/pl/gminy/gmina-siennica-rozana 

 

PRZEZ TEREN GMINY PRZEBIEGAJĄ WAŻNE SZLAKI KOMUNIKACYJNE: droga wojewódzka Nr 843, 

relacji: Chełm – Siennica Różana – Kraśniczyn – Zamość.  

 

1.3. KLIMAT. 

OBSZAR KLIMATYCZNY: Obszar Gminy, leży w obrębie regionu klimatycznego lubelskiego Klimat 

obszaru gminy kształtuje się pod wpływem dwóch mas powietrza – polarno-morskiego i polarno-

kontynentalnego. Warunki klimatyczne sprzyjają gospodarce rolnej, czego przykładem jest długość 

okresu wegetacji roślin (do 210 dni) oraz brak ujemnego bilansu wodnego, co jest częstym zjawiskiem 

w kraju. Czynnikiem utrudniającym produkcję rolną w ostatnich latach są anomalie klimatyczne 

https://www.lotkrasnystaw.pl/pl/gminy/gmina-siennica-rozana
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przejawiające się suszą, gradobiciami oraz katastrofalnymi opadami powodującymi powódź lub 

podtopienia. 

W podziale Polski na regiony klimatyczne W. Okołowicza gmina Siennica Różana położona 

jest w lubelskim regionie klimatycznym. Przeważają tu cechy klimatyczne kontynentalne z wysoką 

roczną amplitudą temperatury, z długim latem, długą i chłodną zimą i największą w kraju liczbą dni 

pogodnych. Dominują dwie masy powietrzne – polarno-morska i polarno-kontynentalna. 

TEMPERATURA: Średnia roczna temperatura w omawianym regionie wynosi ok. 7,20 C. Miesięczne 

maksimum termiczne występuje w lipcu (ok. 18,1 °C), natomiast minimum średnich temperatur 

miesięcznych występuje w styczniu i wynosi 3,8°C. Średni czas trwania zimy – 97 dni i lata - 98 dni.  

W ciągu roku notuje się 75 dni pogodnych i 108 dni pochmurnych. Średnia roczna suma opadów 

atmosferycznych ma wartość 650 mm, a liczba dni z szatą śnieżną – 85. Teren gminy cechuje 

najniższe zachmurzenie w Polsce 6,3 - 6.6 stopni w 11 stopniowej skali pokrycia nieba; 

najpogodniejszy okres w roku obejmuje miesiące od IV do IX. 

Na obszarze gminy występuje zróżnicowanie klimatu lokalnego ze względu na urozmaiconą 

rzeźbę terenu. Niekorzystne warunki klimatyczne występują w dolinach i obniżeniach terenu. 

Następuje tu akumulacja chłodnego powietrza i jego spływ w kierunku zachodnim oraz inwersje 

termiczne, częste przymrozki radiacyjne, duża wilgotność powietrza i częste zamglenia. 

Korzystne warunki klimatu lokalnego, uzależnione od ekspozycji terenu, występują na 

terenach wyniesionych. Największe ilości promieniowania słonecznego otrzymują zbocza wzgórz 

kredowych o ekspozycji południowej leżące na północ do doliny Siennicy. Są tu korzystne warunki 

solarne, termiczne i wilgotnościowe. Korzystne na ogół warunki klimatyczne są na zboczach  

o ekspozycji wschodniej i zachodniej leżące w północno-wschodniej części gminy. Mniej korzystne 

warunki klimatu lokalnego występują w południowej części gminy na zboczach o ekspozycji północnej 

i spowodowane są mniejszym dopływem energii słonecznej. 

 

2. SIEĆ WODNA. 

Centralną rzeką w tej części regionu jest rzeka Wieprz. Pod względem hydrograficznym gmina 

Siennica Różana znajduje się w dorzeczu Wisły i należy do zlewni Wieprza. Rzeka Siennica stanowi 

prawy dopływ Wieprza a jej długość wynosi 22,3 km. Wypływa w okolicy wsi Wierzchowiny  

i początkowo płynie w kierunku południowo-zachodnim mija miejscowość Żdżanne i Zagroda, gdzie 

zasila w wodę miejscowe stawy. Rzeka na ternie gminy jest w III klasie czystości i dopiero po 

wpłynięciu na teren gminy Krasnystaw stan jej czystości pogarsza się i dalej do Wieprza prowadzi 

wody o IV klasie czystości. Obecnie rzeka na całym odcinku ma uregulowane koryto. 

Problemem jest źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych poprzez niekontrolowane 

spływy powierzchniowe z obszarów rolnych, w tym chemizowanych i nawożonych. Pomimo że ilość 

wywożonej gnojowicy w ostatnich latach znacznie zmalała (ze względu na spadek pogłowia zwierząt), 

stanowi ona nadal lokalną uciążliwość dla środowiska. Zmniejszył się niekorzystny wpływ nawozów 

sztucznych wykorzystywanych w rolnictwie poprzez wprowadzenie programów rolno-
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środowiskowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które limitują ilość wysiewanych 

nawozów. Również nowe technologie wprowadzania nawozów do gleby np. w postaci płynnej (RSM) 

powodują ich większą przyswajalność przez rośliny, a przez to są w mniejszym stopniu wypłukiwane  

z gleby. Czynniki te wpływają na zmniejszenie niekorzystnego wpływu rolnictwa na stan czystości 

wód. 

Innym problem stanowią ścieki z gospodarstw rolnych w większości gromadzone są  

w zbiornikach, z których zanieczyszczenia przedostają się do wód powierzchniowych lub do ziemi. 

Problemy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powinny ulegać poprawie,  

a to w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudową dalszej części sieci 

kanalizacji sanitarnej (jednak głównym problemem w tej materii są wysokie koszty, na które gmina  

w całości ze środków własnych nie może sobie pozwolić). To w pierwszym rzędzie są czynniki 

decydujące i wpływające bezpośrednio na czystość i jakość wód powierzchniowych występujących 

nie tylko na terenie Gminy Siennica Różana. 

Na terenie gminy największy kompleks stawów należy do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  

w Zagrodzie.  

W latach 2011-2012 gmina zrealizowała projekt pn. „Kompleksowe uregulowanie retencji  

w Gminie Siennica Różana w zakresie rzeki Siennica” Inwestycja realizowana była na gruntach wsi 

Zagroda oraz na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Siennica Królewska Mała, Siennica 

Różana oraz Wola Siennicka w gminie Siennica Różana. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców tego terenu, ochrona ich życia i zdrowia oraz zabezpieczenie ich mienia przed 

dewastacją spowodowaną nagłym zalewaniem realizowanym poprzez budowę zbiornika 

retencyjnego o powierzchni 4,70 ha lustra wody i pojemności całkowitej 71,9 tys. m3 wody oraz 

kompleksową modernizacją zbiornika „Siennica” o powierzchni 13,70 ha i pojemności całkowitej 

240,00 tys.m3. Dzięki projektowi ochroną przeciwpowodziową objęto obszar o powierzchni 9837 ha, 

który zamieszkuje ponad 4 tys. mieszkańców. Na omawianą inwestycję gmina Siennica Różana 

otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wysokości 

1103 tys. zł 

Na terenie Gminy funkcjonuje jedno ujęcie wód podziemnych, zaopatrujących w wodę 

wodociągi wiejskie. Jest to ujęcie (hydrofornia) w Kozieńcu. Wody podziemne występują w utworach 

kredowych i czwartorzędowych. Woda podziemna występuje w szczelinach i spękaniach 

krasowiejących skał węglanowych. Zwierciadło wód podziemnych wykazuje cechy współkształtności  

z powierzchnią terenu, a wody piętra kredowego i czwartorzędowego są tam powiązane 

hydraulicznie, tworząc jeden zbiornik wodonośny. Można wyróżnić dwa obszary o różnym reżimie 

wód podziemnych: 

 w dolinach i obniżeniach terenu wody podziemne występują w utworach 

czwartorzędowych; głębokość zalegania tych wód jest niewielka (płycej niż 2,0 m)  

i zależna od poziomu wody w rzece, spływu powierzchniowego z sąsiednich terenów oraz 

od opadów atmosferycznych; roczne wahania wód podziemnych są dość duże i wynoszą 

około 2-3 m; płytkie wody podziemne tego poziomu są narażone na zanieczyszczenia  

i często nie odpowiadają normom przewidzianym dla wody pitnej. 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 47  
 

  na obszarach pozadolinnych znajdują się wody kredowe typu szczelinowo -

warstwowego, wody tego poziomu występują w krasowiejących marglach lub  

w szczelinach niekrasowiejących opok na głębokości przeważnie większej od 10 m p.p.t. 

Główny poziom kredowy znajduje się na głębokości od 10 - 50 m p.p.t. Wody piętra 

kredowego typu szczelinowo – warstwowego stanowią główny zbiornik wód podziemnych na terenie 

gminy. Zbiornik ten stanowi fragment zasobnego w wodę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

407 Niecka Lubelska – Chełm – Zamość. Zbiornik ten posiada wodę wysokiej jakości, dlatego też 

podlegają one ochronie. Generalnie należy stwierdzić, że wody podziemne z utworów kredowych 

charakteryzują się dobrą wydajnością i jakością. Wydajność pojedynczych studni może przekroczyć 

100 m3/godz. 

W obszarze retencji i gospodarki wodnej w latach 2021-2030 planowana jest budowa 

zbiornika retencyjnego na rzece Siennica, na gruntach wsi Siennica Królewska Duża oraz Siennica 

Królewska Mała oraz zagospodarowanie turystyczne zbiornika „Siennica” w Siennicy Różanej. 

 

3. GLEBY. 

Obszar gminy Siennica Różana charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami glebowymi 

do produkcji rolnej: 

 Grunty orne zajmują 65% powierzchni gminy,  

 Użytki zielone 6%.  

Pod względem genezy gleby na omawianym obszarze można podzielić na wytworzone  

z utworów kredowych i czwartorzędowych. Duży obszar zajmują rędziny powstałe w wyniku działania 

procesów glebotwórczych na skały kredowe. 

Pod względem bonitacyjnych dominują gleby klasy IIIa i IIIb stanowiące ponad 56% 

wszystkich gleb. Dużą powierzchnię zajmują także gleby klasy IV. Na tym terenie nie występują gleby 

klasy I a gleby klasy bonitacyjnej II stanowią jedynie nieco ponad 1% wszystkich gleb. 

Na terenie wysoczyznowym gminy dominują dobre gleby brunatne i bielicowe i są to gleby 

o bardzo korzystnych warunkach do produkcji rolnej. Znaczny ich procent stanowią kompleksy 

pszenny dobry i pszenny żytni. W warunkach wysokiej kultury są przydatne do wszystkich kierunków 

upraw. Mają dobrze wykształcony poziom próchniczny oraz właściwe stosunki wodne. 

Problemem na terenie gminy, jak i w większości gmin wiejskich, jest zanieczyszczenie gleb 

poprzez wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków komunalnych oraz chemizacja rolnictwa (nawozy  

i środki ochrony roślin). Gleby zanieczyszczone występują również przy drogach komunikacyjnych, co 

jest nie do uniknięcia przy rosnącej liczbie środków lokomocji. Jednak z roku na rok poprawia się 

czystość gleb poprzez rozbudowę infrastruktury sanitarnej oraz wprowadzanie nowoczesnych 

technologii do produkcji rolnej. 
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4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE GMINY. 

4.1. WODOCIĄGI: 49,97 km długość czynnej sieci rozdzielczej. Stan infrastruktury: stan dobry. 1 266 

budynków mieszkalnych podłączonych jest do sieci wodociągowej. Z sieci wodociągowej korzysta 

ponad 3 964 osób. 

System wodociągów w gminie Siennica Różana jest bardzo dobrze rozwinięty i zabezpiecza 

potrzeby mieszkańców. Do sieci podłączonych jest większość sołectw. Mieszkańcy miejscowości 

niezwodociągowanych (tj. Baraki, Zwierzyniec) korzystają z zaopatrzenia w wodę ze studni 

głębinowych wybudowanych przy wsparciu finansowym gminy. Gminna sieć wodociągowa zasilana 

jest z ujęcia wody w Kozieńcu, jedynie wieś Stójło posiada sieć wodociągową będącą przedłużeniem 

sieci ze wsi Ostrów Krupski w gminie Krasnystaw. Ujęcie wody w Kozieńcu posiada 3 studnie  

o głębokości: 59 m, 90 m i 90 m. Stacja pracuje przy zastosowaniu dwustopniowego układu poboru 

wody. Dzienne zużycie wody z ujęcia w Kozieńcu wynosi 500 m3/d. 

W miejscowości Zagroda zlokalizowane jest także przyzakładowe ujęcie wody, z którego 

korzystają mieszkańcy bloków przyzakładowych oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. 

 

4.2. KANALIZACJA. 

Stopień skanalizowania gminy Siennica Różana jest dość niski – do sieci kanalizacyjnej 

podłączone są jedynie trzy sołectwa: Siennica Królewska Duża, Siennica Różana i Wola Siennicka. Na 

terenach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej gospodarka ściekowa opiera się na 

funkcjonowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Według 

danych GUS, sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie ma długość 17,9 km, liczba przyłączy prowadzących 

do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 295 szt. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 

885 osób.  

W Gminie funkcjonują dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków  

w miejscowościach: Siennica Różana i Zagroda. Dobowa przepustowość oczyszczalni w Siennicy 

Różanej wynosi 200 m3/dobę a jej moce przerobowe wykorzystywane są w 90%. Natomiast 

oczyszczalnia przyzakładowa w Zagrodzie może oczyścić 100 m3/dobę. Oczyszczalnie przyjmują ścieki 

z ośrodków usługowych i produkcyjnych znajdujących się w tych miejscowościach oraz z pobliskich 

osiedli mieszkaniowych. 

 

Kanalizacja sanitarna, stan infrastruktury: 295 budynki mieszkalne na terenie gminy 

podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 885 ludności korzystającej z sieci.  

Kanalizacja deszczowa, liczba oczyszczalni ścieków: 2. 

 

Na terenie gminy powstało przy udziale Urzędu Gminy powstało 337 przydomowych 

oczyszczalni ścieków w tym 25 sztuk w 2018 r. 
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4.3. SIEĆ GAZOWA  

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy niewielki spadek osób korzystających z sieci gazowej. 

Mimo to sieć gazowa w województwie lubelskim w dalszym ciągu jest rozwijana, co widoczne jest na 

przykładzie gminy Siennica Różana, w której odnotowuje się co roku wzrost liczby osób podłączonych 

do sieci gazowniczej. Również władze samorządowe wyposażyły budynki użyteczności publicznej na 

terenie gminy w kotłownie gazowe.  

Istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia i stacja redukcyjna gazu, położone w zachodnim 

krańcu gminy Siennica Różana oraz przebiegające przez teren Gminy sieci gazowe średnich i niskich 

ciśnień zapewniają zaopatrzenie w gaz przewodowy odbiorcom z terenu całej gminy. Według danych 

GUS za 2013 r. łączna długość czynnej sieci gazowej na terenie gminy wynosi 50,58 km (długość 

czynnej sieci przesyłowej wynosi 0,093 km a długość czynnej sieci rozdzielczej 50,49 km). Dodatkowo 

liczba czynnych przyłączy gazowych do odbiorców wynosi 901 szt. 

 

 

4.4. GOSPODARKA ODPADAMI. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2013 r. 

wprowadziła nowe zasady odbioru odpadów w Gminie Siennica Różana. Nowy system objął 

wszystkich mieszkańców gminy. Przyjęcie takiego rozwiązania przyczyniło się do zwiększenia odbioru 

odpadów trafiających do instalacji odzysku, jak również do zaniku nielegalnie składowanych odpadów 

w miejscach niedozwolonych. Niestety pozostałością starego systemu zbiórki odpadów jest 

nieczynnego gminne składowisko odpadów komunalnych, na które przed reformą wywożono 

odpady, a które obecnie wymaga natychmiastowej rekultywacji. 

Obecnie w gminie Siennica Różana system zbiórki odpadów komunalnych wykonywany jest 

przez Firmę „EKO-KRAS” z Kraśnika na podstawie umowy z lipca 2015 r. Firma obsługuje 1309 

odbiorców, z czego 95% segreguje odpady. Odpady zbierane są w różnokolorowych workach. 

Natomiast przy zabudowie wielorodzinnej występującej w Siennicy Różanej oraz Zagrodzie 

wykorzystywane są na odpady niesegregowane kontenery KP7 o pojemności 7000l oraz na odpady 

segregowane pojemniki o pojemności 1100l. Wywózka śmieci niesegregowanych prowadzona jest  

z prowadzona raz w miesiącu natomiast odpady segregowane wywożone są 8 razy w roku. Wszystkie 

grupy odpadów komunalnych wywożone są składowisko o nazwie Zakład Zagospodarowania 

Odpadów we Włodawie 

W celu oczyszczenia Gminy Siennica Różana z niebezpiecznego odpadu zawierającego azbest 

uchwałą Nr XVI/78/2000 z dnia 21 maja 2008 roku, Rada Gminy Siennica Różana przyjęła „Program 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Siennica Różana na lata 2008-2032”. Ze względu 

na zagrożenie, jakie stwarzają te wyroby, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów na terenie 

gminy do końca 2032 roku. 

 
 

5. INFRASTRUKTURA: DROGOWA  

5.1. DROGI GMINNE: długość dróg: 45,8 km, w tym o nawierzchni: bitumicznej: 27 km, betonowe: 

1,2 km, gruntowe wzmacniane żużlem i żwirem: 13,6 km, gruntowe: 3,8 km. Drogi są  
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w dobrym stanie technicznym, 10% kwalifikują się do remontów, pozostałe drogi utwardzone 

wymagają sukcesywnego remontu lub modernizacji.79     

Nr drogi. Przebieg drogi. 

009755 L dr. pow. 2134 L (Siennica Nadolna) – Rudka – dr. pow. 2135 L 

009861 L dr. pow. 2133 L – Siennica Mała przez wieś – dr. pow. 2133 L 

009862 L dr. pow. 2133 L Siennica Mała – Siennica Duża – dr. pow. 2135 L 

009863 L Stójło – dr. pow. 2130 L 

009864 L Kozieniec – Wola Siennicka 

009865 L Siennica Duża – Wola Siennicka 

009866 L Zagroda – Maciejów – dr. pow. 0863 L 

009867 L przez wieś Komarówka – dr. wojew. 843 

009868 L Stójło – gr. Gminy Krasnystaw 

009869 L dr. wojew. 843 Kułagówka – gr. Gminy Leśniowice 

009870 L dr. pow. 2130 L – Kol. Zagroda – Zwierzyniec – gr. Gminy Chełm 

009871 L dr. pow. 2130 L – Zagroda – Majdanek – Żdżanne – dr. woj. 843 

009872 L Zagroda dr. gm. 009866 L – Kol. Żdżanne 

009873 L dr. wojew. 843 – przez wieś Kol. Wierzchowiny 

009874 L gr. Gminy Krasnystaw – Baraki – dr. pow. 2136 L 

 

5.2. DROGI POWIATOWE: długość dróg: 36,1 km, w tym o nawierzchni twardej: 30,1 km i gruntowe:  

6,1 km. Drogi utwardzone w 10% wymagają wykonania remontów i modernizacji.80 

Nr 
drogi 

Przebieg drogi Długość  
w granicach 
gminy (km) 

Drogi 
utwardzone 

(km) 

Drogi 
gruntowe 

(km) 

0836L Wierzchowiny - Sielec 2,907 2,907 - 

0863L Siennica Różana - 
Maciejów 

4,437 4,437 - 

0864L Wierzchowiny – granica 
powiatu 

3,397 - 3,397 

2130L Zagroda - Rejowiec 3,665 3,665 - 

2132L Krupe - Siennica Różana 4,893 4,893 - 

2133 Kasjan – Siennica Różana 3,982 3,982 - 

2134 Siennica Nadolna – 
Siennica Mała 

1,050 1,050 - 

                                                           
79

 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana,  
2004 r. 

 80
 Jw.
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2135 Krasnystaw – Siennica 
Różana 

9,079 9,079 - 

2136L Baraki – Siennica 
Królewska Duża 

3,795 3,095 0,700 

Razem gmina: 37,205 33,108 4,097 

 

5.3. DROGI WOJEWÓDZKIE: długość 10,7 km, stan dobry, droga nr 843. 

5.4. PRZYSTANKI AUTOBUSOWE: 65 szt. Planowane jest wydłużenie istniejących tras 

komunikacyjnych oraz modernizacja i zwiększenie ilości zadaszonych przystanków komunikacyjnych. 

5.5. LICZBA PARKINGÓW: 2, w tym w miejscowości: Siennica Różana, Żdżanne. 

Brak stacji do doładowania elektrycznych samochodów. 

 

6. TRANSPORT – POŁĄCZENIA – KOMUNIKACJA. 

Jak ważna jest komunikacja w gminie i regionie, nie trzeba przekonywać. Transport zbiorowy 

jest rozwiązaniem problemów z przemieszczaniem się mieszkańców i z jakością powietrza. Brak 

wystarczającej liczby połączeń powoduje, że samochody prywatne są na razie nieodzowne. Obecny 

rząd ogłosił, że chce przywrócić lokalne połączenia autobusowe. Większość samorządowców uważa, 

że to krok w dobrym kierunku, który ułatwi codzienność ich mieszkańcom, szczególnie tym, którzy nie 

mają własnych samochodów, oraz osobom starszym i z niepełnosprawnościami, jednak kluczową 

pozostaje kwestia finansowania i opłacalności ekonomicznej takiego przedsięwzięcia. Eksperci 

zwracają uwagę na jeszcze jedną sprawę – kwota, która będzie deponowana w Funduszu Rozwoju 

Przewozów Autobusowych, nie jest stała. Jego budżet ma być ustalany każdorazowo przez państwo 

na rok następny.81 

Obecnie na terenie gminy czas połączenia: 

 Z Lublinem – BUS, PKS – czas dojazdu wynosi 2 godz.  

 Z Chełmem – BUS, PKS – czas dojazdu wynosi 30 min. 

 Z Zamościem – BUS, PKS – czas dojazdu wynosi 90 min.  

 Z Rzeszowem – BUS – czas dojazdu wynosi 4 godz.  

 Z Warszawą: BUS: czas dojazdu 4 godz.    

Finansowanie transportu publicznego przez samorządy lokalne jest zjawiskiem częstym na 

obszarach wiejskich o wielofunkcyjnej strukturze gospodarki (łączącym np. produkcję rolną  

z turystyką, rekreacją), natomiast relatywnie rzadkim w samorządach monofunkcyjnych rolniczo.82 

Badania dostępności, zarówno w transporcie drogowym, jak i kolejowym wskazują, że wraz  

z przyśpieszeniem inwestycyjnym, jakie miało miejsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej, 

                                                           
81

 https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1408644,komunikacja-publiczna-w-gminach.html  
82

 Łukasz Komorowski, Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Publiczny Transport Zbiorowy na Obszarach 
 Wiejskich – wnioski z badań, 2017.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1408644,komunikacja-publiczna-w-gminach.html
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zwiększyło się zróżnicowanie terytorialne badanych wskaźników. W sensie dostępności Polska stała 

się bardziej spolaryzowana. Potrzeby transportowe ludności są zróżnicowane w różnych częściach 

kraju. Przyczyn należy szukać nie tylko w rozmieszczeniu miejsc pracy, ale także w sytuacji 

demograficznej. Poprawa dostępności transportowej może zatem zwiększyć zasięg stref dojazdów do 

pracy, a tym samym działać hamująco na dalsze migracje do dużych i średnich ośrodków. Możliwość 

odległych, sprawnych dojazdów do pracy wpływa na zachowanie funkcji mieszkaniowych 

peryferyjnych miejscowości, dają szansę miejscowym usługodawcom, przeciwdziałają tworzeniu się 

skupisk ludności najstarszej, która z czasem staje się wykluczona transportowo i społecznie.83 

 

7. PRODUKCJA ROLNICZA I ZASOBY LEŚNE. 

 

Głównymi elementami środowiska przyrodniczego, które decydują o możliwościach rozwoju 

rolnictwa Gminy są: gleby, klimat, warunki wodne i rzeźba terenu. Warunki klimatyczne i żyzność 

gleb Gminy Siennica Różana sprzyjają gospodarce rolnej. Obszar gminy Siennica Różana 

charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej. Grunty orne 

zajmują 65% powierzchni gminy, a użytki zielone 6%. 

Gmina Siennica Różana należąca do IV subregionu Lubelszczyzny posiada omawiany wskaźnik 

na poziomie 89,5 pkt. co sprawia, że dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Na jej terenie 

znajduje się 1040 gospodarstw rolnych indywidualnych. Przeważają małe gospodarstwa rodzinne  

o powierzchni do 10 ha (ok. 82%).  

Najlepszymi glebami w gminie są rędziny brunatne lub czarnoziemne kl. IIIa i IIIb, które 

stanowią niemal połowę wszystkich gruntów ornych. Na glebach tych występują bardzo korzystne 

warunki do upraw roślin nawet o wysokich wymaganiach. Gleby kl. IVa i IVb zajmują razem 40% 

powierzchni gruntów ornych. Są to gleby brunatne i rędziny pszenne wadliwe. Gleby te są trudniejsze 

w uprawie i posiadają mniej korzystne warunki do produkcji rolnej. Występują tu okresowe 

niedobory wilgoci spowodowane małą zdolnością tych gleb do magazynowania. Przy dobrej kulturze 

rolnej i sprzyjającym rozkładzie opadów dają dobre plony. Duże zwarte kompleksy tych gleb znajdują 

się na północ od wsi Siennica Różana. Gleby mało urodzajne kl. V i VI zajmują zaledwie 2,7% gruntów 

ornych i występują głównie w Kozieńcu, Zagrodzie i Żdżannym. 

Głównym podmiotem zajmującym się produkcją rolną jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 

w Zagrodzie. Spółdzielnia zatrudnia 72 pracowników i zrzesza 40 członków, 32 kandydatów.  

Produkcja roślinna jest jedną z głównych gałęzi działalności RSP w Zagrodzie. Produkcję roślinna 

prowadzimy na 839ha gruntów ornych na terenie gmin: Siennica Różana, Krasnystaw i Kraśniczyn. 

Jako jeden z naszych najważniejszych obszarów działań technologia produkcji roślinnej na przełomie 

kilkudziesięciu lat zmieniła się gruntownie. Maszyny i urządzenia rolnicze wykorzystywane do 

produkcji roślinnej pozwalają na uzyskanie maksymalnej wydajności przy jednoczesnej optymalizacji 

kosztów produkcji, a także precyzji wykonywanych prac rolnych. Podmiot prowadzi hodowlę ryb na 

                                                           
83

 Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polska sprawiedliwa komunikacyjnie, 
 2019.
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stawach o powierzchni 76 ha. W spółdzielni hoduje się karpie, amury, karasie srebrzyste oraz 

szczupaki i sandacze. Na bieżąco odbywa się sprzedaż 40 ton ryb rocznie do prywatnych sklepów oraz 

sieci handlowych na terenie Polski. Odbywa się tylko sprzedaż wyłącznie żywych ryb. Spółdzielnia 

hoduje i eksportuje również bydło mięsne do Grecji, Turcji, Włoch. Produkuje wędliny i sprzedaje je  

w swoich 12 sklepach w województwie lubelskim. Baza produkcyjna obejmuje: warsztaty 

mechaniczne, magazyny, chlewnie, stale unowocześniany park maszynowy, mieszalnie pasz, 

suszarnie i czyszczalnie do zbóż.84 

Dużym utrudnieniem jest brak jednolicie wyspecjalizowanych gospodarstw na terenie 

gminy, na ogół występuje dywersyfikacja upraw i/lub hodowli, główne uprawy: buraka cukrowego, 

rzepaku, zbóż, hodowla: krów mlecznych oraz mięsnych.  

Na terenie gminy nie ma obecnie gospodarstw wyspecjalizowanych w ekologicznej produkcji. 

W gminie brakuje wyspecjalizowanych firm przetwórczych, co stanowi od lat duży problem 

rozwojowy. Równocześnie nie jest prowadzony eksport, a wyprodukowane przez RSP w Zagrodach 

towary trafiają na rynek krajowy. 

Należy zwrócić uwagę, że grunty orne zajmują 65% powierzchni gminy, a użytki zielone 6%. 

Udział poszczególnych kompleksów glebowo-rolniczych:  

1. Najwyższe walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej posiada kompleks:  

 1 pszenny – 0,4% gruntów ornych  

 2 pszenny dobry – 33,2% gruntów ornych  

 3 pszenny wadliwy – 22,4% gruntów ornych  

 4 żytni bardzo dobry – 21,0% gruntów ornych  

 8 zbożowo-pastewny mocny – 1,7% gruntów ornych  

2. Średnie walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej posiada kompleks: 

 5 żytni dobry – 16,2% gruntów ornych  

 9 zbożowo-pastewny słaby – 0,7% gruntów ornych  

 2 użytki zielone średnie – 76,3% użytków zielonych  

3. Słabe walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej posiada kompleks: 

 6 żytni słaby – 3,8% gruntów ornych  

 7 żytnio-łubinowy – 0,6% gruntów ornych  

 3 użytki zielone słabe – 23,7% użytków zielonych.  

Kompleksy glebowo-rolnicze o najwyższych walorach do produkcji rolnej stanowią razem 78% 

gruntów ornych, o średnich walorach – 17% i słabych – 4,4%. Użytki zielone znajdują się głównie  

w dolinie rzeki Siennicy. 

 

 

 

                                                           
 

84
 http://rsp-zagroda.pl
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Lp. Rodzaj użytku Powierzchnia  
w ha 

Udział procentowy  
w powierzchni  
ogólnej gminy 

Udział procentowy 
w powierzchni 

UR 

1. Grunty orne 6098 62,0 90,2 

2. Sady 95 1,0 1,4 

3. Łąki 503 5,1 7,4 

4. Pastwiska 63 0,6 0,9 

5. Użytki rolne razem 6759 68,7 100,0 

6. Lasy i grunty leśne 2172 22,1 - 

7. Grunty pozostałe 906 9,2 - 

Ogółem powierzchnia 
ewidencyjna 

9837 100,0 - 

 

Problemem na terenie gminy, jak i w większości gmin wiejskich, jest zanieczyszczenie gleb 

poprzez wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków komunalnych oraz chemizacja rolnictwa (nawozy  

i środki ochrony roślin). Gleby zanieczyszczone występują również przy drogach komunikacyjnych, co 

jest nie do uniknięcia przy rosnącej liczbie środków lokomocji. Jednak z roku na rok poprawia się 

czystość gleb poprzez rozbudowę infrastruktury sanitarnej oraz wprowadzanie nowoczesnych 

technologii do produkcji rolnej. 

Lasy zajmują powierzchnię 2 176 ha, co stanowi około 22% powierzchni terenu gminy. Nie 

stanowią one zwartego kompleksu, lecz są rozczłonkowane na kilka mniejszych o bardzo 

zróżnicowanej powierzchni. Dominują lasy państwowe (ok. 82% ogólnej powierzchni leśnej), nad 

którymi nadzór sprawuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Krasnymstawie.  

W Nadleśnictwie Krasnystaw zatrudnia się dwóch inżynierów nadzoru, którym przydziela się 

odpowiednio po jednej grupie leśnictw. Pierwszą grupę stanowią leśnictwa o kodach od 01 do 06 zaś 

drugą o kodach od 07 do 12 plus Leśnictwo Szkółkarsko-Selekcyjne. Inżynierowie nadzoru prowadzą 

kontrolę funkcjonalną zarówno w biurze Nadleśnictwa jak i przydzielonych leśnictwach, w zakresie 

ustalonym przez nadleśniczego, opartą na kryteriach legalności, celowości, gospodarności  

i rzetelności oraz odpowiadają przed nadleśniczym za skuteczność tej kontroli. 

Znaczenie obszarów wiejskich w Polsce jest ogromne, zarówno z punktu widzenia 

ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego. Stanowią one 93,2% powierzchni kraju,  

a definiowane są jako tereny położone poza granicami administracyjnymi miast. Nadal 

najważniejszym działem gospodarki decydującym o poziomie życia oraz rozwoju ekonomicznym  

i społecznym na wsi jest rolnictwo. Jest ono elementem kształtującym zarówno rozwój gospodarczy, 

jak i również wpływającym w istotny sposób na warunki przyrodnicze oraz stan środowiska 

naturalnego. Jednakże w ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się obniżanie gospodarczej roli tego 

sektora w gospodarce krajowej, czego wyrazem jest zmniejszanie się udziału rolnictwa  

w wytwarzaniu PKB. Mimo to, tereny wiejskie w Polsce nadal odgrywają bardzo ważną rolę 

gospodarczą oraz społeczną. Rolnictwo jest miejscem pracy dla około 16,5% ludności kraju (66% 
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mieszkańców wsi), a obszary wiejskie są miejscem wytwarzania żywności oraz surowców dla sektora 

rolno-spożywczego, chemicznego, energetycznego i wielu innych.85 

W perspektywie 2021-2027 (2030) należy w Gminie Siennica Różana rozwijać zrównoważone 

rolnictwo, ekstensywne rolnictwo, produkcję żywności ekologicznej, zdrowej, funkcjonalnej. 

Informatyzacja i automatyzacja rolnictwa będzie sprzyjać komercjalizacji wiedzy, innowacją  

w zakresie produkcji rolnej na terenie Gminy Siennica Różana. 

Jak pokazują dane dotyczące gminy i trendów w produkcji rolnej, istnieje duże 

zapotrzebowanie na uruchomienie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemysłu spożywczego. 

Przyszłość rolnictwa zależy od innowacji. Wyniki unijnego rolnictwa i przetwórstwa rolno – 

spożywczego zależą głównie od zdolności innowacyjnych i od zdolności do powiązania nowoczesnych 

technologii z rolniczą praktyką. To pozwoli na produkcję wyrobów wysokiej jakości, które są 

niezwykle cenione na zagranicznych rynkach. Przemysł spożywczy i rolnictwo regulowane jest w Unii 

Europejskiej bezpośrednio przez instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz pośrednio przez 

politykę handlową i politykę konkurencji. Wspólna polityka rolna musi wypełnić obowiązki zawarte  

w unijnym traktacie, ale musi także spełniać aktualne cele Unii, zdefiniowane w Strategii Europa 

2020.86 

Wg UE drobni rolnicy i przetwórcy rolno-spożywczy przetrwają tylko, jeśli zaczną się łączyć. 

Według jej opinii w przyszłości większą rolę będą odgrywały organizacje producentów rolnych,  

a władze publiczne, będą je jedynie wspierały. Odgórne administrowanie oznacza także zbyt dużo 

biurokracji, a rolnicy muszą mieć możliwość szybkiego reagowania na sygnały rynku. Rynek i jego 

zapotrzebowanie wymaga wręcz konieczność organizowania się małych gospodarstw  

i producentów.87 

Przemysł spożywczy należy do najważniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin 

gospodarki w Polsce. Należy podkreślić, że przemysł spożywczy w pełni wykorzystał możliwości 

związane z otwarciem rynków unijnych i dobrą koniunkturą gospodarczą. Dzięki wsparciu 

finansowemu z funduszy unijnych wiele zakładów ma możliwość na gruntowne zmodernizowanie się, 

a dynamika wzrostu eksportu od 2004 świadczy o dużej konkurencyjności polskiego przemysłu rolno - 

spożywczego na światowych rynkach.88  

Dbałość o zdrowie będzie czynnikiem decydującym przy wyborze żywności. Już teraz ludzie 

zwracają coraz większą uwagę na zachowania prozdrowotne. Z tego powodu poszukują dobrych 

jakościowo produktów, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Konsumenci będą decydować 

się na produkty związane z ich tożsamością (indywidualną lub zbiorową), która w większości 

przypadków może być skojarzona z wartościami i aspiracjami danej osoby lub grupy. W najbliższym 

czasie będziemy obserwowali następujące trendy: 

                                                           
85

 Piotr Prus, Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Katedra Ekonomiki i Doradztwa  
w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz. 
86

 Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno – Spożywcze. Przyszłość Rolnictwa Zależy Od Innowacji. 
https://www.lodzkie.pl/zezwolenia-ewidencje-rejestry/innowacyjne_rol 
87

 Jw.  
 88

 Jw.

https://www.lodzkie.pl/zezwolenia-ewidencje-rejestry/innowacyjne_rol
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 Jedzenie z przesłaniem – zapotrzebowanie na przejrzyste, atrakcyjne i łatwo dostępne 

informacje o żywności. Łączy konsumenta z tym, czego on używa, a jednocześnie zapewnia 

produktom większą tożsamość i autentyczność. 

 „Slow callories” – większa świadomość i odpowiedzialność dotycząca wpływu konsumpcji na 

styl życia. Zasadniczą rolę odgrywają emocje związane z konsumpcją. Dominują pośród nich 

przyjemność, równowaga, stabilność i dostępność jedzenia. 

 Tu i teraz – trend dostosowany do stylu życia miejskiego nomadów, którzy preferują 

elastyczne podejście do życia. Chcą oni zarządzać swoim czasem i zdrowiem oraz zaspokajać 

swoje potrzeby zawsze i wszędzie. 

 Jedzenie jako rozrywka – rozpieszczanie siebie poprzez przeżycia płynące z jedzenia. Żywność 

zaspokaja emocjonalne potrzeby ludzi. Jedząc, można przeżyć przygodę i dobrze się bawić. To 

wartości dodane produktów żywieniowych. 

 Prostota – ten trend znajduje odzwierciedlenie w popycie na elastyczne rozwiązania, które 

pozwalają na inteligentne zakupy i używanie najmniej czasochłonnych produktów. Jest to 

związane zarówno z samym jedzeniem, jak i z procesami zakupu i konsumpcji, które czynią 

życie prostszym. 

 Spersonalizowane Zdrowie – aktywne, odpowiedzialne podejście do promocji, profilaktyki  

i konserwacji jako źródła dobrego samopoczucia. Jest to sposób odżywiania dostosowany do 

indywidualnych potrzeb w celu osiągnięcia fizycznej, psychicznej i emocjonalnej równowagi. 

 Ego Jedzenie – trend związany z ekspresją własnej tożsamości. Polega on na zakupie 

określonych produktów i „uosabianiu” w ten sposób swoich pragnień, wartości i aspiracji.89 

Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich zakłada wspieranie podejmowanie 

zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie 

walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia oraz zapewnienie mieszkańcom  

i przedsiębiorcom dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych wsi. Realizacja 

działania ma przyczynić się do rozwoju współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji ze 

społecznością lokalną. Zachowane i wypromowane zostanie dziedzictwo kulturowe, kulinarne  

i przyrodnicze na obszarach wiejskich.90 

 

8. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA. 

 

Stan środowiska na terenie gminy kształtowany jest w głównej mierze przez rolnictwo oraz 

działalność gospodarczą. Problemem w systemie gospodarki odpadami są odpady powstające  

w produkcji rolniczej tj. opakowania po środkach ochrony roślin i po przeterminowanych środkach 

ochrony roślin, których sposób zagospodarowania nie jest zorganizowany. Rolnicy co prawda powinni 

zdawać zużyte opakowania po środkach ochrony roślin do punktów ich sprzedaży, jednak wielu 

jeszcze tego nie robi, mimo że jest to odpad zaliczany do grupy niebezpiecznych. 

                                                           
89

 Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno – Spożywcze. Przyszłość Rolnictwa Zależy Od Innowacji. 
https://www.lodzkie.pl/zezwolenia-ewidencje-rejestry/innowacyjne_rol 
90

  https://prow.wrotapodlasia.pl/pl/artykuly/promocja-zrownowazonego-rozwoju-obszarow-wiejskich.html

https://www.lodzkie.pl/zezwolenia-ewidencje-rejestry/innowacyjne_rol
https://prow.wrotapodlasia.pl/pl/artykuly/promocja-zrownowazonego-rozwoju-obszarow-wiejskich.html
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Ze względu na swój rolniczy charakter, gmina nie jest obszarem zagrożonym pod względem 

zanieczyszczenia powietrza. Na jej terenie brak jest większych zakładów przemysłowych, emitujących 

zanieczyszczenia gazowe czy też pyły. Stąd też głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne – liniowe oraz pochodzące ze źródeł niskiej 

emisji. 

Gmina podjęła działania w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji poprzez budowę kolektorów 

słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznych, które wpływają korzystnie na 

jakość powietrza. W latach 2014-2015 r. wybudowano 378 szt. kompletnych instalacji solarnych na 

budynkach mieszkalnych oraz 4 szt. na budynkach użyteczności publicznej tj. Zespole Szkół w Siennicy 

Różanej, Centrum Kultury, Aptece oraz Urzędu Gminy. Zainstalowano także kotłownię na biomasę  

w budynku hydroforni w miejscowości Kozieniec, który wcześniej ogrzewany był przez kotłownię 

węglową. Z roku na rok zwiększa się ilość podłączonych budynków do sieci gazowej, co również 

pozytywnie wpływa na jakość powietrza na terenie gminy. Także władze samorządowe w budynkach 

użyteczności publicznej w okresie kilku ostatnich lat wymieniły źródła ciepła z kotłowni węglowych na 

gazowe. W planach jest dalsza rozbudowa instalacji solarnych, budowa małych instalacji 

fotowoltaicznych oraz farm fotowoltaicznych. Dodatkowym źródłem zanieczyszczenia powietrza  

i jednocześnie źródłem hałasu, choć w mniejszym stopniu jest w gminie ruch komunikacyjny. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne należą do czynników najbardziej obciążających powietrze 

atmosferyczne. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w wyniku spalania 

paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające  

w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. 

Na terenie gminy powstają również odpady niebezpieczne. Głównymi ich wytwórcami na 

terenie gminy są: stacje paliw (Siennica Różana) oraz zakłady naprawy samochodów. Odpady 

powstające w wyniku ich działalności to m.in. substancje (ropopochodne) z oczyszczania urządzeń 

gospodarki wodno-ściekowej i okresowego czyszczenia zbiorników paliw, materiały filtracyjne  

i sorbenty, zużyte lampy fluorescencyjne, zużyte akumulatory, zużyte oleje. Gospodarka tymi 

odpadami musi być prowadzona zgodnie z przepisami. Wytwórca zobowiązany jest do posiadania 

zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, które określa zasady postępowania, 

wykorzystanie lub unieszkodliwienie odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi 

oraz ochronę środowiska. 

Gmina Siennica Różana posiada opracowany Plan Gospodarki Odpadami oraz Program Ochrony 

Środowiska, w których zawarto elementy niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami 

oraz wytyczne do realizacji programu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. 

W ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica Różana w latach 2017-2018, do 

najważniejszych, zrealizowanych zadań można zaliczyć: 

 budowa oczyszczalni przydomowych, 

 montaż kolektorów słonecznych, 

 prowadzona edukacja ekologiczna, 

 usuwanie wyrobów zawierających azbest. 
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Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane były w celu poprawy stanu ochrony 

środowiska na terenie gminy. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem i jego zasobami wymaga 

działań zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców. Wiele działań zapisanych w Programie 

Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica Różana wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego 

niezbędne jest pozyskiwanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Realizacja części zadań  

z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na termin późniejszy.  

Niektóre zadania są w trakcie realizacji (zadania realizowane są etapami), natomiast niektóre, 

mimo iż nie zostały zapisane w Programie, bądź ich realizację przewidziano w przyszłości, zostały 

wykonane. Należy zauważyć, iż część zadań inwestycyjnych była realizowana z udziałem środków 

zewnętrznych, pozyskanych przez gminę (m.in. środki UE, WFOŚiGW). 

OBSZARY CHRONIONE: Na terenie gminy znajdują się dwa obszary chronione, czyli Skierbieszowski 

Park Krajobrazowy oraz Obszar Natura 2000 Siennica Różana PLH060090.  

Granica północna utworzonego w 1995 r. Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego 

przebiega na pewnym odcinku po południowej granicy gminy Siennica Różana z gminą Kraśniczyn.  

W otulinie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się niewielki obszar w południowej 

części gminy w rejonie wsi Baraki. Skierbieszowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną na terenie 

gminy Siennica Różana utworzony został Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 16 z dn. 

29.12.1995 r. Celem utworzenia Parku jest zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych i krajobrazowych Działów Grabowieckich, najwyższej części Wyżyny 

Lubelskiej (190 – 313 m n.p.m.), oraz mozaiki siedlisk muraw kserotermicznych i lasów bukowych 

przy północno-wschodniej granicy ich gromadnego występowania z charakterystyczną fauną i florą. 

Obszar natura 2000 Siennica Różana PLH060090 utworzony został na podstawie tzw. 

Dyrektywy Siedliskowej – Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie 

ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory określająca zasady ochrony siedlisk 

przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt (poza ptakami) i ich siedlisk. Jest to ostoja położona na 

Pagórach Chełmskich na wierzchowinie wzgórza kredowego, która obejmuje obszar 133,7 ha. 

Wzgórze porasta w niewielkich płatach dobrze zachowany grąd (różnowiekowe drzewostany dębowe 

- 23% powierzchni) z dużym udziałem sosny (lasy mieszane 24%) lub sosnowe (lasy iglaste - 52%). 

Obszar występowania dobrze zachowanych grądów z licznym występowaniem obuwika pospolitego. 

Występuje tu jedno z najliczniejszych w regionie stanowisko jelonka rogacza (bezkręgowiec), dla 

którego największym zagrożeniem jest usuwanie suchych powalonych drzew. 

 

POMNIKI PRZYRODY: 

 Dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm w Rudce – zatwierdzony Obwieszczeniem Wojewody 

Chełmskiego z dn. 30.05.1981 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. WRN  

z 20.08.1981 r. nr 2 poz. 11), 

 Kasztanowiec biały o obwodzie 330 cm w Wierzchowinach – zatwierdzony Zarządzeniem 

nr 28 Wojewody Chełmskiego z dn. 20.11.1988 w sprawie uznania za pomniki przyrody 

ożywionej i nieożywionej położonych na terenie województwa chełmskiego, 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 59  
 

 Jesion wyniosły o obwodzie 350 cm w Wierzchowinach – zatwierdzony w Zarządzeniu jw., 

 Dąb szypułkowy o obwodzie 368 cm w Wierzchowinach – zatwierdzony Rozporządzeniem 

nr 76 Wojewody Chełmskiego z dn. 10.11.1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony 

indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej  

i nieożywionej położonych na terenie woj. chełmskiego (Dz. Urz. Woj. Ch. nr 19 poz. 189), 

 Lipa drobnolistna o obwodzie 500 cm w Siennicy Królewskiej Dużej – zatwierdzony 

Rozporządzeniem jw. 

 

9. LUDNOŚĆ. 

W 2019 r. liczba mieszkańców Gminy wynosiła: 4109 osób. Gęstość zaludnienia na terenie 

gminy wynosiła: 42 osoby na 1 km². Liczba mieszkańców w sołectwach wg stanu na dzień 

31.12.2019 r. 

L.P. MIEJSCOWOŚĆ LICZBA MIESZKAŃCÓW 

1. Baraki 75 

2. Boruń 231 

3. Kozieniec 160 

4. Maciejów 204 

5. Rudka 214 

6. Siennica Królewska Duża 442 

7. Siennica Królewska Mała 266 

8. Siennica Różana 915 

9. Stójło 90 

10. Wierzchowiny 394 

11. Wola Siennicka 345 

12. Zagroda 405 

13. Zwierzyniec 52 

14. Żdżanne 316 
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Ludność gminy w latach 2014-2019 według płci: kobiety, mężczyźni: 

ROK KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

2014  2145 2039 

2015  2126 2033 

2016  2142 2050 

2017  2125 2060 

2018  2105 2034 

2019  2100 2009 

 

 

Spadek liczby ludności na terenie gminy w latach 2014-2019 kształtuje się następująco: 

 2015 rok: +5 

 2016 rok: -11 

 2017 rok: -4 

 2018 rok: +3 

 2019 rok: -4 

W latach 2014-2019 ubyło 11 mieszkańców. Struktura społeczna w tym okresie kształtowała się 

następująco:  

2014 rok 

WIEK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Wiek przedprodukcyjny 727 371 356 

Wiek produkcyjny 2771 1330 1441 

Wiek poprodukcyjny 686 257 429 

 

2015 rok 

WIEK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Wiek przedprodukcyjny 709 361 348 

Wiek produkcyjny 2715 1453 1262 

Wiek poprodukcyjny 736 282 454 

 

2016 rok 

WIEK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Wiek przedprodukcyjny 699 358 341 

Wiek produkcyjny 2784 1475 1309 

Wiek poprodukcyjny 744 273 441 
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2017 rok  

WIEK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Wiek przedprodukcyjny 705 368 337 

Wiek produkcyjny 2779 1485 1294 

Wiek poprodukcyjny 722 281 441 

 

2018 rok 

WIEK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI   KOBIETY 

Wiek przedprodukcyjny 642 321 308 

Wiek produkcyjny 2552 1360 1192 

Wiek poprodukcyjny 945 370 575 

 

2019 rok 

WIEK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Wiek przedprodukcyjny 677 352 325 

Wiek produkcyjny 2680 1420 1260 

Wiek poprodukcyjny 752 291 461 

 

Ruch naturalny ludności w latach 2014-2019 na terenie Gminy kształtował się na stępująco: 

urodzenia żywe/ zgony/ ubytek naturalny: 

ROK URODZENIA ŻYWE ZGONY UBYTEK 
NATURALNY: 

2014 25 55 -30 

2015 30 55 -25 

2016 37 37 0 

2017 47 51 -4 

2018 30 57 -27 

2019 35 64 -29 

 

Stan związków społecznych: małżeństwa: 

ROK ŚLUBY 

2014 14 

2015 10 

2016 29 

2017 16 

2018 19 

2019 19 

 

Największą miejscowością pod względem liczny mieszkańców jest Siennica Różana z liczbą 915 

mieszkańców. Zlokalizowane są tu następujące placówki usług publicznych: Urząd Gminy, Apteka, 
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NZOZ, Szkoła Podstawowa, Szkoła Ponadpodstawowa – Centrum Kształcenia Rolniczego, Centrum 

Kultury. 

 

Migracja ludności gminy w latach 2014-2019: 

MIGRACJA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ZAMELDOWANIA 33 47 59 35 31 59 
WYMELDOWANIA 25 33 39 16 38 14 
SALDO MIGRACJI 
WEWNĘTRZNYCH 

     Saldo 113 

SALDO MIGRACJI 
ZAGRANICZNYCH 

     Saldo 11 

 

 

10. STRUKTURA BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY. 

Wg statystyki prowadzonej liczba bezrobotnych na terenie gminy jest w miarę stała do końca 

2019 roku z lekką tendencją spadkową. Stan na 31 grudnia 2019 r. obejmuje obecnie 218 osób.  

W grupie 218 osób bezrobotnych znajduje się 111 kobiet, 107 mężczyzn, w tym: 22 osób  

z prawem do zasiłku.  

 

Liczba bezrobotnych ogółem w gminie Siennica Różana: 

ROK Berobotni 
ogółem 

W tym 
Kobiety 

Bezrobotni wg wieku 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 

2015 279 131 62 90 52 52 13 9 

2016 284 137 44 103 66 40 21 10 

2017 242 120 40 83 52 43 15 9 

2018 217 107 36 76 44 35 19 7 

2019 218 111 41 69 41 43 18 6 

 

 Na terenie gminy brak jest dużych zakładów pracy, funkcjonuje jedynie Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna w Zagrodzie, BOZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach oraz CHEMIROL Sp. z o.o.  

z siedzibą w Mogilnie. Zarejestrowanych jest zaledwie 118 podmiotów gospodarczych. Prowadzą one 

działalność głównie w zakresie handlu i usług, zwłaszcza w segmencie budownictwa oraz transportu. 

ROK 

Bezrobotni wg wykształcenia 

wyższe 
Policealne 
i średnie 

zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjalne 
i niższe 

2015 40 84 32 56 65 

2016 47 81 33 61 62 
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2017 32 77 26 53 54 

2018 25 67 29 42 54 

2019 30 64 21 51 52 

 

 

11. EDUKACJA. 

Gmina Siennica Różana jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Siennicy Różanej  

w skład, którego wchodzą szkoła podstawowa oraz Punkt Przedszkolny. Jest to szkoła zbiorcza, do 

której uczęszczają dzieci i młodzież z terenu całej gminy. W szkole znajduje się biblioteka, świetlica 

oraz stołówka, gdzie dzieci zapewnione mają codzienne świeże przygotowywane na miejscu posiłki. 

Problemem gminy Siennica Różana, jak i pozostałych gmin z powiatu krasnostawskiego jest 

malejąca liczba dzieci w wieku szkolnym. Z danych uzyskanych z Zespołu Szkół wynika, że 

sukcesywnie z roku na rok szkolny maleje liczba uczniów uczęszczających na zajęcia lekcyjne. 

Nadzór nad zadaniami oświatowymi na terenie gminy prowadzony jest przez Sekretarza 

Gminy. Natomiast sprawy związane z organizacją pracy szkoły obsługują pracownicy administracyjny 

zatrudnieni w Zespole Szkół. W ramach swoich obowiązków wykonują następujące prace: 

 sprawowanie, w imieniu organu prowadzącego szkoły, nadzoru w zakresie spraw 

administracyjnych i finansowych; 

 bezpośredni nadzór nad mieniem Gminy, przeznaczonym na cele oświaty; 

 prowadzenie obsługi punktu przedszkolnego i zespołu szkół w zakresie finansowo – 

rachunkowym, w tym m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, naliczanie  

i wypłacanie wynagrodzeń, wykonywanie obowiązków płatnika składek FUS, 

pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; 

 zapewnianie należytych warunków działania szkół, w tym bezpiecznej i higienicznej 

nauki; 

 udzielanie pomocy materialnej dla uczniów. 

 

NAZWA LICZBA 
UCZNIÓW 

LICZBA 
ODDZIAŁÓW 

LICZBA 
NAUCZYCIELI 

ILOŚĆ OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH PRZY 
SZKOŁACH 

Szkoła 
Podstawowa  
im. Synów Pułku  
w Siennicy Różanej 

238 13 31 

Boisko gminne – 
orlik, 
Sala gimnastyczna 

Punkt 
przedszkolny przy 
Szkole 
Podstawowej 

83 4 5 

Plac zabaw 
(przedszkole  
w budynku szkoły) 
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Infrastruktura szkolna posiadana przez gminę jest dobrze utrzymana, niezbędna jest jednak 

systematyczna wymiana wyposażenia potrzebnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych, w tym 

zwłaszcza wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy 

Różanej, dla którego organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wyróżnia 

się profesjonalnym kształceniem w wybranym zawodzie oraz oferuje: 

 stypendia dyrektora dla najlepszych uczniów, 

 bezpłatną wycieczkę dla klasy o najlepszej frekwencji i Rejs Bałtycki dla 

wyróżniających się uczniów, 

 zajęcia dla klasy mundurowej w jednostkach wojskowych i na poligonie, 

 płatne staże krajowe i staże zagraniczne, 

 dodatkowe zajęcia w Stadninie Koni Arabskich w Białce, 

 bezpłatny internat, 

 udział w programach współfinansowanych przez UE.  

Technikum kształci w następujących specjalnościach: 

 Technik Mechanizacji Rolnictwa; 

 Technik Technologii Żywności; 

 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych; 

 Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. 

Natomiast Szkoła Zawodowa kształci w następujących specjalnościach: 

 Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych; 

 Operator maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego. 

Należy podkreślić, że na obszarach wiejskich1 kumuluje się szereg zjawisk ograniczających 

rozwój jej mieszkańców, w tym ciągle jeszcze niedostateczny poziom wykształcenia, niedostosowanie 

posiadanego przygotowania zawodowego do potrzeb występujących w danym regionie, niższe 

aspiracje życiowe, trudniejszy dostęp do rynku pracy, a w niektórych rejonach kraju także niższy 

standard życia mieszkańców wsi. Aktualne uwarunkowania powodują, że procesy decydujące  

o rozwoju społeczno-gospodarczym mają tendencję dekoncentrowania się w ośrodkach silniej 

zurbanizowanych, gdzie nie występują bariery dostępu do infrastruktury i gdzie wysoko 

wykwalifikowani pracownicy mają do niej powszechny dostęp i mogą z niej efektywnie korzystać. 

Zależności te decydują o tym, że obszary wiejskie mają gorsze perspektywy rozwojowe niż ośrodki 

miejskie.91 

Posiadane przez mieszkańców obszarów wiejskich kwalifikacje, niekiedy ich brak, stanowią 

jedną z ważniejszych barier do przezwyciężania bezrobocia i ożywienia gospodarczego obszarów 

wiejskich. Osoby o niższym poziomie wykształcenia są mniej mobilne zawodowo i jednocześnie nie 

przejawiają aktywności w celu uzyskania pożądanych na rynku pracy kwalifikacji. U podstaw tego 

                                                           
91

 Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich. https://bip.men.gov.pl   

https://bip.men.gov.pl/
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zjawiska leży zazwyczaj brak motywacji do dalszego kształcenia, jak również brak środków na dalsze 

kształcenie. Poziom wykształcenia znacząco wpływa na możliwość zatrudnienia oraz aktywnego 

poszukiwania pracy.  

 

12. OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE GMINY. 

W zakresie usług zdrowia Gmina Siennica Różana wchodzi w skład obwodu profilaktyczno- 

leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Jest to 

jednostka samodzielna, która powstała 10 listopada 1998 roku. W wyniku przekształcenia przez 

Wojewodę Chełmskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej – zakładu budżetowego utworzonego w 1974 

roku. Od 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej oraz reformy służby zdrowia 

organem założycielskim jest Powiat Krasnostawski. Zespół zabezpiecza opiekę medyczną dla około 70 

tys. mieszkańców powiatu. Zakres świadczonych usług obejmuje: lecznictwo zamknięte, 

ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, stacjonarną pomoc doraźną, medycynę pracy, profilaktykę 

i promocje zdrowia. Całość infrastruktury służby zdrowia w gminie została sprywatyzowana, obecnie  

reprezentowana jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy Różanej. Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy wyłącznie podstawowe usługi medyczne. Mieszkańcy gminy 

korzystają ze specjalistycznych usług medycznych w placówkach zlokalizowanych poza granicami 

gminy, głównie w Krasnymstawie, Chełmie, Lublinie oraz Zamościu. Podstawowa opieka zdrowotna 

jest świadczona w wystarczającym zakresie. Na terenie gminy znajdują się 1 prywatna apteka. 

NZOZ w Siennicy Różanej pracuje codziennie. Obecnie na stałe pracuje dwóch lekarzy, dwie 

pielęgniarki, położna środowiskowo – rodzinna oraz pielęgniarka higieny szkolnej. Przychodnia ma 

podpisaną umowę na badania laboratoryjne z dwoma placówkami tj. Luxmed i Alab. Badania 

pobierane są codziennie od poniedziałku do piątku. Wykonywane są dodatkowe usługi konsultacje 

specjalistyczne: 

 Diabetologiczna (dla osób chorych na cukrzycę), prowadzona przez lekarza 

diabetologa z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. 

 Pulmunologiczna (dla pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego), 

prowadzona przez lekarza pulmonologa ze Szpitala Specjalistycznego w Zamościu.  

 Placówka współpracuje z Panią doktor Jóźwiak (nefrologiem) w zakresie chorób 

nerek. 

Od 2017 r. NZOZ współpracuje z Poradnią Okulistyczną w Zamościu, na miejscu w Przychodni 

prowadzone są konsultacje okulistyczne w szerokim zakresie. Od 2018 r. placówka zaopatrzona jest  

w aparat Spirometr, w związku z czym, pacjenci z chorobami układu oddechowego mogą wykonać 

badanie spirometryczne na miejscu w Przychodni. 

Placówka prowadzi profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Wykonywane są badania 

bilansowe 2 i 4 latków. W 2018 r. w szkołach powstały gabinety profilaktyki medycznej, w których 

obecnie wykonywane są badania przesiewowe 6, 7, 10, 12 i 13 latków oraz badania bilansowe  

w wieku 6, 10, 13, 15 i 18 lat, które przeprowadza lekarz rodzinny. Opieką pielęgniarską i lekarską 
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objęte są dzieci mające problemy zdrowotne w tzw. grupach dyspanseryjnych. W klasach 1-6 

prowadzona jest profilaktyka próchnicy zębów. 

 

13. USŁUGI I OBIEKTY ŚWIADCZĄCE POMOC SPOŁECZNĄ. 

Zadania związane z ochroną poziomu życia osób i rodzin najuboższych na terenie Gminy 

realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej. GOPS jest organizatorem  

i wykonawcą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Należy do 

nich: 

 wypłata zasiłków stałych, 

 pokrywanie świadczeń zdrowotnych, 

 wypłata zasiłków celowych, okresowych, 

 wsparcie finansowe na dożywianie dzieci i usługi opiekuńcze. 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej obejmował pomocą: 

 z zakresu świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej -  

115 rodziny, 

 z zakresu świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych 

– 251 rodzin (średnia z 12 miesięcy), 

 z zakresu świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci (500+) – 451 dzieci.  

 z zakresu świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów – 14 rodzin.  

 z zakresu świadczeń udzielonych na podstawie ustawy w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" – 421 dzieci. 

W 2019 roku w mieszkaniu chronionym przebywało 1 osób. W roku 2019 pracą asystenta rodziny 

objętych zostało 15 rodzin. W pieczy zastępczej przebywało 6 dzieci. W latach 2014-2019 Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości 

kosztów zakupu żywności dla 59 osób. Liczba posiłków obejmuje co roku:  

 w roku 2014 – 100 osób,  

 w roku 2015 – 31 osób, 

 w roku 2016 – 27 osób, 

 w roku 2017 – 24 osób, 

 w roku 2018 – 29 osób, 

 w roku 2019 – 10 osób.  

W tym zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole: 

 w roku 2014 – 95 osób, 

 w roku 2015 – 76 osób,  
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 w roku 2016 – 60 osób, 

 w roku 2017 – 45 osób, 

 w roku 2018 – 43 osób, 

 w roku 2019 – 35 osób. 

Gmina przeznaczyła na ten cel: w roku 2014 – 19147 zł, w roku 2015 – 15327 zł, w roku 2016 – 

12630 zł, w roku 2017 –10690 zł, w roku 2018 – 8260 zł, w roku 2019 –  

4926 zł.  

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: 231 mieszkańcom gminy. Gmina przeznaczyła na 

świadczenia pieniężne: w roku 2014 r. – 268200 zł, w roku 2015 r.  – 262600 zł, w roku 2016r. – 

250260 zł, w roku 2017 r. – 193650 zł, w roku 2018r. – 168500 zł, w roku 2019r. – 153200 zł. 

Najczęstszym powodem przyznawania świadczeń pieniężnych było: bezrobocie, ubóstwo, 

długotrwała i ciężka choroba. 

Liczba osób z gminy objętych zasiłkiem rodzinnym w 2019 roku wynosiła: 246 (dzieci) 137 (rodziny). 

Gmina przeznaczyła na zasiłki rodzinne: w roku 2014: 530 947,80 zł, w roku 2015: 460 580,10 zł,  

w roku 2016: 542 898,25 zł, w roku 2017: 548 359,65 zł, w roku 2018: 537 712,77 zł. W roku 2019: 

527 336,43 zł.  

Ponadto gmina opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: w roku 2014: 16 osób,  

w roku 2015: 15 osoby, w roku 2016: 19 osób, w roku 2017: 19 osób, w roku 2018: 17 osoby i w roku 

2019: 17 osoby. 

W gminie Siennica Różana podobnie jak w całym kraju zauważalny jest proces starzenia się 

społeczeństwa, implikuje to konieczność zapewnienia opieki seniorom, którzy są jej pozbawieni ze 

strony rodziny bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić w należyty sposób takiego wsparcia. Od kilku 

lat zauważalny jest wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz przebywających  

w domach pomocy społecznej. 

 

14. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE NA TERENIE GMINY. 

W 2018 roku zorganizowano wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej dwie otwarte debaty o bezpieczeństwie (18 kwietnia i 17 grudnia),  

w których uczestniczyli radni, przedstawiciele organizacji społecznych oraz mieszkańcy. 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie działania Posterunku Policji w Siennicy 

Różanej wszczęto 77 postępowań oraz stwierdzono 57 przestępstw. 

Poszczególne kategorie przestępstw odnotowane na terenie gminy: 

 kradzież cudzej rzeczy – 4, spadek w stosunku do roku poprzedniego o 50%; 

 kradzieże z włamaniem – 4, poziom roku poprzedniego; 

 kierujący nietrzeźwi – 5, mniej o 2 w stosunku do roku poprzedniego; 

 przestępstwa przeciwko rodzinie – 12, wzrost o 10 względem 2017 roku; 
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 uszkodzenie rzeczy – 1, spadek o 3 wobec 2017r.; 

 gospodarcze – 2, zanotowano wzrost o 1 w stosunku do roku poprzedniego. 

Ogółem w 2018 roku prowadzono 53 postępowania wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, 

w tym: 

 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach – 31; 

 przeciwko mieniu – 11; 

 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 2; 

 przeciwko obyczajności publicznej – 3; 

 inne – 6. 

Ponadto w 2018 roku ujawniono 19 popełnionych wykroczeń, na sprawców nałożone zostały 

mandaty karne. W 2018 r. na drogach gminy doszło do 31 zdarzeń drogowych, w tym  

4 wypadków (2 zabitych, 2 rannych) oraz 27 kolizji. 

Na Krajową Mapę Zagrożeń na terenie gminy Siennica Różana naniesiono ogółem  

24 zagrożenia, z czego potwierdzono w 19. Najczęstszym zagrożeniem było przekraczanie dozwolonej 

prędkości. 

W analizowanym okresie z terenu gminy wykonano 41 doprowadzenia osób, z czego 11 na 

Izbę wytrzeźwień, 14 na PDOZ, 2 do zakładów karnych oraz po 1 na miejsce zamieszkania i do 

podmiotów leczniczych. 

W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych policjanci PP w Siennicy Różanej 

przeprowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, nauczycielami siennickich szkół oraz  

z mieszkańcami gminy. 

Poziom bezpieczeństwa na terenie gminy na przestrzeni ostatnich lat jest satysfakcjonujący. 

W 2018 odnotowano nieznaczny wzrost zdarzeń w ruchu drogowym oraz niewielki wzrost liczby 

przestępstw pospolitych. Poziom bezpieczeństwa nie odbiega od poziomu innych gmin w powiecie. 

 

15. BEZPIECZEŃSTWO - STRAŻ POŻARNA.  

O bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie gminy odpowiedzialna jest Komenda Powiatowa 

Straży Pożarnej w Krasnymstawie oraz: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżannem 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Różanej  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Maciejowie  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Siennickiej  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zagrodzie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Królewskiej Dużej 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowinach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Królewskiej Małej. 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 69  
 

 

16.ZABYTKI, KULTURA I TURYSTYKA. 

16.1. ZABYTKI.   

Do najważniejszych zabytków w Siennicy Różanej należy zaliczyć: kościół parafialny p.w. 

Wniebowzięcia NMP wybudowany z fundacji ówczesnego dziedzica Siennicy i Rakołup hrabiego Jana 

Poletyły w latach 1840 – 1844. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany, neogotycki. W roku 1910 

świątynię przebudowano według projektu znanego w chełmskiej diecezji architekta Stefana Szyllera. 

W roku 1882 przy kościele stanęła murowana dzwonnica. W ołtarzu głównym obraz Najświętszej 

Marii Panny z Dzieciątkiem. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z protokołu wizytacji parafii w roku 

1671. Metryka obrazu jest więc wcześniejsza. Przenoszony do kolejno budowanych świątyń, 

chroniony podczas dziejowych burz, towarzyszy wiernym parafii siennickiej od kilku stuleci.92 

W starym parku w Siennicy Różanej stoi dwór. Obecny dwór jest dziełem ostatniego 

dziedzica z rodu Poletyłów – Aurelego. Za czasów Aurelego na nowo urządzono też modny wówczas 

park krajobrazowy, z którego do naszych dni zachowało się sporo starych drzew, m.in. lipy 

drobnolistne, dąb szypułkowy, sosny wejmutki, jesion wysmukły i inne. Obecnie trwają prace 

remontowe i rewitalizacyjne.93  

W Wierzchowinach znajduje się budynek dawnego dworu gruntownie przebudowanego 

przez Roberta Smorczewskiego, który w 1922 roku na stałe przeniósł do Wierzchowin. Nastąpiła 

wtedy gruntowna przebudowa dawnej rządcówki, która po rozbudowaniu i zmianie wyposażenia 

stała się rezydencją nowego właściciela. Gruntownej przebudowie poddane zostały także budynki 

gospodarcze. Dobra Wierzchowiny, posiadające najbardziej urodzajną ziemię w całej okolicy, do 

czasu wybuchu II wojny światowej bardzo dobrze prosperowały. Przez cały okres wojny dwór  

z ogrodem przetrwały nienaruszone i dopiero w czasie walk o wyzwolenie Wierzchowiny zostały 

zniszczone i spalone. Po wojnie w dawnym dworze mieściła się szkoła. Obecnie budynek dawnego 

dworu jest częściowo rozebrany i przekształcony. Usytuowany jest na lekkim wzniesieniu wśród 

otaczającego go parku krajobrazowego. Jest to budynek murowany, piętrowy, kryty dachem 

dwuspadowym, aktualnie jest on jedną z ofert inwestycyjnych. Do dworu wiodą dwa ciągi pięknych 

szpalerów grabowych.94  

Poniżej założenia parkowego, nad wypływającą tu rzeczką Siennicą zachowały się dwa 

budynki gospodarcze podworskie: kuźnia zamieniona na budynek mieszkalny i stajnia pełniąca 

nadal swą funkcję. Na terenie parku zachowały się trzy okazy drzew pomnikowych: dąb szypułkowy  

o obwodzie pnia 3,8 m, kasztanowiec biały o obwodzie pnia 3,2 m i drugi o obwodzie 2,8 m.  

Na wprost założenia dworskiego, na zachód od szosy Chełm — Krasnystaw usytuowane są 

trzy budynki gorzelni. Pochodzą one z początku XX wieku. Zachowały się jako jedne z nielicznych 

neogotyckich zespołów przemysłowych w województwie lubelskim. Ich mury z czerwonej cegły 

poprzecinane ostrołukowymi otworami okiennymi i blendami malowniczo kontrastują z zielenią 
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parku i rozciągającym się powyżej lasem. Cały zespół najkorzystniej prezentuje się jadącym od strony 

Krasnegostawu.  

Zespół dworski w Zagrodzie będący ośrodkiem dóbr żdżańskich położony jest nad rzeką 

Siennica w otoczeniu licznych stawów i łąk. Założony został w XVIII wieku przez Macieja 

Ciemniewskiego. Dwór murowany, parterowy, kryty gontem, otoczony był ogrodem włoskim. Około 

1800 roku założony został bardzo rozległy park krajobrazowy w stylu angielskim, który rozciągał się 

na południe od dworu i łączył z kompleksem leśnym. Jeszcze teraz park czaruje swoją malowniczością 

i swobodą, z jaką połączone zostały elementy naturalnego krajobrazu z ukształtowanym sztucznie.  

W niezmienionym kształcie zachowała się aleja wjazdowa o podwójnych szpalerach kasztanowców, 

dochodząca do drogi Krasnystaw — Chełm, w pobliżu dawnego zajazdu. Istnieją jeszcze pozostałości 

owalnej sadzawki, która znajdowała się przed dworem, a w głębi parku ocalały częściowo aleje 

kasztanowcowe, lipowe, topolowe, a także wzniesienie otoczone fosą i obsadzone po linii okręgu 

dębami, co upodabnia je do miejsca misteriów pogańskich. W całość założenia wchodzą dodatkowo 

rozległe stawy potęgujące jego malowniczość. Jest to wymarzony zakątek do spacerów i wypoczynku. 

Pozostałości XVII-wiecznego dworu, który od końca XIX wieku był mieszkaniem rządcy, 

zachowały się częściowo i zamienione są obecnie na warsztaty remontowe i pomieszczenia 

gospodarcze Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. W końcu XIX wieku Jan Justyman Smorczewski 

wybudował nowy dwór w pobliżu dawnego. Istniał on krótko, gdyż w czasie II wojny światowej został 

wysadzony w powietrze przez wycofujące się oddziały radzieckie. Zdjęcia, które ma jeden 

z potomków Smorczewskich przedstawiają niezwykle ciekawą rezydencję w typie budowli 

neogotyckich angielskich, piętrową z trzykondygnacjową wieżą w jednym narożu i małą wieżyczką na 

kształt gotyckiej sterczyny w drugim. Obecnie w miejscu, gdzie stał dwór, znajdują się bloki 

mieszkalne pracowników RSP, do której należy również teren dawnego parku. Zachowało się jeszcze 

kilka zabudowań gospodarczych należących dawniej do dworu: 

 Spichlerz I — wzniesiony około 1797 roku, przebudowany, murowany z cegły i kamienia, 

otynkowany, piętrowy z dachem naczółkowym. Pomieszczenia nakryte stropami 

belkowanymi. 

 Spichlerz II — lub stodoła, zbudowany w 2 połowie XIX wieku, następnie przebudowany 

i podwyższony, murowany z cegły, otynkowany, dach dwuspadowy kryty eternitem. 

Górna kondygnacja ścian ozdobiona ostrołukowymi płycinami. W szczycie od strony 

zachodniej data z prętów żelaznych, częściowo nieczytelna „l 42". Budynek gospodarczy 

wybudowany w 1812 roku. W 1912 roku podwyższony o drugą kondygnację, następnie 

przebudowany. Murowany z cegły, otynkowany. Dach dwuspadowy, kryty blachą.95  

 Spichlerz III — położony na północ od drogi Krasnystaw — Chełm na terenie dawnego 

folwarku Źdżanne. Zbudowany lub znacznie przebudowany na początku XX wieku,  

w stylu ulubionego przez Smorczewskich neogotyku. Murowany z cegły, otynkowany  

z otworami okiennymi ostrołukowymi i blendami ostrołukowymi stanowiącymi podziały 

ścian. Po 1915 roku ówczesny właściciel Jan Julian Smorczewski adaptował go na 

mieszkanie i urządził w nim swoją rezydencję, w której zamieszkiwał do 1944 roku. Po 
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wojnie mieściły się tutaj biura gminnej spółdzielni, sklep, poczta, biura urzędu gminy  

i mieszkania prywatne, następnie szkoła podstawowa. Od 2009 roku mieściła się tu Filia 

Gminnej Biblioteka Publicznej.96 Obecnie budynek stoi pusty. 

Na krańcu wsi, w pobliżu granicy ze wsią Żdżanne usytuowany jest zabytkowy zajazd, który 

wzniesiony został około 1785 roku, zapewne przez Macieja Ciemniewskiego. Znajduje się tuż przy 

drodze, zwrócony elewacją frontową na wschód. Jest to budynek murowany z cegły, otynkowany, 

parterowy i dwutraktowy. Dawniej posiadał w rzucie kształt litery T i składał się z murowanej karczmy 

od frontu i drewnianego stanu, który spłonął w 1916 roku. Część karczmy zachowana obecnie 

posiada sień przejazdową na osi i po dwie izby po obu jej stronach. Elewacje budynku są gładkie, 

otynkowane z boniowanymi narożnikami. Koronujący gzyms obiega budynek dookoła. Na osi fasady 

umieszczony jest ryzalit pozorny ujęty dwoma parami pilastrów wspierających trójkątny tympanon  

z półkolistym okienkiem. U dołu tympanonu biegnie przestylizowany gzyms tryglifowy. Pierwotnie  

w ryzalicie znajdowała się brama wjazdowa zamknięta półkoliście, obecnie jest tu prostokątny otwór 

drzwiowy. Jest to jedyny, jaki ocalał z pięciu budynków karczemnych wystawionych w XVIII wieku  

w dobrach żdżańskich.97  

W Żdżannem znajduje się kościół p.w. św. Michała Archanioła. Niewielka budowla, 

wzniesiona na miejscu drewnianego kościółka, który się spalił, nosi cechy baroku. Wnętrze jest 

urządzone skromnie. Niemal całe wyposażenie wnętrza zostało w czasie ostatniej wojny zniszczone, 

kiedy Niemcy oddali świątynię prawosławnym. Tylko część sprzętów uratowano. Ołtarz wykonał 

miejscowy stolarz Leon Dobrzański według własnego projektu. W przypadku żdżańskiego ołtarza 

pracy z jakiegoś powodu nie ukończył. Ołtarzowi brakuje bocznych skrzydeł. Ale jest w nim oryginalny 

szczegół: coś w rodzaju obracającego się cyborium z trzema wgłębieniami. A we wgłębieniach obrazy 

figury Serca Pana Jezusa, Matki Bożej Niepokalanej z Lourdes oraz obraz św. Michała Archanioła, 

namalowany przez hrabiego Smorczewskiego z Tarnogóry. W kościele zwraca uwagę utrzymany  

w ciemnych tonacjach obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z roku 1837. W podpisie jako autor tego 

dzieła figuruje F. Pęczarski. W podziemiach kościoła spoczywają doczesne szczątki fundatorki tej 

świątyni, Katarzyny z Bonieckich Suchodolskiej – Kwaśniewskiej oraz Antoniego Konstantego 

Smorczewskiego. Piękne rokokowe epitafium Antoniego Konstantego w kształcie ozdobnego kartusza 

z 1822 roku znajduje się na zewnętrznej, południowo-wschodniej ścianie kościoła. Obok świątyni 

zachowała się drewniana dzwonnica z końca XIX wieku.98   

Plebania – zgrabny budynek, przypominający szlachecki, staropolski dworek. Wzniesiona  

w stylu klasycystycznym na przełomie XVIII i XIX wieku. Właśnie tak wyglądały niewielkie 

szlacheckie dwory. Kapliczka św. Jana Nepomucena stoi w pobliżu kościoła, przy drodze do Chełma 

od strony wsi Zagroda. Kapliczka jest nowa, murowana z cegły, stoi w miejscu dawnej, 

dziewiętnastowiecznej. Natomiast figura świętego pochodzi z XIX wieku.99 
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16.2. OŚRODKI KULTURY I IMPREZY KULTURALNE. 

Centrum Kultury w Siennicy Różanej prowadzi działalność w różnych kierunkach. Odbywają 

się zajęcia z dziećmi i młodzieżą w kole plastycznym, sekcji wokalnej i zespole tańca nowoczesnego 

„No Name”. W ramach zadań bibliotecznych prowadzone są konkursy, warsztaty, zabawy i gry 

edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dla dorosłych i seniorów prowadzone są 

warsztaty malarskie, rękodzieła artystycznego oraz ćwiczenia rekreacyjne zumba. Działalność 

artystyczną kontynuują: Zespół Śpiewaczy „Wrzos”, Kapela Ludowa „Siennica”, Żeński Zespół Ludowy 

„Sienniczanki”, Chór Mieszany „Echo” oraz aktywnie działający Teatr Pokoleń. 

Centrum Kultury w Siennicy Różanej współpracuje z organizacjami oraz stowarzyszeniami  

m.in. z: 

 Koła Gospodyń Wiejskich, 

 OSP, 

 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, 

 Stowarzyszenie LGD Krasnystaw Plus.  

Aktywność we współpracy kulturalno-artystycznej przejawia Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

który jest współorganizatorem, uczestnikiem i jednocześnie odbiorcą ofert kulturalnych. Centrum 

Kultury w Siennicy Różanej współpracuje z Zespołem Szkół CKR w Siennicy Różanej, Szkołą 

Podstawową im. Synów Pułku oraz Przedszkolem. Centrum Kultury utrzymywało także współpracę  

z Powiatową Biblioteką Publiczną w Krasnymstawie, Krasnostawskim Domem Kultury, Muzeum 

Regionalnym, Zespołem Pieśni i Tańca UP „Jawor”, Chełmskim Centrum Tańca „Rytm”, Gminnym 

Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Żółkiewce i Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Łopienniku Górnym. W zakresie badania dziejów myślistwa CK podjęło także 

współpracę z Kołem Łowieckim Nr 16 Szarak w Krasnymstawie.  

Centrum Kultury w Siennicy Różanej nawiązało także kontakty z Centrum Kultury w Opolu 

Lubelskim dzięki, którym opolski Teatr Pokolenie zaprezentował kilka spektakli teatralnych. 

Niedawno odbyła się kolejna promocja wydania Czasopisma społeczno-kulturalnego 

„Ziarno”. Czasopismo obok upowszechniania i utrwalania dorobku artystycznego z zakresu: 

malarstwa, grafiki, literatury, poezji, rękodzieła, fotografii odtwarza i zapisuje historię ruchu 

artystycznego oraz zapomniane dzieje gminy Siennica Różana. „Ziarno” inspiruje oraz zachęca do 

pracy artystycznej wszystkich twórców. Poprzez swój uniwersalny profil pełni rolę gazety, 

informatora i kroniki wydarzeń społeczno-kulturalnych zachowując jednocześnie profesjonalny 

poziom, dzięki czemu zyskuje uznanie i odbiorców poza gminą. Jest wartościowym materiałem 

promocyjnym. 

W serii wydawniczej „Biblioteka Ziarna” w roku 2018 ukazał się kolejny tomik poetycki „Spod 

brwi strzechy” zapomnianej poetki siennickiej Apolonii Proskury z Siennicy Różanej. Podjęto także 

współpracę przy opracowaniu monograficznym Koła Łowieckiego Nr 16 „Szarak”, którego 

założycielami i członkami byli również mieszkańcy gminy.  
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Oprócz wymienionych inicjatyw organizowane są: dożynki, konkursy plastyczne, konkursy 

biblioteczne, kiermasze świąteczne, występy zespołów, wakacyjne wycieczki edukacyjne i inne. 

Centrum Kultury otacza opieką zespoły artystyczne poprzez udzielanie pomocy instruktorskiej, zakup 

kostiumów i zapewnianie udziału w przeglądach, konkursach i występach.  

W ramach współpracy ze szkołami Centrum Kultury użycza salę oraz zaplecze kuchenne na 

studniówki oraz imprezy charytatywne Rady Rodziców. W zamian otrzymuje do dyspozycji salę 

gimnastyczną przy organizacji Siennickiego Opłatka. W ramach współpracy z organizacjami 

społecznymi Centrum Kultury często udostępnia sprzęt kuchenny, nagłaśniający, dekoracje, obrusy, 

stoły i krzesła na wszelkie imprezy odbywające się na terenie gminy. 

Lokal Centrum Kultury wykorzystywany jest w całości. W sali widowiskowo-tanecznej 

odbywają się zajęcia taneczne, występy, wystawy, prezentacje, promocje, zebrania oraz wszelkie 

imprezy okolicznościowe. W lokalu kawiarenki internetowej, której pierwotne przeznaczenie zostało 

zminimalizowane ze względu na powszechny dostęp do Internetu zlokalizowany jest punkt bezpłatnej 

pomocy prawnej dla mieszkańców gminy. Pomieszczenie to w godzinach popołudniowych 

wykorzystywane jest również jako pracownia muzyczna. Trzecią salą pozostającą w dyspozycji 

Centrum Kultury jest pracownia plastyczna, w której wykonywane są dekoracje na imprezy, odbywają 

się zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, próby Kapeli Ludowej, czytane próby Teatru Pokoleń 

oraz niewielkie spotkania okolicznościowe. 

Centrum Kultury w Siennicy Różanej jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi 

wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne i czytelnicze 

mieszkańców, mając na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy  

w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb 

oraz zainteresowań kulturalnych; tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego; krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego; gromadzenie i dokumentowanie działań 

związanych z działalnością zespołów folklorystycznych; wzbogacanie zbiorów i udostępnianie ich 

zwiedzającym; organizacja imprez; ochrona i promocja kultury lokalnej. 

Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: wokalne, koła plastycznego, nauki gry na 

instrumentach i tańca nowoczesnego oraz zajęcia ZUMBA – dla seniorów z terenu naszej gminy To 

stałe sekcje, które cieszą się ogromną popularnością, ale cały czas jesteśmy otwarci na nowe 

propozycje. Podejmowane przez nas działania organizacyjne imprez plenerowych – zarówno 

kulturalno-rozrywkowych, jak i sportowo-rekreacyjnych służą integracji lokalnego środowiska a także 

szerokiej promocji Gminy Siennica Różana. Jesteśmy nowoczesną instytucją, która realizuje wiele 

projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, które służą animowaniu i upowszechnianiu 

kultury w Gminie. 

Współpracujemy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi 

animatorami życia kulturalnego. Wspieramy organizację autorskich przedsięwzięć i pomagamy 

prezentować je podczas organizowanych przez nas imprez kulturalnych. Staramy się również nie 

zapominać o wspieraniu artystyczno- okolicznościowych inicjatyw, siennickich przedszkoli, szkół, 

organizacji społecznych zapraszając i udostępniając im sale oraz na co dzień współpracować z bliskim 
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naszemu sercu Siennickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz prężnie działającym Klubem Seniora. 

Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy w szczególności: 

 edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 

 rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; 

 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 

 krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego; 

  gromadzenie i dokumentowanie działań związanych z działalnością zespołów 

folklorystycznych; 

 organizacja imprez plenerowych; 

  ochrona i promocja kultury lokalnej. 

 

WAKACYJNA AKADEMIA KULTURY   

Wakacyjna Akademia Kultury jest jedną z form rozszerzenia rodzaju zajęć prowadzonych 

przez Centrum Kultury – uczestnicy, zapoznając się z ofertą Centrum podczas WAK chętniej biorą 

udział w zajęciach całorocznych. Jednocześnie WAK daje możliwość przetestowania zainteresowania 

danym kierunkiem rozwoju oferty Centrum Kultury oraz umożliwia promocję zajęć Centrum nie tylko 

na gruncie lokalnym, lecz także wojewódzkim. WAK jest to działanie projektowe, na które Gmina 

pozyskała środki z Narodowego Centrum Kultury i jest to nawiązanie do cyklicznej imprezy Wakacyjna 

Akademia Reportażu im. Ryszarda Kpuścińskiego (w latach 2009-2012). Proponowany cykl 

warsztatów daje możliwość urozmaicenia i odświeżenia dotychczasowych propozycji oraz tematyki 

zajęć i ich repertuaru, rzucając inne światło na zadania kulturalno-artystyczne. Zbiorowe działanie 

podczas WAK stwarza duże szanse, aby zainspirować uczestników do realizowania bardziej twórczych 

celów, oferując ciekawsze środki wyrazu oraz doprowadzić do odświeżenia twórczych zainteresowań 

bywalców Centrum Kultury oraz mieszkańców gminy Siennica Różana.  

Centrum Kultury w kolejnych latach chce podtrzymywać cykliczność Wakacyjnej Akademii 

Kultury, tak aby jej absolwenci mogli zasilać np. lokalne zespoły redakcyjne oraz odmładzać istniejące 

grupy artystyczne.  

Za jeden z mierników poziomu rozwoju społeczeństwa danej jednostki samorządowej 

uważana jest liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących na jej terenie. Na terenie Gminy 

Siennica Różana działają następujące organizacje społeczne: 

 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „KRASNYSTAW PLUS”, 

 Klub sportowy „Znicz” Siennica Różana, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej, 
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 Ochotnicze Straże Pożarne  

 Koło Gospodyń Wiejskich: w Barakach, w Boruniu, w Kozieńcu, w Maciejowie,  

w Rudce, w Siennicy Królewskiej Dużej, w Siennicy Królewskiej Małej, w Siennicy 

Różanej, w Stójle, w Wierzchowinach, w Woli Siennickiej, w Zagrodzie, w Żdżannem, 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

 Związek Emerytów i Rencistów, 

 Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych, 

 Koło Wędkarskie „Sandacz”. 

 

16.3. BIBLIOTEKI.  

Biblioteka znajduje się w strukturach Centrum Kultury, pod nazwą Biblioteka Publiczna im. 

Ryszarda Kapuścińskiego. W 2018 roku działała nieprzerwanie, pracownicy wykorzystywali urlopy 

wypoczynkowe naprzemiennie. 

W 2018 roku zakupiono 329 sztuk woluminów, w tym 219 szt. ze środków organizatora i 110 

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ciągu 2018 roku zostało 

zaprenumerowanych ogółem 7 tytułów czasopism nieoprawnych, dostępnych zarówno w czytelni, jak 

również do wypożyczenia na zewnątrz. W ciągu roku biblioteka otrzymała 18 sztuk woluminów  

w formie darów od osób prywatnych. Na koniec roku 2018 ogólny stan księgozbioru wyniósł 6689 

sztuk woluminów.   

Biblioteka Publiczna na rok 2018 uzyskała środki pieniężne w kwocie 4000,00 zł z dotacji 

podmiotowej Urzędu Gminy oraz dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze 

środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z budżetu państwa w kwocie  

2 101,00 zł. W bieżącym roku planowane jest zwiększenie puli na zakup książek. 

W 2018 roku liczba czytelników wyniosła 355 osób. Wśród nich 196 osób uczących się, 94 

pracujących i 65 pozostałych. Zarejestrowano 3499 wypożyczeń książek i czasopism. Dobierając 

zakup książek, dostosowujemy go do potrzeb i zainteresowań czytelników, podejmując działania 

promujące czytelnictwo. Biblioteka współorganizuje konkursy, warsztaty i zajęcia praktyczne dla 

dzieci. Stara się aktywnie współpracować ze szkołą podstawową i przedszkolem. W roku 2018 

Centrum Kultury w Siennicy Różanej przy współudziale Biblioteki Publicznej im. R. Kapuścińskiego 

uczestniczyła w promocji czasopisma społeczno-kulturalnego ,,Ziarno” oraz tomiku z twórczością 

Janiny Dobosz z gminy Siennica Różana pt. ,,Sen kwitnącej łąki”. 

Biblioteka zatrudnia dwie osoby na stanowiskach bibliotekarz – referent jedną na pełnym 

etacie a drugą na ½ etatu. Biblioteka Publiczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-

16.00. Pracownicy biblioteki konsultują z czytelnikami zakup nowości wydawniczych, współpracuje  

z instytucjami z tutejszej gminy dbając o różnorodną ofertę kulturalną-oświatową. Pracownicy starają 

się zaspokoić potrzeby czytelnicze osób starszych, oferując im książki z dużą czcionką. 
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Do grupy specjalnej korzystającej z biblioteki zaliczają się seniorzy, którzy w 2018 r. licznie  

i z dużą częstotliwością korzystali z księgozbioru oraz uczestniczyli w imprezach i warsztatach 

współorganizowanych przez bibliotekę i Centrum Kultury. 8. Biblioteka korzysta z dwóch jednostek 

komputerowych pozyskanych w ramach ,,Programu Rozwoju Bibliotek’’ oraz jednego komputera  

w czytelni z projektu PROW w latach 2005-2009. Biblioteka uczestniczyła w projekcie Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach, którego pozyskała 110 woluminów ze środków spoza własnego 

budżetu. 

W roku 2018 odmalowano ściany w oddziale dziecięco-młodzieżowym, a w roku 2019 

planowane jest także odnowienie ścian w oddziale dla dorosłych. Biblioteka posiada udogodnienia 

dla osób poruszających się na wózkach lub matek z małymi dziećmi (jest podjazd na zewnątrz 

budynku). 

 

 

16.4. SPORT 

 
W skład obiektów sportowych na terenie gminy wchodzą:  

 boisko „Orlik”,  

 sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej,  

 hala sportowa przy Centrum Kształcenia Rolniczego, 

 stadion piłkarski w Siennicy Różanej. 
 

Na terenie Gminy działają kluby sportowe. 

 W gminie funkcjonuje klub sportowy ZNICZ Siennica Różana, którego tradycje sięgają 

jeszcze roku 1929 r. Obecnie w klubie prowadzone są zajęcia z piłki nożnej w dwóch 

kategoriach wiekowych trampkarzy i młodzików. W zajęciach uczestniczy ponad 30 

zawodników z terenu gminy.  

 W gminie działa również Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” w Zespole Szkół  

w Siennicy Różanej. 

 

16.5. TURYSTYKA. 

 

Gmina Siennica Różana ze swoimi skupiskami łąk i lasów, a w szczególności doliną rzeki 

Siennica, może służyć rekreacji i wypoczynkowi. Walory krajobrazowe i kulturowe obszaru stanowią 

interesującą propozycję turystyczną dla mieszkańców dużych miast, chcących się oderwać od zgiełku  

i hałasu dnia codziennego. Wysokiej jakości zasoby przyrodniczo przyczyniły się do wyznaczenia 

dwóch obszarów chronionych na obszarze gminy, czyli obszaru Natura 2000 Siennica Różana oraz 

Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Teren gminy zachęca do uprawiania turystyki pieszej, 

rowerowej i konnej. Obecnie w trakcie budowy są ścieżki rowerowe. Przez teren gminy przebiega 

szlak rowerowy Green Velo. Docelowo obejmie on swoim zasięgiem pięć województw Polski 

Wschodniej.  



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 77  
 

Wzdłuż doliny rzeki Siennica znajduje się kilkadziesiąt hektarów stawów, z których największy 

kompleks (76 ha) położony jest w miejscowości Zagroda. Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana 

na lata 2015 - 2023 49 W gminie Siennica Różana istnieją możliwości rekreacji wodnej.  

W miejscowości Kozieniec gmina wybudowała zbiornik retencyjny o powierzchni lustra wody 

6,5 ha, który obecnie jest w fazie budowy obiektów rekreacyjnych. W miejscowości Siennica Różana 

zmodernizowano i udostępniono wędkarzom zbiornik o powierzchni 13,7 ha.  

Na terenie gminy brakuje miejsc noclegowych i lokali gastronomicznych. W zakresie obsługi 

gastronomicznej usługi świadczy: Dom Weselny „Sylwia” w Boruniu – organizacja imprez wraz  

z wyżywieniem, AZOT-CHEM Krzysztof Frańczak, Małgorzata Frańczak – dom weselny w Siennicy 

Różanej (w tym: garmażerka). Podczas odbywających się w gminie wydarzeń, wyżywienie zapewniają 

również Koła Gospodyń Wiejskich. Na terenie Gminy brakuje restauracji. 

Zlokalizowane do niedawna jedno gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości 

Wierzchowiny oferujące 5 pokoi zaprzestało swojej działalności. Należy zatem stwierdzić, że pomimo 

dużych możliwości rozwoju usług turystycznych, brak dostatecznie rozwiniętej bazy noclegowej jest 

istotnym czynnikiem hamującym rozwój tej branży gospodarki na omawianym terenie.  

 

17. GOSPODARKA. 

 

Gmina Siennica Różana jest gminą o typowo rolniczym charakterze. Obok dominującej 

działalności rolniczej, w gminie dobrze rozwinięty jest sektor usług, rzemiosła, drobnej 

wytwórczości. Na terenie gminy funkcjonują 2 większe zakłady pracy, czyli Bozamet oraz Rolnicza 

Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie.  

Producenci gotowych wyrobów:  

 Bozamet Sp. z o.o. – elementy stalowe,  

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie – wędliny, ryby, produkcja roślinna, 

hodowa bydła  

 Piekarnia Małgoś s. c. – pieczywo i ciasta 

Najwięksi pracodawcy w obszarze handlu: 

 handel – skupy zboża i rzepaku, owocami, warzywami, głównie produkty produkcji 

rolnej 

 sprzedaż detaliczna – sklepy z przewagą żywności – 10 podmiotów 

W gminie jest 10 zarejestrowanych firm transportowych. Firmy budowlane w gminie to: głównie są 

małe, prywatne jednoosobowe działalności, brak dużych podmiotów. 
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Podmioty gospodarcze wg sektorów własności 

Siennica Różana 

Osoby fizyczne  101 

Spółki handlowe  3 

Stowarzyszenia i organizacje 

społeczne  

6 stowarzyszeń OSP 

Stowarzyszenie Miłośników 

Ziemi Siennickiej 

Klub Sportowy ZNICZ 

UKS Tęcza 

 

Najwięksi pracodawcy z sektora prywatnego:  

 Bozamet Sp. z o.o.;  

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie;  

 Piekarnia Małgoś s. c.;  

 Sklepy wielobranżowe położone na terenie gminy. 

Najwięksi pracodawcy z sektora publicznego:  

 Urząd Gminy Siennica Różana;  

 Centrum Kultury w Siennicy Różanej;  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej;  

 Zespół Szkół w Siennicy Różanej;  

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. 

 

W gminie Siennica Różana obserwuje się zainteresowanie zakładaniem nowych działalności 

gospodarczych. Nowe działalności są przeważnie niewielkie, lecz mają duże szanse rozwoju. Wśród 

nowo powstających podmiotów większość podejmuje działalność handlową lub usługową. Gmina 

podejmuje szereg działań mających na celu przeciwdziałanie oraz ograniczanie poziomu bezrobocia. 

Przeciwdziałając bezrobociu, gmina rozwija infrastrukturę m.in. poprzez budowę i modernizację dróg, 

budowę kanalizacji oraz rozbudowę wodociągów, ponadto dba o korzystny system podatkowy dla 

nowo uruchomionych zakładów produkcyjnych i usługowych. 

Rozpoczynając działalność gospodarczą lub zatrudniając dodatkowych pracowników, można 

uzyskać wsparcie na przygotowanie miejsca pracy w postaci dotacji, które przyznawane są przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie. Duża część osób zakładających działalność wykorzystuje tę 

formę wsparcia. Ta postać wsparcia skierowana jest do zarejestrowanych osób bezrobotnych. 

Szans rozwoju gospodarki Gminy Siennica Różana należy upatrywać w obszarze przemysłu 

rolno-spożywczego, przetwórstwa oraz w obszarze przemysłu czasu wolnego (usług 

ekosystemowych) oraz srebrnej gospodarce (tzw. gospodarce senioralnej). Bardzo ważna jest 

również oferta edukacyjna (centrum edukacji). 
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Globalizacja światowego rynku żywności wymuszająca kreację nowej jakościowo polityki 

żywnościowej wpływa na nowe ustalenia odnośnie do wspierania rolnictwa, eksportu i kształtowania 

stosunków handlowych z krajami trzecimi przez Unię Europejską. Tworząc warunki do rozwoju 

przetwórstwa, przemysłu rolno-spożywczego na terenie gminy Siennica Różana należy pamiętać, że 

przedsiębiorstwa produkujące żywność muszą z jednej strony opierać się determinantom, 

implikującym procesy globalizacyjne, a z drugiej wykorzystywać szanse tworzone przez nasilające się 

procesy integracji sektorowej i branżowej, które wpływają na rozwój regionalny i tworzą swego 

rodzaju odpowiedź na konkurencję globalną. Synergiczna działalność poszczególnych firm tworzy 

barierę ochronną broniącą ich interesy, a zintegrowane zarządzanie handlem międzynarodowym, 

czego przykładem jest działalność w tym obszarze Unii Europejskiej, dowodzi racjonalności 

zawiązywania tego rodzaju współpracy.100 Dlatego współpraca z innymi JST oraz lokalnymi 

lokomotywami rynku (m.in. OSM Krasnystaw, KSC, Herbapol, Lubella itp.) jest ważnym elementem 

umożliwiającym odpowiednie wykorzystanie posiadanej bazy surowca i pracowników.  

Współcześnie najważniejszym kierunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest wzrost ich 

gospodarczej różnorodności. Zachodzić to może przede wszystkim poprzez wzbogacanie struktury 

funkcjonalnej, tj. rozwijanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Warunkiem rozwoju obszarów 

wiejskich takich jak Gmina Siennica Różana jest konieczność zróżnicowania struktury gospodarczej 

poprzez rozwój wszelkich form przedsiębiorczości prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy, 

a więc i rozszerzenie źródeł dochodów ludności. Współcześnie wielofunkcyjność obszarów wiejskich 

jest głównym postulatem w planach zagospodarowania przestrzennego, strategiach rozwoju, 

studiach i prognozach rozwojowych dotyczących wsi. Spośród różnorodnych pozarolniczych funkcji 

gospodarczych na terenach wiejskich rozwija się przede wszystkim: przemysł czasu wolnego 

(turystyka, agroturystyka), srebrna gospodarka, usługi, handel, leśnictwo, drobna wytwórczość  

i mieszkalnictwo. Dodatkowych źródeł dochodów wymaga obecnie wiele wiejskich gospodarstw 

domowych w tej części kraju. Pojawienie się nowych funkcji gospodarczych na terenach wiejskich, 

poprawi bezwzględnie kondycję rolnictwa, począwszy od zagospodarowania nadmiaru siły roboczej 

po modernizację procesów produkcyjnych i pojawienie się szerszego zakresu świadczonych usług dla 

rolnictwa.101 Zintegrowane działania w zakresie oferty czasu wolnego połączonego z usługami 

ekosystemowymi, edukacyjnymi, we współpracy z innymi JST, stowarzyszeniami, organizacjami, 

będzie mieć wpływ na wielofunkcyjny rozwój gminy Siennica Różana. 

Istotnym elementem wzrostu konkurencyjności gospodarczej gminy może być również 

kierunek związany z rozwojem srebrnej gospodarki. Odpowiedzi na dylematy wywołane zmianami 

ilościowych proporcji między generacjami prowadzą do poszukiwania sposobu na modyfikację 

międzygeneracyjnych transferów ekonomiczno-finansowych w imię solidarności pokoleń. Pojęcie 

srebrnej gospodarki (silver economy) ma dwa znaczenia. Pierwsze, nazywane neutralnym czy 

opisowym, polega na ukazywaniu gospodarki ewoluującej w kierunku potrzeb starszej populacji bez 

jej specjalnego – interwencyjnego – ukierunkowywania. Drugie ukazuje możliwość wykorzystania 

starzenia się populacji do takiego ukierunkowania rozwoju, w którym zmiana struktury potrzeb 

                                                           
100

 Krzysztof Firlej, Uwarunkowania Rozwoju Przemysłu Rolno-Spożywczego w Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XIII, zeszyt 1. 
101

 Ewa Pałka, Kierunki Rozwoju Pozarolniczej Działalności na Obszarach Wiejskich w Polsce, Infrastruktura  
i Ekologia Terenów Wiejskich, Infrastructure And Ecology Of Rural Areas, Nr 1/2010, Polska Akademia Nauk, Oddział  

 w Krakowie, s. 163–174.
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ludności oraz pewien wzrost ich aktywności mogłyby stać się źródłem postępu i wzrostu 

gospodarczego. Seniorzy najbliższych lat mają szanse być znacznie bardziej aktywni jako pracownicy, 

producenci, a przede wszystkim – konsumenci. Aby tendencja ta była powszechna – trzeba by 

bardziej zainwestować w rozwiązania dostosowane do tej grupy. Dla najstarszych – regulacje  

i rozwiązania umożliwiające zarówno domową opiekę pielęgnacyjną i socjalną, jak i stacjonarne 

usługi długoterminowe. Należy zwrócić uwagę, że na srebrnym rynku produkty muszą też być 

tworzone bardziej efektywnie. Muszą być nie tylko wysokiej jakości i bezpieczne ze względu na 

zdrowie, ale także relatywnie tanie. Zwiększa się czas zakupu ze względu na poszukiwanie 

odpowiednich produktów. Na srebrnym rynku wzrasta rola usług w stosunku do produktów. Rola 

sektora zdrowotnego w koncepcji srebrnej gospodarki postrzegana jest w dwóch sferach. Z jednej 

strony – w rozwoju rynku produktów medycznych, niezbędnych w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych 

osób starszych. Chodzi tu zarówno o leki i suplementy diety, jak i o urządzenia wspomagające funkcje 

niektórych organów oraz sprzęt rehabilitacyjny, dostosowany do ograniczonej sprawności osób 

starszych. Z drugiej strony – w rozwoju usług zdrowotnych, zarówno o charakterze prewencyjnym, 

jak i leczniczym oraz pielęgnacyjnym.102 

Do branż srebrnej gospodarki należą: 

 mieszkalnictwo; 

 handel, usługi i rzemiosło; 

 jakość produktów i usług; 

 podróże, transport; 

 kultura i czas wolny. 

Uzupełnieniem gospodarki gminy powinna być kompleksowa polityka rozwoju kadr 

uwzględniająca nowy model współpracy szkolnictwa zawodowego z gospodarką, w tym m.in. 

kształcenie połączone z praktyką zawodową u pracodawcy, aktywny udział przemysłu  

w przygotowaniu programów nauczania, rozwój Centrów Kształcenia Praktycznego, modułowej 

oferty edukacyjnej, kwalifikacyjnych kursów zawodowych itp. to kierunek wynikający ze Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego rozwoju (podmiot odpowiedzialny: MEN). Rozwój oferty kształcenia na 

poziomie średnim może doprowadzić do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia 

mieszkańców Gminy Siennica Różana. 

Podstawowym warunkiem ożywienia rozwoju obszarów wiejskich jest kreowanie  

i pobudzanie pomimo wszelkich trudności, przedsiębiorczości. Głównym zasobem i czynnikiem 

rozwoju społeczno-gospodarczego wsi jest mieszkająca tam ludność. Lokalna społeczność, chcąc 

osiągnąć sukces, musi jednak porzucić taktykę przetrwania i przyjąć filozofię rozwoju, która polega na 

znalezieniu własnej drogi poprzez wykorzystanie wszystkich uwarunkowań lokalnych i możliwości 

zewnętrznych.103 
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18. PARTNERSTWA GMINY.  

Gmina Siennica Różana należy do „LGD Krasnystaw PLUS”. Na terenie LGD „KRASNYSTAW 

PLUS” dzięki sprzyjającym warunkom do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego (wolne tereny pod 

lokalizację działalności gospodarczej zakładów przemysłowych, przetwórstwa rolno-spożywczego, 

usług, zaplecze surowcowe) szansę na rozwój ma przemysł przetwórczy. Położenie geograficzne 

powiatu krasnostawskiego, dobre gleby dogodne warunki mikroklimatyczne (nasłonecznienie, dobre 

warunki glebowe i hydrologiczne) tworzą zaplecze do produkcji dużej ilości żywności, a korzystne 

warunki produkcyjne dają możliwości dostosowania kierunków upraw również dla potrzeb 

przemysłowych takich jak: zioła, owoce, warzywa, chmiel, tytoń, len, czosnek. W produkcji roślinnej 

prowadzonej na obszarze zauważalna jest, dominacja upraw zbóż. Są to oczywiście (ze względu na 

dobrą jakość gleb) przede wszystkim pszenica i jęczmień. Blisko 70% upraw to zboża, kolejnym są 

buraki cukrowe, ziemniaki oraz rzepak, a w produkcji zwierzęcej dominuje trzoda chlewna. Wśród 

upraw sadowniczych przeważają: jabłka, grusze, śliwy i wiśnie, a wśród krzewów owocowych 

porzeczki i maliny. Na terenie wzrasta znaczenie upraw ziół.104 

LGD zarejestrowało „chmiel krasnostawski” na liście produktów tradycyjnych MRiRW. 

Produkcja jęczmienia, chmielu, tradycje browarnictwa w regionie, wiedza i doświadczenie 

plantatorów przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz dobra jakość surowca dają 

predyspozycje temu obszarowi do powrotu do historii i produkcji trunków. Liczne plantacje 

chmielu pozostają nieużytkowane. Wśród gospodarstw rolnych dominują tradycyjne metody 

produkcji, bez nadmiernego stosowania środków chemicznych do nawożenia i ochrony upraw. 

Czynnik ten może być atutem do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Produkcja zwierzęca to przede 

wszystkim produkcja mleka i wieprzowiny.105 

Ważną rolę w zagospodarowaniu produktów rolnictwa odgrywają: Spółdzielnia Produkcyjna 

w Zagrodzie, Cukrownia: „Krasnystaw” – oddział KSC S.A. w Siennicy Nadolnej, FTK Sp. z o.o.  

w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Przedsiębiorstwo Handlowe 

„KRAUTEX”, Zakład Masarski „FLEJMER” Produkcja – Sprzedaż Mięsa i Wędlin, Herbimar Spółka 

Jawna M. Fornal, A. Fornal, Herbapol oddział w Fajsławicach, Łojewski Krzysztof Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego i inne. Funkcjonują również podmioty zajmujące się skupem i przetwórstwem płodów 

rolnych, do których zaliczamy: młyn, piekarnie, gorzelnie. Rolnicy z terenu gmin, wchodzą w skład 

grup producenckich działających w powiecie krasnostawskim, w następujących branżach: produkcji 

zbóż, produkcji warzyw i owoców, produkcji mleka oraz produkcji trzody chlewnej. Konsultacje 

społeczne pokazują, że duża liczba mieszkańców jest zainteresowana rozwojem małych przetwórni 

opartych na lokalnych zasobach.106 

Obszar LGD posiada dobre warunki do rozwoju energetyki słonecznej, która może służyć 

zarówno jako ogrzewanie wody jak i produkcji energii elektrycznej. Średnie roczne zachmurzenie 

wynosi 64%, a usłonecznienie sięga 1650 h/rok. Cały obszar województwa lubelskiego zalicza się do 

rejonu II pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej. Korzystne warunki wietrzne 

panujące na obszarze sprawiają, że możliwe jest uruchomienie małych elektrowni wiatrowych. 
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Zasoby energetyczne wiatru na wysokości 30 m sięgają 900 KW/rok i stwarzają odpowiednie warunki 

do inwestowania w farmy wiatrowe. Wykorzystanie zasobów wodnych obszaru może być oparte 

głównie o zasoby energetyczne Wieprza, przy uwzględnieniu przepływów większych niż 20 m3/s. 

Działalnością kulturalną na terenie zajmują się różnego rodzaju instytucje oraz ośrodki 

kultury. Życie kulturalne mieszkańców gmin wiejskich skupia się głównie wśród istniejących 

Gminnych Ośrodków Kultury (8 na terenie LGD), bibliotek gminnych wraz z filiami (około 18), oraz 

łącznie 50 klubów wiejskich, wiejskich domów kultury i świetlic wiejskich, gdzie organizowane są 

różnego rodzaju imprezy kulturalne. Ważną funkcję kulturalną w życiu mieszkańców gmin pełnią 

również remizy strażackie, funkcjonujące przy jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), 

których na terenie odnotowano 63. Wysoki poziom kapitału społecznego przejawia się w szeroko 

rozumianej działalności społeczno-kulturalnej. Kierunki w sztuce takie jak: haft, koronkarstwo, 

malarstwo na szkle, malarstwo na płótnie, rzeźba, wyroby ze słomy. Sztukę ludową upowszechniają 

także rzeźbiarze. Wykonane przez nich przedmioty prezentowane są na licznych wystawach  

i kiermaszach. Zespoły ludowe posiadają bogate tradycje, prezentują pieśni ludowe przekazywane od 

kilku pokoleń przez najstarszych mieszkańców. Ponadto na obszarze funkcjonują: prywatna Galeria 

„Pod frasobliwym Aniołem”, zajmująca się działalnością artystyczną i edukacyjną oraz Galeria 

Produktu Lokalnego i Regionalnego przy Restauracji Lokalnej „Krasna Chata” w miejscowości Wał, 

Artystyczna Stanica Rowerowa w Wierzbicy, Wioska Teatralna w Małochwieju Małym, Stajnia 

Adrenalina – Zagroda Edukacyjna w Siennicy Nadolnej, Zagroda „Ekoprzewodnik” w Izbicy, 

Ekomuzeum Zagrody i Lubelskie, skupiające miejsca poświęcone kultywowaniu tradycji, pracownie 

rękodzieła, obiekty edukacyjne i obiekty atrakcyjne turystycznie. Bardzo ważnymi w życiu 

społeczności wiejskich organizacjami pozarządowymi są Ochotnicze Straże Pożarne. Oprócz działań 

statutowych organizacje te uczą młodych ludzi współdziałania dla dobra ogółu. Remizy strażackie 

służą społecznościom lokalnym za miejsce spotkań i tym samym stymulują integracje ludności wsi 

oraz sołectw. Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba KGW wzrosła. Organizacje pozarządowe budują 

społeczeństwo obywatelskie, które jest świadome swoich praw i obowiązków. Dzięki nimi rozwija się 

inicjatywa lokalna i ludzie uczą się współpracy i pomysłowości. Społeczności lokalne czują się 

gospodarzami na swoim terenie, inwestują i dbają o jego rozwój.107 

Sytuacja mieszkańców obszaru LGD w zakresie dostępu do miejscowej infrastruktury  

i kultury, w ostatnich latach uległa poprawie. Wzrosła liczba nowych i wyremontowanych świetlic 

wiejskich, domów kultury, powstały nowe place zabaw, a także organizowanych jest znacznie 

więcej różnego rodzaju imprez i wydarzeń o charakterze cyklicznym.108 

Na terenie LGD funkcjonuje około 50 świetlic wiejskich lub budynków pełniących ich funkcje. 

W okresie realizacji LSR za pomocą różnych środków w tym z LGD zmodernizowano 49 wiejskich 

domów kultury, świetlic wiejskich i gminnych ośrodków kultury. Część obiektów wymaga dalszej 

modernizacji oraz doposażenia. Na terenie LGD działa 26 instytucji kultury, są to Gminne Ośrodki 

Kultury oraz Biblioteki gminne wraz z filiami.109 
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Na terenach wiejskich brakuje ofert dla seniorów. Pozyskanie środków na remont  

i rewitalizacje obiektów infrastruktury kultury pozwoli na aktywizację mieszkańców, poszerzenie 

oferty spędzania wolnego czasu, oraz poprawę oferty włączenia społecznego oraz animacji 

mieszkańców w tym grup defaworyzowanych oraz adaptację tych miejsc dla potrzeb przedsięwzięć 

animacyjnych i szkoleniowych dla mieszkańców obszaru.110 

Obszar LGD dysponuje ogromnymi możliwościami w kierunku rozwoju turystyki ze względu 

na bardzo korzystne położenie geograficzne, czyste i ciekawe środowisko urozmaicone malowniczymi 

krajobrazami, doliny rzeki Wieprz, a także gościnność mieszkańców. Ważny jest typowo rolniczy 

charakter obszaru i brak ciężkiego przemysłu.111  

Jedną z najbardziej malowniczych miejscowości powiatu krasnostawskiego jest wieś Białka,  

w której mieści się Stadnina koni czystej krwi arabskiej. Dostępnych jest również pięć tras spływu  

o długości od 12 do 44 km.112 

Wśród atrakcji należy wyróżnić także: loty paralotniami, przejażdżki przy użyciu samochodów 

terenowych trasami o różnej długości i stopniu trudności oraz przejażdżki konne. Jazdy konne mają  

w swojej ofercie: Stajnia „Adrenalina”, Stajnia „Pasja” i Stajnia „Zażółkiew”. Ważnym elementem 

infrastruktury turystycznej są gospodarstwa agroturystyczne, a uzupełnieniem bazy noclegowej jest 

oferta gastronomiczna, która w obszarze LGD jest słabo rozbudowana. Na obszarze działania LGD 

funkcjonuje ok. 40 punktów gastronomicznych. Składają się na nią restauracje, zajazdy, pizzerie 

i bary. Usługi gastronomiczne świadczone są także w istniejących obiektach noclegowych, przede 

wszystkim w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie serwowane są regionalne przysmaki oraz 

dostępne produkty wytwarzane na miejscu, takie jak np. twaróg, chleb, mleko, jajka itd. Promocja  

i sprzedaż produktów tradycyjnych i lokalnych ma charakter ograniczony do obszaru LGD. Sprzedaż 

odbywa się głównie na festynach i dożynkach, jak również na lokalnych targowiskach, a także na 

terenie gospodarstw agroturystycznych. Istnieje potrzeba promocji i rozszerzenia rynków zbytu na 

produkty tradycyjne.113 

Celem LGD jest wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju istniejących 

przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych i wzrost kompetencji mieszkańców w kierunku 

przedsiębiorczości (rozwój istniejących przedsiębiorstw, tworzenie nowych przedsiębiorstw, 

utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, wzrost aktywności ludzi młodych w kierunku 

przedsiębiorczości, utworzenie sieci współpracy i miejsca kooperacji w obszarze produktów 

lokalnych, wprowadzenie na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”). Ponadto celem LGD jest wzrost 

atrakcyjności turystycznej obszaru, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  

i kulturalnej obszaru, rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej  

i rekreacyjnej obszaru, tworzenie nowych przedsiębiorstw w branży turystycznej, promocja obszaru  

i rozwój oferty w zakresie turystyki, oraz produktów i usług lokalnych, rozwój i promocja lokalnych 

produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru, nowe produkty turystyczne na obszarze LGD. 

Równocześnie celem LGD jest poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR 
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przedsięwzięcia edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych, wzmocnienie kapitału 

społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD, rozwój 

infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego, Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej 

i Aktywizacji, w ramach którego będą podejmowane działania szkoleniowe i aktywizacyjne dla osób  

z grup defaworyzowanych w kierunku rynku pracy. Istotnym celem podejmowanych działań jest 

również sprawne funkcjonowanie LGD Krasnystaw PLUS zapewniające wdrożenie Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

Gmina Siennica Różana należy również do istniejącego od 1995 roku Związku 

Transgranicznego Euroregion Bug, który skupia województwo lubelskie w Polsce, obwód brzeski na 

Białorusi, obwód wołyński oraz dwa rejony z obwodu lwowskiego na Ukrainie. 

Związek powstał we wrześniu 1995 roku w Łucku na Ukrainie, z inicjatywy wojewodów: 

chełmskiego Mariana Cichosza, lubelskiego Edwarda Hunka, zamojskiego Stanisława Rapy  

i tarnobrzeskiego Pawła Stawowego oraz Przewodniczącego Wołyńskiej Administracji Państwowej 

Borysa Klimczuka. W maju 1998 roku, na mocy podpisanego aneksu, do Euroregionu włączono 

województwo bialskopodlaskie i obwód brzeski na Białorusi. W maju 2000 roku w poczet 

Euroregionu Bug przyjęto dodatkowo rejony sokalski i żółkiewski, należące do obwodu lwowskiego. 

Euroregion Bug, zajmujący powierzchnię 80,9 tys. km2 należy do największych obszarowo 

euroregionów europejskich. Część polska stanowi 31,1%, ukraińska 28,4%, a białoruska 40,5% (mapa 

euroregionu). W 2011 roku obszar Euroregionu Bug zamieszkiwany był przez 4802,1 tys. osób,  

z czego na część polską przypadało 45,2%, białoruską – 29,0%, ukraińską – 25,8%. 

Ochrona przyrody i planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w harmonii z naturalnym 

środowiskiem są szczególnie istotne w Euroregionie Bug, który jest wyjątkowo atrakcyjnym terenem 

dla rozwoju eko- i agroturystyki. To tutaj znajdują się jedne z najcenniejszych i największych  

w Europie zespołów leśnych (Puszcza Białowieska w obwodzie brzeskim oraz Puszcza Solska i Lasy 

Janowskie w województwie lubelskim), imponująca jest też liczba jezior (67 na Pojezierzu Łęczyńsko-

Włodawskim i 22 na Pojezierzu Szackim). 

Ponadto gmina współpracuje z Gminą Żydzyczyn (Ukraina). 

 

19. STOWARZYSZENIE SPORTOWE. 

W gminie funkcjonuje klub sportowy ZNICZ Siennica Różana, którego tradycje sięgają jeszcze 

roku 1929 r. Obecnie w klubie prowadzone są zajęcia z piłki nożnej w dwóch kategoriach wiekowych 

trampkarzy i młodzików. W zajęciach uczestniczy ponad 30 zawodników z terenu gminy. Obecnie 

największym problemem jest płyta boiska, która nie była remontowana od wielu lat. 

Cele i zadania planu pracy klubu na rok 2019 zostały zrealizowane i były zgodne z zapisami 

statutowymi klubu. Przeszkolono 95 młodych zawodników- mieszkańców Gminy Siennica Różana  

w zakresie techniki i taktyki gry w piłkę nożną. Utrzymano trzy drużyny seniorów, juniorów  

i młodzików powstały nowe grupy zawodników w kategorii skrzat, żak oraz drużyna dziewcząt  

w kategorii orlik. Upowszechniono grę w piłkę nożną jako formę aktywnego i zdrowego spędzania 
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czasu wolnego. Wypromowano młode talenty piłkarskie. Poprzez systematyczne treningi dzieci  

i młodzieży podniesiono ich kondycje, wydolność fizyczną i stan zdrowotny, co ma odzwierciedlenie 

w coraz lepszych wynikach sportowych osiąganych w gminie i regionie. W 2019 roku w Klubie 

Sportowym Znicz Siennica Różana działało sześć drużyn piłkarskich: 23 zawodników młodzicy, 14 

kategorii junior oraz 23 seniorów i 10 dziewcząt kategorii orlik, 15 kategorii skrzat oraz 10 kategorii 

żak. Zawodnicy byli prowadzeni przez trenerów piłki nożnej. Klub ściśle współpracował  

i współpracuje z OZPN w Chełmie oraz prowadził własna działalność statutową.  

Rozgrywano również w roku 2019 mecze towarzyskie i turniejowe , zorganizowano dwa 

turnieje letnie dla dzieci i młodzież z terenu Gminy Siennica Różana. Zawodnicy byli objęci 

profilaktycznym programem działań edukacyjnych. Wyniki uzyskane przez drużyny uplasowały je  

w tabeli na następujących lokatach: Młodzicy - 4 miejsce; Juniorzy - 7 miejsce; Seniorzy - 1 miejsce. 

Podkreślić należy, iż Klub Sportowy „Znicz” od kilkudziesięciu lat bierze udział w rozgrywkach 

sportowych oraz prowadzi działalność szkoleniową w zakresie treningów piłkarskich dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych (seniorów) oraz od niedawna oldbojów, realizując założenia statutowe – w tym 

organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej, 

sprawowanie opieki wychowawczej, a także dodatkowo promując wiedzę o zdrowym trybie życia, 

kulturze fizycznej, wszechstronnym rozwoju oraz motywując mieszkańców Gminy Siennica Różana do 

prozdrowotnego wysiłku fizycznego i ruchu na świeżym powietrzu. Klub Sportowy ma bezpłatny 

dostęp do infrastruktury sportowej Gminy Siennica Różana, mieszczącej się w promieniu 500 metrów 

w Siennicy Różanej, w tym: boiska "Orlik", Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej, hali 

sportowej przy Centrum Kształcenia Rolniczego oraz stadionu piłkarskiego w Siennicy Różanej.  

 

20. PARAFIE, KOŚCIOŁY, ZWIĄZKI WYZNANIOWE. 

Na terenie gminy działają dwie parafie rzymsko-katolickie: 

 Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

 Parafia Św. Michała Archanioła w Żdżannym 

Pierwsza historyczna wzmianka o Siennicy Różanej dotyczy spraw kościelnych. W dniu  

1 sierpnia 1419 roku ksiądz biskup chełmski o nazwisku Biskupiec włączył Siennicę Różaną i Królewską 

do parafii krasnostawskiej. Wędrówki do Krasnegostawu męczyły wiernych. Dziedzic Siennicy 

Różanej, Mikołaj z Wojcieszkowic, przez wiele lat czynił starania o utworzenie parafii w Siennicy. 

Kroniki kościelne podają, że dopiero w 1468 roku w niedzielę po uroczystościach świętego Jana 

Chrzciciela” czyli w czerwcu, spisano akt erygujący parafię. Mikołaj z Wojcieszkowic zbudował kościół 

drewniany i plebanię również drewnianą, a proboszcza wyposażył, to znaczy ofiarował mu dwa łany 

pola, ogrody i sadzawki. Imponująca historia parafii należy do dziedzictwa kulturalnego Siennicy 

Różanej. 
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21. POLITYKA FINANSOWA. 

Budżet Gminy po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku został wykonany  

w kwocie: 19 389 350,53 zł co stanowi 97,77% planu w tym: dochody na zadania własne zostały 

wykonane w kwocie 11 165 271,95 zł, co stanowi 57,59 % dochodów ogółem, dochody majątkowe 

zostały wykonane w kwocie 3 255 876,57 zł, co stanowi 16,79% dochodów ogółem, dochody na 

zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 4 968 202,01 zł, co stanowi 25,62% dochodów ogółem. 

Wydatki na koniec roku wyniosły 19 608 746,54 zł, co stanowi 90,49% planu. Wskaźnik 

wydatków majątkowych, które zostały zrealizowane w kwocie 5 663 886,05 wyniósł 28,88% 

natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13 944 860,49 zł, co daje wskaźnik w wysokości 

71,12% wydatków ogółem. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zaciągniętych 

kredytów 

i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyniósł 3 152 000 zł i przedstawia się następująco: 

 84000 pożyczka w WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków, 

 1 568 000 kredyt w BS Krasnystaw zaciągnięty w 2017 r.  

 1 500 000 kredyt w BS Krasnystaw zaciągnięty w 2019 r. – obydwa na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. 

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  

Wolne środki za 2019 rok wyniosły 737 697,22 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS 

Wykonanie dochodów na 31.12.2019 wyniosło 19 389 350,53 zł, w stosunku do roku 2018 dochody 

wzrosły o 24,58%, na 2020 rok zaplanowano dochody na 18 631 876,54 zł. 

Z danych GUS można zapoznać się ze strukturą dochodów i wydatków w latach 2016-2018: 

 

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW 2016 2017 2018 

OGÓŁEM 100 100 100 

Rolnictwo i łowiectwo 3,2 4,4 6,8 

Transport i łączność 1,0 5,0 0,4 

Gospodarka mieszkaniowa 1,7 0,5 2,4 

Administracja publiczna 0,4 0,4 0,4 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,0 0,0 0,2 

Różne rozliczenia 33,3 30,9 34,2 

Oświata i wychowanie 1,1 1,1 0,9 

Pomoc społeczna 26,2 2,1 1,6 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - - - 

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,5 0,4 0,4 
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Rodzina x 25,0 23,4 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,7 3,1 2,7 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 1,1, 

Kultura fizyczna - - - 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

26,5 25,3 23,4 

Pozostałe 2,4 1,8 2,1 

Struktura wydatków budżetu gminy według działów 2016 2017 2018 

OGÓŁEM 100 100 100 

Rolnictwo i łowiectwo 3,8 9,5 12,8 

Transport i łączność 10,7 14,6 8,8 

Gospodarka mieszkaniowa 0,7 0,6 6,8 

Administracja publiczna 14,4 11,5 11,2 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,8 0,5 1,4 

Różne rozliczenia 0,0 0,0 0,0 

Oświata i wychowanie 27,1 22,4 21,7 

Pomoc społeczna 29,1 5,1 3,4 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - - - 

Edukacyjna opieka wychowawcza 1,3 1,2 0,8 

Rodzina x 23,0 21,8 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,3 4,6 4,1 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,0 4,4, 4,2 

Kultura fizyczna 0,3 0,2 0,6 

Działalność usługowa 0,1 0,1 0,0 

Ochrona zdrowia 0,3 0,2 0,2 

Pozostałe 2,1 2,1 2,2 
114 

Stan finansów gminnych jest stabilny, gmina nie jest zadłużona. Planowane jest zaciągnięcie 

kredytów ze względu na realizację dużych inwestycji z udziałem środków z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

                                                           
 

114
 Vademecum Samorządowe GUS.
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ROZDZIAŁ 4 
Analiza SWOT wykonana podczas konsultacji 

publicznych (warsztatów i wywiadów)  

w dniu 18 maja 2020r. 

 

Analiza SWOT jest jedną z najczęściej stosowanych metod analizy strategicznej, bazuje na 

diagnozie stanu obecnego. SWOT to skrót pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne 

strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). Analiza stanowi 

pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia diagnozowanej jednostki oraz określaniu 

priorytetów jej rozwoju. 

 Podczas konsultacji uczestnicy uzupełniali indywidualnie tabelę analizy SWOT, a następnie 

zestawiano w dyskusji we wspólnej tabeli zgłoszone uwagi. Po zliczeniu uzupełnionych tabel 

poproszono osoby odpowiedzialne ze strony Urzędu Gminy Siennica o zweryfikowanie ewentualnych 

nieścisłości. Poniżej znajduje się zestawienie otrzymanych wyników oraz waga poszczególnych uwag 

zależna od ilości indywidualnych głosów zwracających uwagę na ten sam element oceny podczas 

konsultacji. 

 

STREFA SPOŁECZNA 

Lp. MOCNE STRONY WAGA 

1. Działalność organizacji pozarządowych (Teatr Pokoleń, Zespoły Ludowe, 

Stowarzyszenie Ziemi Siennickiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne) 
3 

2. Mieszkańcy chętnie angażują się w sprawy gminy 3 

3. Dziedzictwo kulturowe, oferta kulturalna 3 

4. Szkoła Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 3 

5. Odnowione świetlice wiejskie 3 

6. Bezpieczeństwo 3 

7. Oferta dla seniorów (Uniwersytet III Wieku) 3 

8. Dobre miejsce do życia, rozwoju życia społecznego i organizacji społecznych 3 

9. Oferta Sportowa (orlik, sala gimnastyczna) oraz aktywny klub sportowy 2 
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10. Baza Edukacyjna (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia) 2 

11. Poziom pomocy socjalnej spełniający minima ustawowe 2 

12. Poziom edukacji 2 

13. Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie 1 

14. Wysoko wykwalifikowane kadry nauczycieli 1 

15. Wysokie kwalifikacje młodych ludzi 1 

16. Fundusz sołecki 1 

17. Współpraca w ramach LGD Krasnystaw Plus 1 

 

Lp. SŁABE STRONY WAGA 

1. Oferta rynku pracy (brak atrakcyjnych miejsc pracy) 3 

2. Demografia (starzejące się społeczeństwo) 3 

3. Wyludnianie się gminy 3 

4. Brak miejsc spotkań dla młodzieży (klubów) 3 

5. Brak bazy lokalowej dla aktywnych seniorów (klubu) 3 

6. Brak żłobka 3 

7. Mała liczba przedsiębiorców 3 

8. Poziom opieki zdrowotnej (NFZ) brak specjalistów 3 

9. Poziom edukacji w szkole średniej nie odpowiada na wyzwania rynku pracy 3 

10. Brak odpowiedniej liczby miejsc w DPS dla seniorów 3 

11. Brak miejsc do wypoczynku i rekreacji 3 

12. Kwalifikacje zawodowe mieszkańców (większość to rolnicy) 2 

13. Brak specjalistów (osób z kompetencjami, które są poszukiwane na rynku) 2 

14. Brak działań, które adoptowałyby budynki i nadawały im nowe funkcje społeczne 2 

15. Brak mieszkań socjalnych 2 

16. Mała częstotliwość patroli policyjnych 1 

17. Niewykorzystany potencjał już zdobytych doświadczeń np. Wakacyjnej Akademii 
Kultury 

1 

 

Lp. SZANSE WAGA 

1. Rozwój rynku pracy (nowe, atrakcyjne miejsca pracy) 3 

2. Nowe DPS (opieka dzienna nad seniorami) 3 

3. Rewitalizacja i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zaniedbanym 
budynkom 

3 

4. Utworzenie miejsca dla młodzieży (klubu, kawiarni) 3 

5. Utworzenie miejsca dla seniorów (klubu, kawiarni) 3 

6. Nawiązanie współpracy z innymi gminami w celu budowy oferty turystycznej 3 

7. Nowe kierunki kształcenia w szkołach średnich dopasowane do rynku pracy 3 

8. Budowa atrakcji turystycznych (wokół  zalewu) 3 

9. Rozwój oferty gastronomicznej i noclegowej 3 

10. Kreowanie marki i promocja lokalnych produktów 3 

11. Wykorzystanie położenia pod rozwój srebrnej (senioralnej) gospodarki 2 

12. Pozyskiwanie sponsorów na rozwój kultury i sportu 2 
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13. Ułatwienie dostępu do specjalistycznej oferty służby zdrowia 2 

14. Wsparcie rozwoju i promocji oferty kulturalnej 2 

15. Wykorzystanie miejsc podmokłych do tworzenia obszarów pod nowe 
gospodarstwa rybackie (tworzenie nowych miejsc pracy) 

2 

16. Budowa hali widowiskowej z galerią 1 

17. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców 1 

18. Mniej biurokracji 1 

 

Lp. ZAGROŻENA  WAGA 

1. Emigracja (wyjazdy za dobrze płatną pracą) 3 

2. Coraz gorsze wskaźniki demograficzne, starzenie się społeczeństwa 3 

3. Brak pieniędzy na konieczne działania (m.in. budowę infrastruktury turystycznej) 3 

4. Bezrobocie 3 

5. Uzależnienia (alkoholizm) 2 

6. Brak rozwiązań dla osób niepełnosprawnych i seniorów potrzebujących pomocy 2 

7. Brak współpracy z innymi gminami (każdy pójdzie swoją drogą) 1 

8. Duży wpływ partii politycznych na samorząd lokalny i towarzyszący temu podział 
społeczeństwa 

1 

 

STREFA GOSPODARCZA 

Lp. MOCNE STRONY WAGA 

1. Położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej w pobliżu trasy S17, obszar Euroregion Bug 3 

2. Potencjał Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Zagroda 3 

3. Rolnictwo (na wysokim poziomie), baza surowca 3 

4. Walory krajobrazowe (potencjał turystyczny) i kapitał ekologiczny (czyste 
środowisko) 

3 

5. Dobrze prosperujące małe firmy. Zakłady świadczące usługi (handlowe, 
budowlane, kosmetyczka) 

3 

6. Ilość pozyskanych środków z UE i zrealizowanych projektów 3 

7. Tradycje, dziedzictwo kultury (zabytki np. stara gorzelnia) 3 

8. Dobry stan dróg Zasoby kadrowe (niestety niskowykwalifikowane) 3 

9. Zasoby kadrowe (niestety niskowykwalifikowane) 2 

10. Przedsiębiorczość 2 

11. Bliskość Lublina, Zamościa, Chełma 2 

12. Bardzo dobry stan infrastruktury technicznej gminy 2 

13. Szlak rowerowy Green Velo 2 

14. Położenie blisko przejść granicznych 2 

 

Lp. SŁABE STRONY WAGA 

1. Brak przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłu spożywczego  3 

2. Brak inwestorów (mało firm oferujących dobrze płatną pracę) 3 

3. Brak atrakcji turystycznych 3 
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4. Brak alternatywnego transportu tj. PKP 3 

5. Brak akceptacji przez społeczeństwo dużych zakładów pracy 3 

6. Brak współpracy międzynarodowej (eksportu, nowych klientów, inwestorów) 3 

7. Rosnący poziom bezrobocia 2 

8. Brak komunikacji z innymi gminami (poza Krasnymstawem) 2 

9. Brak intensywnej promocji gospodarczej gminy 2 

10. Brak miejsc noclegowych i gastronomii 2 

11. Rozdrobnione rolnictwo (brak perspektyw scalania gruntów) 2 

12. Brak współpracy z innymi gminami w zakresie wspólnej oferty 2 

13. Brak rozwiniętej oferty agroturystyki 1 

14. Brak współpracy z organizacjami biznesowymi i z innymi partnerami 1 

15. Brak współpracy między przedsiębiorstwami 1 

16. Brak odpowiednich dróg o nośności m.in. 40t (za wąskie drogi) 1 

17. Zalewanie rynku produktami ze wschodu m.in. z Ukrainy 1 

18. Brak innowacji i nowych technologii 1 

19. Słabe zarządzanie największym majątkiem w gminie jakim jest RSP w Zagrodzie 1 

 

Lp. ZAGROŻENIA WAGA 

1. Brak zainteresowania inwestorów regionem lubelskim 3 

2. Odpływ młodzieży do większych aglomeracji 3 

3. Brak wsparcia ze strony rządowej i środków UE 3 

4. Brak wdrażania nowych technologii 3 

5. Kryzys gospodarczy wywołany pandemią (podobnie jak w innych JST) 2 

Lp. SZANSE WAGA 

1. Budowa zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłu spożywczego 3 

2. Rozwój rolnictwa ekologicznego (edukacja, certyfikacja, wsparcie w dystrybucji) 3 

3. Rejestrowanie produktu lokalnego i jego promocja oraz sprzedaż 3 

4. Budowa atrakcji turystycznych plus bazy noclegowo-gastronomicznej 3 

5. Rozwój oferty agroturystycznej 3 

6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 3 

7. Pozyskania inwestora (nowi pracodawcy) 3 

8. Wykorzystanie walorów krajobrazowych jako kapitału turystycznego 3 

9. Rozwój infrastruktury wokół trasy Green Velo 3 

10. Współpraca wewnątrz gminy pomiędzy różnymi środowiskami 3 

11. Rozwój współpracy międzynarodowej 3 

12. Promocja gminy (szczególnie oferty do rozwoju gospodarczego) 3 

13. Tworzenie grup producenckich 2 

14. Zrzeszanie małych firm i pomoc w ich rozwoju 2 

15. Atrakcje, które przyciągną turystów np. stok narciarski (Siennica-Kraśniczyn; 
Ośrodek wypoczynkowy na zbiorniku w Zagrodzie. 

2 

16. Wielofunduszowe podejście do pozyskiwania środków na rozwój 2 

17. Współpraca z innymi JST w celu ożywienia gospodarczego i turystycznego  2 
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6. Brak zmiany postaw mieszkańców wobec dużych inwestorów 2 

7. Wzrost bezrobocia 2 

8. Stagnacja, brak wymiany pokoleń w zarządzaniu największym majątkiem gminy 1 

 

STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Lp. MOCNE STRONY WAGA 

1. Kanalizacja 3 

2. Wodociągi 3 

3. Dostęp do usług (poczta, bank, powierzchnie handlowe) 3 

4. Gazociąg 3 

5. Internet 3 

6. Infrastruktura drogowa  3 

7. Zbiornik dla wędkarzy 3 

8. Zbiorniki retencyjne 3 

10. Boiska, Orlik 3 

11. Place zabaw 3 

12. Przystanki autobusowe 3 

13. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 3 

14. OZE (panele słoneczne) 3 

15. Szlak Green Velo 3 

16. Amfiteatr 3 

 

Lp. SŁABE STRONY WAGA 

1. Brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych 3 

2. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy 3 

3. Brak klubu dla młodzieży oraz klubu dla seniora (lokalów) 3 

4. Brak intersujących inwestycji w turystyce (kampingów, parkingów) 3 

5. Brak komunikacji (niektóre wsie są odcięte od Świata) 3 

6. Brak chodników  3 

7. Brak budownictwa mieszkaniowego (możliwości zakupu mieszkania przez  
młodych ludzi) 

3 

8. Brak ścieżek rowerowych wzdłuż dróg gminnych 2 

9. Brak przystanków, parkingów dla rowerzystów oraz infrastruktury (małej 
gastronomii) 

2 

10. Brak infrastruktury drogowej z myślą o przedsiębiorstwach i rozwoju gospodarki 2 

11. Brak toalet (w miejscach, w których zatrzymują się turyści) 2 

 

Lp. SZANSE WAGA 

1. Budowa drogi ekspresowej S17 (mobilizacja do współpracy JST całego powiatu) 3 

2. Rozwój infrastruktury (kompleksowo, połączenia z drogami wojewódzkimi, krajowymi) 3 

3. Zagospodarowanie zbiornika Kozieniec na cele turystyczne 3 

4. Pozyskanie nowych terenów pod inwestycje od prywatnych właścicieli 3 
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5. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 3 

6. Rewitalizacja zabytków, miejsc które zatraciły swoje funkcje 3 

7. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 3 

8. Powstanie bazy noclegowo-gastronomicznej 3 

9. Remont dróg i chodników 3 

10. Kemping 2 

11. Modernizacja infrastruktury wodociągowej 2 

12. Modernizacja linii kolejowej do Krasnegostawu 2 

 

Lp. ZAGROŻENIA WAGA 

1. Brak dużych terenów inwestycyjnych 3 

2. Wykluczenie niektórych miejscowości 3 

3. Brak akceptacji społecznej dla nowych zakładów pracy  3 

4. Brak parkingów gminnych 3 

5. Niewystarczająca komunikacja z dużymi miastami (dojazd tylko prywatnym 
środkiem transportu) 

3 

6. Brak nowych mieszkań dla młodych 3 

7. Brak funduszy na różne inwestycje 3 

 

STREFA TECHNICZNA 

 

Lp. MOCNE STRONY WAGA 

1. Dobry stan obiektów publicznych (świetlice, remizy po termomodernizacji) 3 

2. Większość ulic jest w dobrym stanie 3 

 

Lp. SŁABE STRONY WAGA 

1. Stan zabytków (gminne są sukcesywnie remontowane, ale prywatne zaniedbane) 3 

2. Brak lokalnego programu dt. estetyki domów, ogrodzeń 2 

3. Dewastacja zabytków przez wandali 2 

4. Brak siłowni na świeżym powietrzu dla młodzieży 2 

5. Brak parkingów pod obsługę ruchu turystycznego 2 

 

Lp. SZANSE  WAGA 

1. Rewitalizacja zabytków 3 

2. Przeprowadzenie termomodernizacji domów jednorodzinnych 3 

3. Poprawa estetyki elewacji, ogrodzeń, przystanków 2 

5. Kino plenerowe, klub dla młodzieży  2 

6. Klub dla seniorów 2 
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Lp. ZAGROŻENIA WAGA 

1. Brak środków finansowych na potrzebne inwestycje 3 

2. Niechęć ludzi do zmian 3 

3. Podupadanie zabytków 3 

 

STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Lp. MOCNE STRONY WAGA 

1. Walory krajobrazowe 3 

2. Gospodarka śmieciowa (segregacja śmieci) 3 

3. Nieagresywna w stosunku do środowiska tradycyjna gospodarka rolna, rozwój 
przyjaznych środowisku przyrodniczemu form gospodarowania 

3 

4. Brak szkodliwych zakładów przemysłowych (mała ilość wytwarzanych odpadów 
niebezpiecznych, brak przemysłu szczególnie degradującego środowisko) 

3 

5. Realizacja projektów ekologicznych (solary) 3 

6. Cisza, spokój, przyjemne otoczenie 3 

7. Zbiorniki retencyjne 3 

8. Usuwanie azbestu 3 

9. Gmina przyjazna środowisku 3 

10. Czyste powietrze, czysta woda 3 

11. Wdrażanie zasad gospodarki leśnej sprzyjających zachowaniu różnorodności 
biologicznej, stopniowa "ekologizacja" gospodarki leśnej 

3 

12. Korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz 
rozwoju przyjaznych dla środowiska form turystyki (usługi ekosystemowe) 

3 

 

Lp. SŁABE STRONY WAGA 

1. Niski poziom świadomości/edukacji społeczeństwa 3 

2. Opalanie odpadami domków i stan powietrza 3 

3. Zaśmiecone lasy przez turystów 3 

4. Brak odpowiedniej liczby śmietników na wsiach (publicznych, tam gdzie są turyści) 2 

 

Lp. SZANSE WAGA 

1. Rozwój rolnictwa ekologicznego 3 

2. Edukacja mieszkańców (działalność edukacyjna prowadzona przez pracowników 

obszarów chronionych oraz członków proekologicznych organizacji pozarządowych, 
konkursy, wydawnictwa, zajęcia aktywnej edukacji terenowej, akcje prośrodowiskowe - 
sprzątanie świata, dzień ziemi, etc.) 

3 

3. Akcje sprzątania gminy przez uczniów, mieszkańców 3 

4. OZE 3 

5. Wprowadzenie nowych zasad finansowania inwestycji i działań proekologicznych 
(preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe, dotacje z budżetu państwa) 

2 

6. Możliwość uzyskiwania dotacji i pożyczek z funduszy krajowych i zagranicznych 
na inwestycje zmniejszające uciążliwość gospodarki dla środowiska oraz na 
rozwój infrastruktury 

2 
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7. Rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej z krajami UE na szczeblu 
samorządów w celu wymiany doświadczeń w zakresie proekologicznych metod 
gospodarowania i planowania ładu przestrzennego 

2 

8. Wzrost krajowego i zagranicznego popytu na "zdrową żywność", bezpieczne dla 
środowiska formy sportu i rekreacji, turystyki i kontaktu z przyrodą, 
rozwijanie rolnictwa ekologicznego, 

2 

 

Lp. ZAGROŻENIA WAGA 

1. Wzrost cen za odbiór odpadów komunalnych (śmieci) 3 

2. Brak odpowiednich urządzeń do ogrzewania w domkach jednorodzinnych 3 

3. Brak skutecznych przepisów z zakresu budownictwa i zagospodarowania 
przestrzennego zabezpieczających krajobraz przed degradacją (np. wznoszeniem 
budynków o formie niedostosowanej do krajobrazu) 

2 
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ROZDZIAŁ 5 
Analiza ankiet przygotowanych przez autora 
diagnozy stanu obecnego Gminy Siennica Różana. 

 

  Przeprowadzono badanie ankietowe. Urząd Gminy Siennica Różana rozprowadził w gminie 

ankiety nt. stanu istniejącego oraz perspektyw rozwoju Gminy. Wyniki ankietyzacji będą 

wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. 

Wykonawcy opracowania diagnozy zależało, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji 

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

realizowane na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Autorzy Strategii zgodnie z modelem 

partycypacyjno-eksperckim, aby Strategia Rozwoju Gminy była wspólnym dziełem, w którym każdy 

mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie  

i skutecznie są realizowane w perspektywie najbliższych lat. Wypełnioną ankietę mieszkańcy mogli 

składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Siennica. 

 

KOMENTARZ PYTANIE NR. 1. 

W pierwszym pytaniu mieszkańcy oceniali warunki życia/działalności w Gminie oraz możliwości jej 

rozwoju. Mieszkańcy udzielili odpowiedzi i wskazali w grupie bardzo dobrze i dobrze ocenionych 

warunków życia/ działalności następujące obszary: 

LP. OBSZAR % 
odpowiedzi 

„dobrze”  
i „bardzo 
dobrze” 

1. dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociągi) 92,9% 

2. dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym  92,9% 

3. walory krajobrazowe 89,3% 

4. stan środowiska naturalnego 85,7% 

5. bezpieczeństwo publiczne 82,1% 

6. dostępność i jakość edukacji przedszkolnej 78,6% 

7. jakość rządzenia oraz funkcjonowanie administracji publicznej w gminie 75,0% 

8. dostęp do instytucji, placówek usługowych 71,4% 
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9. dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja) 67,9% 

10. warunki dla rozwoju przedsiębiorczości 64,3% 

11. aktywność środowisk lokalnych 60,7% 

12. dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie średnim 60,7% 

13. zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: place, skwery, parki)  60,7% 

 

Mieszkańcy wskazali w grupie średnio ocenionych warunków życia następujące obszary: 

LP. OBSZAR % 
odpowiedzi 
„średnio” 

1. dostępność i jakość opieki społecznej  64,3% 

2. poziom wykształcenia mieszkańców 60,7% 

3. dostępność i jakość opieki zdrowotnej 57,1% 

4. atrakcyjność gminy dla turystów 57,1% 

5. dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki  53,6% 

6. dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje 50,0% 

7. rozwój innowacji w przedsiębiorstwach  46,4% 

8. stan i jakość dróg  46,4% 

9. rozwój rolnictwa i branży rolno-spożywczej 46,4% 

 

  Można zatem stwierdzić, że do największych atutów gminy należy jakość i dostępność 

infrastruktury komunalnej oraz szkolnictwa, także walory krajobrazowe i stan środowiska 

naturalnego. Stąd należy skupić swoją uwagę na tym, aby przez kolejne lata rozwoju, te właśnie 

obszary stanowiły nie tylko mocną stronę rozwoju, ale były siłą napędową do przekuwania innych, 

pomniejszych szans rozwojowych w realne inwestycje i rozwiązania. 

  Mieszkańcy wskazali w grupie źle ocenionych warunków życia następujące obszary (najwięcej 

odpowiedzi „źle” i „bardzo źle”):  

LP. OBSZAR % 
odpowiedzi 

„źle”  
i „bardzo źle” 

1. atrakcyjne miejsca pracy w przemyśle 78,6% 

2. rynek pracy (możliwość zatrudnienia) 71,4% 

3. dostępność do bazy noclegowej 57,1% 

4. dostępność do bazy gastronomicznej  46,4% 

5. współpraca biznesu oraz rolnictwa z uczelniami, centrami transferu wiedzy 39,3% 

6. usługi turystyczne 39,3% 

7. pomoc w eksportowaniu towarów i usług 35,7% 

 

  Trzeba zauważyć, że do największych problemów/słabych uwarunkowań rozwoju gminy 

należą przede wszystkim: sytuacja na rynku pracy, w tym w szczególności brak atrakcyjnych miejsc 

pracy w przemyśle, a także dostępność do bazy noclegowej oraz bazy gastronomicznej. Dlatego 
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należy skupić uwagę na tym, aby rozwiązać te problemy. Najbardziej niepokojącym problemem jest 

sytuacja na rynku pracy.  

  Obserwacja rozwoju naszego kraju i Europy, a szczególności stały wzrost zamożności 

społeczeństwa oraz rosnące zainteresowanie zdrowym i aktywnym trybem życia (wzrost wydatków 

na turystykę i rekreację), pozwala sformułować wniosek, że Gmina Siennica, w związku z powyższymi 

uwarunkowaniami, powinna skupić się na wykorzystaniu walorów krajobrazowych i środowiskowych 

w kierunku rozwoju turystyki i przemysłu czasu wolnego oraz gospodarki senioralnej, aby tworzyć 

atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkańców. 

 

KOMENTARZ PYTANIE NR. 2. 

  W drugim pytaniu ankietowani oceniali zagrożenia i problemy społeczne, które występują na 

terenie: przestępczość, przestępczość młodocianych, bezrobocie, bieda, przemoc w rodzinie, 

alkoholizm, narkomania, wzrost liczby osób starszych, wzrost liczby osób niepełnosprawnych 

i chorych, brak wykwalifikowanych pracowników oraz brak atrakcyjnych miejsc pracy. Mogli również 

dopisać własne spostrzeżenia tzn., który problem społeczny według ankietowanych jest najbardziej 

istotny z punktu widzenia rozwoju Gminy. 

  Stopień wysokiego zagrożenia/problem społeczny w wynikach badania ankietowego uzyskały 

następujące zjawiska społeczne: 

LP. ZJAWISKA SPOŁECZNE % odpowiedzi 
„wysokie 

zagrożenie 
problemem” 

1. Brak atrakcyjnych miejsc pracy 32,9% 

2. Bezrobocie 28,9% 

3. Wzrost liczby osób starszych 20,1% 

4. Przemoc w rodzinie 18,1% 

 

  Stopień średniego zagrożenia/ problem społeczny w wynikach badania ankietowego uzyskały 

następujące zjawiska społeczne: 

LP. ZJAWISKA SPOŁECZNE % odpowiedzi 
„średnie 

zagrożenie 
problemem” 

1. Alkoholizm 67,9% 

2. Bezrobocie 64,3% 

3. Bieda 64,3% 

 

  Stopień niskiego zagrożenia/ problem społeczny w wynikach badania ankietowego uzyskały 

następujące zjawiska społeczne: 
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LP. ZJAWISKA SPOŁECZNE % odpowiedzi 
„niskie 

zagrożenie 
problemem” 

1. Przestępczość 82,1% 

2. Przestępczość młodocianych 67,9% 

3. Narkomania 46,4% 

 

  Trzeba zauważyć, że do największych zagrożeń/problemów społecznych, na które należy 

zwrócić uwagę w tworzeniu perspektywy rozwoju gminy, są przede wszystkim: brak atrakcyjnych 

miejsc pracy, bezrobocie oraz wzrost liczby osób starszych i należy skupić swoją uwagę na tym, aby 

rozwiązać te problemy społeczne. Do najbardziej niepokojących problemów należy brak atrakcyjnych 

miejsc pracy, co może stymulować młodych i wykształconych ludzi do dalszej migracji w celach 

zarobkowych.  

  Obserwacja rozwoju naszego kraju i Europy wskazuje, że koniunktura gospodarcza ostatnich 

lat istotnie sprzyjała sytuacji na rynku pracy, co pozwala sformułować wniosek, że Gmina Siennica,  

w związku z diagnozowanymi powyżej problemami społecznymi, powinna skupić się na tworzeniu 

warunków dla nowych inwestycji i wspieraniu istniejących przedsiębiorstw. W czasach niepewności 

należy zastosować szczególne zasady zarządzania majątkiem gminy, współpraca pomiędzy 

podmiotami publicznymi i prywatnymi, jak również z innymi partnerami np. funduszami 

inwestycyjnymi. 

 

KOMENTARZ PYTANIE NR. 3. 

W trzecim pytaniu Ankiety, ankietowani zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie 6 

priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy w latach 2021-2030 

oraz rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju. Odpowiedzi uzyskane w badaniu pokazuje 

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

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

zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii

poprawa dostępu do opieki zdrowotnej

modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół

rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej

budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych

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

rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego

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

budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji

budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki

rozwój systemu segregacji odpadów w celu obniżenia cen

poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznych (rynku, placów, skwerów,…

sprawny urząd i samorząd gminny

sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży atrakcji turystycznych

rozwój transportu publicznego

promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i gospodarcza

rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)

wspieranie działań  i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych

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

dostęp do nowych mieszkań (rozwój mieszkalnictwa)

poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej

rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet)

wspieranie innowacji i rozwój eksportu

Priorytety rozwoju 



Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    z  
perspektywą do  roku 2030   

 

Strona | 101  
 

Do grupy 6 priorytetów, które najczęściej wskazywali uczestnicy badania, należą: 

1. Sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży rolno-spożywczej, przetwórczej. 
2. Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki). 
3. Zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia  

i patologii. 
4. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej. 
5. Modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół. 
6. Rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej, budowa 

ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg. 
 

  Biorąc pod uwagę wskazania Ankietowanych, należy stwierdzić, że w planowaniu 

strategicznym rozwoju gminy w latach 2021-2030 powinno się zwrócić szczególną uwagę na 

tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu inwestycji w branży rolno-spożywczej i przetwórczej 

oraz stymulujących przedsiębiorczość, a także ograniczających bezrobocie jako kierunki rozwoju 

gospodarczego. Ważne będą również kierunki związane z poprawą warunków życia mieszkańców 

poprzez promocję i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie 

patologiom, poprawę dostępu do opieki zdrowotnej, a także modernizację infrastruktury przedszkoli 

oraz szkół. 

  Analizując pozostałe priorytety, nasuwa się spostrzeżenie, że wielu z pośród ankietowanych 

zwraca uwagę na potencjał turystyczny gminy, jako kierunku rozwoju i modernizacji istniejącej 

infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. Profil przemysłu czasu wolnego jest kompatybilny  

z oczekiwaniami mieszkańców, ze względu na wielokierunkowy (wielofunkcyjny rozwój). 

 

KOMENTARZ PYTANIE NR. 4. 

W czwartym pytaniu Ankietowani zostali poproszeni o to, aby wymienili 3 najważniejsze inwestycje / 

przedsięwzięcia, które powinny być priorytetowo realizowane na terenie Gminy.  

NAZWA ZADANIA ZAKRES ZADANIA LOKALIZACJA KOSZTY 

Budowa oświetlenia ulicznego  Instalacja Lamp Ledowych ok. 1 000000zł 

Budowa i modernizacja dróg Budowa i modernizacja dróg Ustalenia na poziomie budżetu 
do przetargu. 

Budowa chodników wzdłuż 
ciągów dróg 

Budowa chodników wzdłuż 
ciągów dróg  

Ustalenia na poziomie budżetu 
do przetargu. 

Utwardzanie głównych dróg 
polnych 

Utwardzanie głównych dróg 
polnych 

Ustalenia na poziomie budżetu 
do przetargu. 

Przebudowa drogi gminnej Nowa nawierzchnia asfaltowa, 
budowa chodnika 

ok. 3 000 000zł 

Rewitalizacja parku wraz  
z modernizacją amfiteatru 

Prace budowlane i nasadzenie 
zieleni. 

ok. 1 500000zł 

Przebudowa drogi gminnej Nowa nawierzchnia asfaltowa Kolonia Siennica Duża 

Przebudowa drogi gminnej Nowa nawierzchnia asfaltowa, 
budowa chodnika 

Stójło 
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Przebudowa drogi 
wojewódzkiej w miejscowości 
Boruń 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej w miejscowości 
Boruń 

Ustalenia na poziomie budżetu 
do przetargu. 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3130L Zagroda -
Niedziałowice 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3130L Zagroda –
Niedziałowice 

Ustalenia na poziomie budżetu 
do przetargu. 

Budowa zbiornika małej 
retencji 

Opracowanie projektu  
i budowa zalewu 

Siennica Różana/Siennica 
Królewska 

Mała 

Uporządkowanie terenu 
cmentarza 

Wycinka starych drzew  
i remont alejek  

Siennica Różana 

Budowa ścieżek rowerowych Opracowanie projektu  
i budowa ścieżek rowerowych 

na terenie gminy 

Budowa infrastruktury 
turystycznej 

Opracowanie projektu  
i budowa infrastruktury 
turystycznej 

na terenie gminy 

Przebudowa kładki Położenie nowej kostki Wola Siennicka 

 

Zdecydowana większość ankietowanych wskazała na konieczność przeprowadzenia 

inwestycji w obszarze: infrastruktury drogowej i około drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, 

oświetlenie). Dlatego projektując Strategię Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021-2030 należy 

zwrócić uwagę na działania w tym obszarze. 

 

KOMENTARZ PYTANIE NR. 5. 

W piątym pytaniu, Ankietowani wymienili 3 obiekty (m.in. budynki) obszary, na terenie 

gminy, które ich zdaniem w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji (odnowienia, modernizacji, 

nadania nowych funkcji) lub zaprojektowania i wybudowania. 

NAZWA OBIEKTU OBSZARU/TERENU LOKALIZACJA 

Szkoła podstawowa w Zagrodzie 

Szkoła podstawowa w Wierzchowinach 

Szkoła podstawowa w Siennicy Różanej 

Gorzelnia  w Wierzchowinach 

Pozostałości karczmy w Zagrodzie 

Rewitalizacja dworku Siennica Różana 

Rewitalizacja parku Siennica Różana 

Park podworski  w Żdżannem 

Zbiornik Kozieniec Zagroda 

Zbiornik Siennica Różana Siennica Różana 

Budowa przedszkola ze żłobkiem Siennica Różana 
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Najwięcej ankietowanych wskazało, że rewitalizacji wymagają budynki szkół podstawowych 

oraz obiekty zabytkowe/historyczne. Dlatego projektując Strategię Rozwoju Gminy Siennica Różana 

na lata 2021-2030 należy zwrócić uwagę na te działania. Wśród pozostałych wskazań największą 

uwagę należy zwrócić na zbiornik Koziniec i Zbiornik Siennica Różana, które poza funkcją retencyjna 

mogłyby zostać wykorzystane do celów rekreacyjnych. 

 

KOMENTARZ PYTANIE NR. 6. 

  Treść szóstego pytania odnosiła się do kluczowych elementów, z których Gmina może być 

dumna, a które są jej słabymi stronami. 

AUTUTY GMINY SŁABE STRONY 

Położenie gminy  
(droga wojewódzka, bliskość S17) 

Brak porozumienia w sprawie istotnych 
inwestycji (opór ze strony mieszkańców np.  
w sprawie biogazowni, dużych inwestorów) 

Mieszkańcy mający wiele ciekawych pomysłów 
na funkcjonowanie gminy 

Brak dużych zakładów pracy, pracodawców 

Ilość gospodarstw z kolektorami słonecznymi 
oraz przydomowymi oczyszczalniami ścieków 

Brak ośrodków opieki stałej dla ludzi starszych  

Stan dróg – ogólnie dobry Wysprzedawanie terenów inwestycyjnych 
(inwestor kupuje i nic nie robi) 

Telefonizacja Brak nowych inwestorów – podatki, miejsca 
pracy 

Internet Brak bazy noclegowej 

Wodociągi Brak bazy gastronomicznej 

Kanalizacja Bezrobocie 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Słaby poziom opieki zdrowotnej (dostęp do 
specjalistów) 

Poziom wykorzystania środków unijnych Zły zasięg telefonii komórkowej 

Walory krajobrazowe Brak atrakcji wokół kąpieliska 

Orlik Brak ścieżek rowerowych (oprócz Green Velo)  

Wyremontowane świetlice i remizy  

Gmina troszcząca się o ekologię  

Zbiornik Kozieniec  

Infrastruktura techniczna  

Stan środowiska naturalnego  

Cisza i spokój  

OZE  

 
  Uwzględniając atuty gminy, należy rozważyć w rozwoju wykorzystanie walorów 

krajobrazowych i środowiskowych do rozwoju potencjału gospodarczego regionu. Równocześnie 

analizując słabe strony wskazane przez Ankietowanych, należy skupić się na: tworzeniu warunków 

sprzyjających rozwojowi gospodarczemu oraz pozyskiwaniu nowych inwestycji, w tym w turystyce, 
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aby uniknąć zjawiska pogłębiania się problemów, narastania dysproporcji w tempie rozwoju  

i wykluczenia. 

 

KOMENTARZ PYTANIE NR. 7. 

  Pytanie siódme odnosiło się do oceny atrakcyjności gminy i satysfakcji, jaką kształtują 

poszczególne uwarunkowania społeczno-gospodarcze. 

 Bardzo wysoko mieszkańcy ocenili: „To Gmina, z którą jestem silnie związany/a” (26,3% 

wskazań) 

 Wysoko mieszkańcy ocenili: „Atrakcyjna jako miejsce zamieszkania” (23,7% wskazań) 

 Jako średnio/przeciętnie mieszkańcy ocenili: „Atrakcyjna jako miejsce do wypoczynku” 

(28,1% wskazań) 

 Nisko mieszkańcy ocenili: „Atrakcyjna jako miejsce do pracy” (46,7% wskazań) 

  Odpowiedzi „Atrakcyjna jako miejsce do pracy”, respondenci najczęściej przypisywali 

odpowiedzi w ostatnich trzech kategoriach tj.: „bardzo nisko”, „nisko” i „średnio/przeciętnie”. 

Należy stwierdzić, że mieszkańcy są silnie związani z gminą i wysoko oceniają poczucie 

bezpieczeństwa, ponadto mieszkańcy podkreślają swoje silne przywiązanie do lokalnej ojczyzny. 

Odwzorowanie takiego stanu rzeczy, można zauważyć w różnego rodzaju aktywnościach 

mieszkańców. Jednak w latach 2021-2030 należy popracować nad: stworzeniem warunków do 

rozwoju miejsc pracy oraz zwiększenia atrakcyjności gminy na tle sąsiednich gmin. 

 

KOMENTARZ PYTANIE NR. 8. 

 Ostatnie, ósme pytanie w Ankiecie dotyczyło docelowego wizerunku, z jakim mieszkańcy chcieliby, 

aby utożsamiano Gminę w roku 2030. 

 10,4% Ankietowanych wskazało odpowiedź: z Gminą zapewniającym dostęp do 

wysokiej jakości usług społecznych; 

 20,5% Ankietowanych wskazało odpowiedź: z Gminą ekologiczną dbającą  

o środowisko naturalne i estetykę otoczenia; 

 25,6% Ankietowanych wskazało odpowiedź: z Gminą atrakcyjną dla turystów; 

 43,5% Ankietowanych wskazało odpowiedź: z Gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną 

dla przemysłu, inwestorów i tworzącą nowe miejsca pracy; 
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  Należy uwzględnić w projektowaniu strategicznym to, że w gronie Ankietowanych, docelowo 

gmina w 2030 powinna być kojarzona jako gmina zapewniająca dostęp do wysokiej jakości usług 

społecznych oraz gmina ekologiczną dbającą o środowisko naturalne i estetykę otoczenia. 
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ROZDZIAŁ 6 
Opracowania planistyczne, strategiczne, którymi 
dysponuje obecnie gmina. 

 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2015-2023, 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Siennica Różana na lata 

2016-2024, 

 Lokalny Program Rewitalizacji 2017-2023, 

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2015-2020, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny 2016-2018, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Siennica Różana, 2004 r. 

 Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” Gmina 

Siennica Różana 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Siennica Różana na lata 2019 – 2022, 

 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica Różana 2017-2018. 

 

Ze szczegółową treścią tych dokumentów programowych można się zapoznać na stronie 

gminy: www.siennica.pl w zakładce dokumenty strategiczne. Treść dokumentów wykorzystano  

w części diagnostycznej niniejszej Strategii. 
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ROZDZIAŁ 7 
Wnioski z diagnozy i rekomendacje. 

 

 

Diagnozę Gminy Siennica Różana przeprowadzono zgodnie z wytycznymi nowego, 

zrównoważonego modelu rozwoju, który został opisany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Dane do diagnozy Gminy Krasnystaw 

zaczerpnięto również z „Diagnozy prospektywnej województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje 

do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego”(2019). Uwzględniono również dane 

dotyczące Gminy Siennica Różana na tle powiatu z dokumentu „Diagnoza sytuacji społeczno-

gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa lubelskiego” (2017) oraz uwzględniając 

kierunki opracowane w Strategii Zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, która jest 

jedną ze strategii rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) i zastępuje Strategię zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 przyjętą uchwałą nr 163 Rady Ministrów z dnia 

25 kwietnia 2012 r. (M.P poz. 839). SZRWRiR 2030 została opracowana również na podstawie zasad 

opisanych w dokumencie pod nazwą Aktualizacja strategii rozwoju wynikająca z przyjętej przez Radę 

Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020  

(z perspektywą do 2030 r.), który to dokument został przyjęty uchwałą nr 65 Komitetu 

Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju z dnia 23 maja 2017 r. 

W do sporządzenia diagnozy Gminy Siennica Różana przeprowadzono analizę danych 

dotyczących uwarunkowań społeczno-gospodarczych, które dostarczył Urząd Gminy Siennica Różana 

w dniu 4 maj 2020 r. Ważnym elementem diagnozy jest Analiza SWOT, która wykonana została 

podczas konsultacji publicznych (warsztatów i wywiadów) w dniu 18 maja 2020 r., Dodatkowym 

źródłem danych do Diagnozy Gminy Siennica Różana były wyniki analizy ankiet przygotowanych przez 

autora diagnozy dt. stanu obecnego Gminy Krasnystaw, które uzupełniali mieszkańcy gminy. 

Pracownicy Urzędu Gminy dostarczyli ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka wypełnione ankiety. 

Ważnym elementem diagnozy jest również zwrócenie uwagi na mega trendy  

w globalnej skali, które oddziałują na rozwój regionów, w tym Lubelszczyzny. Na podstawie 

zebranych i przeanalizowanych danych sformułowano wnioski ogólne z diagnozy  
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i rekomendacje do dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

z perspektywą 2030”, które wskazują na silne współoddziaływanie kondycji regionu (JST) na relacje  

z innymi JST oraz poziom rozwoju gminy: 

1. Województwo Lubelskie, a zwłaszcza jego przygraniczna część, charakteryzuje się 

niskim wskaźnikiem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.  

2. Niezadowalający pozostaje stopień spójności społecznej i gospodarczej oraz poziom 

jakości życia mieszkańców. 

3. W rolnictwie regionu, od wielu lat obserwujemy nawarstwienie najważniejszych 

problemów, które w znacznej mierze są wynikiem uwarunkowań historycznych  

i wyniszczających lubelską wieś efektów polityki rolnej, zarówno w okresie tzw. 

realnego socjalizmu, jak i okresu transformacji postsocjalistycznej.  

4. Obszary wiejskie w regionie lubelskim są słabiej wyposażone w elementy 

infrastruktury transportowej, komunalnej, energetycznej niż obszary miejskie, co 

tylko w części wynika z mniejszej gęstości przestrzennej osadnictwa i działalności 

gospodarczej na wsi niż w mieście115. 

5. Ważną barierą ograniczającą rozwój nowoczesnego społeczeństwa w regionie 

lubelskim, a także w powiecie krasnostawskim i Gminie Krasnystaw jest najwyższy 

w kraju wskaźnik zagrożenia ubóstwem (30%) oraz zjawisko wykluczenia 

społecznego116 m.in. z powodu niekorzystnych zmian demograficznych.  

6. Doświadczenia wskazują na potrzebę zwiększenia roli i odpowiedzialności 

samorządów lokalnych, jako koordynatora działań rozwojowych na swoim 

obszarze. 

7. Szczególnie istotne będzie pobudzanie aktywności najsłabszych ekonomicznie  

i instytucjonalnie jednostek samorządu terytorialnego oraz przełamywanie barier we 

współpracy między samorządami. 

8. Poprawa dialogu z przedsiębiorcami i mieszkańcami. Istotne znaczenie będzie miała 

współpraca sąsiadujących ze sobą gmin, również tych położonych w pasie 

przygranicznym z partnerami po drugiej stronie granicy”.  

9. Kolejną grupą obszarów o szczególnej koncentracji problemów rozwojowych są 

miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze takie jak Krasnystaw, który 

jest naturalnym partnerem rozwojowym gminy Siennica Różana. Istotne jest to, że 

miasto Krasnystaw cechuje: regres w rozwoju i utrata funkcji społeczno-

gospodarczych i administracyjnych, odpływ ludności (zwłaszcza wykształconej  

w wieku produkcyjnym) do dużych ośrodków, upadek tradycyjnych lokalnych 

przemysłów, starzejącego się społeczeństwa zmieniającego popyt na niektóre 

usługi, jak również niedopasowania popytu i podaży na rynku pracy.117 

10. Zintegrowane podejście terytorialne polega na dopasowaniu interwencji do specyfiki 

danego obszaru, tak aby precyzyjnie odpowiadała ona na różnorodne potrzeby 

rozwojowe, oznacza potrzebę uwzględnienia kontekstu terytorialnego na etapie 

                                                           
115

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). 
116

 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 z perspektywą do roku 2030. 
117

  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf
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programowania, realizacji i monitorowania interwencji oraz lepszej koordynacji 

działań i dostępnych środków finansowych.  

W opracowaniu „Diagnoza prospektywna województwa lubelskiego. Wnioski  

i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego”, Gmina Siennica Różana 

wskazana jest jako miejsce na terenie Obszaru funkcjonalnego rozwoju gospodarki żywnościowej 

(roślinnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej). Do obszaru tego zaliczono również inne gminy  

z powiatu krasnostawskiego m.in: Fajsławice, Łopiennik Górny, Żółkiewka, Gorzków, Izbica, 

Krasnystaw, Kraśniczyn. 118 

Gmina Siennica Różana jest ściśle połączona przestrzennie i funkcjonalnie z miastem 

Krasnystaw. Ten ośrodek lokalny pełni ważną rolę w zakresie funkcji sektora publicznego, 

charakteryzuje się potencjałem sprzyjającym rozwojowi bazy przemysłu rolno-spożywczego, usług 

z zakresu obsługi rolnictwa, ośrodków i działań wspierających transfer wiedzy i innowacji  

w zakresie rolnictwa.  

Województwo lubelskie, w tym Gmina Siennica Różana zmaga się z problemami 

rozwojowymi o charakterze strukturalnym, obligującymi władze do szukania i wprowadzania 

zdecydowanych rozwiązań mających na celu nadanie nowych, silnych impulsów rozwojowych całej 

gospodarce, dynamizację rynku pracy, aktywizację zawodową i mobilizację społecznej 

mieszkańców oraz przeciwdziałanie peryferyzacji regionu.  

Z uwagi na rolniczy charakter oraz bogaty zasób surowców przetwórstwa rolno-spożywczego, 

który stanowi jedną z podstawowych gałęzi przemysłu w regionie, na terenie Gminy Siennica Różana 

działają gospodarstwa rolne o wysokim potencjale produkcyjnym, które zapewniają dostępność 

surowców niezbędnych do rozwoju branży przetwórstwa owocowo-warzywnego.  

Podstawowym zadaniem każdej jednostki samorządu terytorialnego jest tworzenie możliwie 

najlepszych warunków dla bytu i rozwoju społeczności lokalnych. Strategia Rozwoju Gminy Siennica 

Różana będzie planem, który stanowi przedmiot integracji celów, polityk oraz działań organizacji  

w zwartą całość, będzie ponadto ważny punkt odniesienia dla planów inwestycyjnych firm, a także 

zintegruje społeczność lokalną wokół wspólnych wartości, oczekiwań i kluczowych przedsięwzięć. 

Współpraca Gminy Siennica Różana z innymi samorządami, w tym z Samorządem Województwa 

Lubelskiego umożliwi w najbliższej perspektywie realny wzrost gospodarczy.  

Istotne dla rozwoju Gminy Siennica Różana jest położenie na obszarze zagrożonym trwałą 

marginalizacją społeczno-gospodarczą (wg. SOR: Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju  

w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym). Istotą polityki regionalnej 

jest zapewnienie bardziej zrównoważonego rozwoju poszczególnych części kraju (regionów, 

obszarów miejskich i wiejskich) w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym  

i przestrzennym. W tym celu wsparcie otrzymają obszary o mniej korzystnych uwarunkowaniach 

rozwoju, uzyskując odpowiednie zasoby dla eliminowania barier rozwojowych i pobudzenia trwałego 

wzrostu. Zgodnie z SOR i zasadą koncentracji terytorialnej, do obszarów strategicznej interwencji 

                                                           
118

 „Diagnozy prospektywnej województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju 
 Województwa Lubelskiego”(2019).



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 110  
 

(OSI) polityki regionalnej, zaliczamy m.in. obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Obszary 

zagrożone trwałą marginalizacją i miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze zostaną 

obligatoryjnie uwzględnione w krajowych strategiach rozwoju. Regionalne strategie rozwoju muszą 

zaprogramować dla tych OSI wsparcie o charakterze komplementarnym. Obok wskazanych OSI,  

w ramach KSRR wsparcie uzyskają również obszary zdegradowane, wymagające rewitalizacji lub 

przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych (w ramach odnowy wsi).119 

Ze względu na determinanty rozwoju takie jak: 

 Współpraca 

 Zrównoważony rozwój 

 Zintegrowane inwestycje 

 Zrównoważone rolnictwo (ekstensywne rolnictwo, ekologiczne rolnictwo, innowacyjne 

rolnictwo) 

 Wielofunkcjonalny model rozwoju 

 Usługi ekosystemowe 

 Systematyczna poprawa jakości życia mieszkańców 

 Wzrost konkurencyjności 

 Ład przestrzenny 

 Ekonomia społeczna  

 Ekonomia solidarna 

 Kapitał społeczny 

 Kapitał ekologiczny 

 Eksport 

 Innowacyjność 

 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza 

 Srebrna gospodarka 

 Spójność 

 Wielopoziomowe zarządzanie 

 Reindustralizacja 

 Komercjalizacja wiedzy 

W planowaniu rozwoju Gminy Siennica Różana należy uwzględnić obszary współpracy, 

kierując się potrzebą łączenia posiadanych zasobów i kapitałów w ramach współpracy z innymi 

gminami powiatu krasnostawskiego oraz Miastem Krasnystaw, jak również z JST innych powiatów. 

Istotą zrównoważonego, zintegrowanego, wyrównawczego rozwoju Gminy Siennica Różana 

będzie osiągnięcie wspólnie z partnerami publicznymi i prywatnym określonych rezultatów działań  

w perspektywie 2021-2027 (2030), do których należą: 

 atrakcyjne miejsca pracy (przemysł, przetwórstwo, usługi), 

 atrakcyjna oferta dla seniorów (aktywizacja, opieka, gospodarka senioralna), 

 atrakcyjna oferta dla dzieci, młodzieży, dorosłych (edukacja), 
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 atrakcyjna oferta dla turystów. 

 

Do grupy 6 priorytetów rozwoju Gminy Siennica Różan, które najczęściej wskazywali uczestnicy 

badania diagnostycznego należą: 

1. Sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży rolno-spożywczej, przetwórczej. 
2. Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki). 
3. Zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia  

i patologii. 
4. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej. 
5. Modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół. 
6. Rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej, budowa 

ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg. 
 

  Biorąc pod uwagę wskazania Ankietowanych, należy stwierdzić, że w planowaniu 

strategicznym rozwoju gminy w latach 2021-2030 powinno się zwrócić szczególna uwagę na 

tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu inwestycji w branży rolno-spożywczej i przetwórczej 

oraz stymulujących przedsiębiorczość oraz ograniczających bezrobocie jako kierunki rozwoju 

gospodarczego. Ważne będą również kierunki związane z poprawą warunków życia mieszkańców 

poprzez promocję i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie 

patologiom, poprawę dostępu do opieki zdrowotnej oraz modernizację infrastruktury przedszkoli 

oraz szkół. Analizując pozostałe priorytety, nasuwa się spostrzeżenie, że wielu z pośród mieszkańców 

zwraca uwagę na potencjał turystyczny gminy, jako kierunku rozwoju i modernizacji istniejącej 

infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. Profil przemysłu czasu wolnego jest kompatybilny  

z oczekiwaniami mieszkańców, ze względu na wielokierunkowy (wielofunkcyjny rozwój). 

  Do grupy najważniejszych inwestycji/ przedsięwzięć, które powinny być priorytetowo 

realizowane na terenie Gminy, uczestnicy procesu diagnostycznego wskazali: 

 Budowę i modernizację oświetlenia ulicznego (które obecnie jest już realizowane), 

 Budowę i modernizację dróg, 

 Budowę chodników wzdłuż ciągów dróg, 

 Utwardzanie głównych dróg polnych, 

 Przebudowę dróg gminnych, 

 Budowa zbiorników małej retencji, 

 Rewitalizację parku wraz z modernizacją amfiteatru, 

 Uporządkowanie terenu cmentarza (oczyszczenie ze starodrzewia), 

 Budowę ścieżek rowerowych, 

 Budowę infrastruktury turystycznej, 

 Przebudowę kładki, 

 Rewitalizację (odnowienie, modernizacja, nadanie nowych funkcji) m.in. dworku, gorzelni, 

pozostałości karczmy, 

 Modernizację i doposażenie Szkół Podstawowych, 

 Modernizację, doposażenie Zbiornika Kozieniec, 
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 Budowę przedszkola ze żłobkiem. 

Dlatego projektując Strategię Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021-2030 należy 

zwrócić uwagę na działania w tym obszarze. 

Należy stwierdzić, że mieszkańcy są silnie związani z gminą i wysoko oceniają poczucie 

bezpieczeństwa, ponadto mieszkańcy podkreślają swoje silne przywiązanie do lokalnej ojczyzny. 

Odwzorowanie takiego stanu rzeczy, można zauważyć w różnego rodzaju aktywnościach 

mieszkańców. Jednak w latach 2021-2030 należy popracować nad: stworzeniem warunków do 

rozwoju miejsc pracy oraz zwiększenia atrakcyjności gminy na tle sąsiednich gmin. 

Wskazując na docelowy wizerunek, z jakim mieszkańcy chcieliby, aby utożsamiano Gminę  

w roku 2030, najwięcej Ankietowanych wskazało odpowiedź: z Gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną 

dla przemysłu, inwestorów i tworzącą nowe miejsca pracy oraz z Gminą atrakcyjną dla turystów. 

 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU STREFA SPOŁECZNA 

Mocne strony Gminy Siennica Różana, przede wszystkim takie jak: aktywna i pełna 

zaangażowania działalność organizacji pozarządowych (Teatr Pokoleń, Zespoły Ludowe, 

Stowarzyszenie Ziemi Siennickiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne), pokazująca, 

że mieszkańcy chętnie angażują się w sprawy gminy oraz dziedzictwo kulturowe, oferta kulturalna 

stanowią o dużym potencjale społecznym gminy. Atutem na tle całego powiatu oraz ważnym 

elementem stanowiącym o konkurencyjności gminy jest Szkoła Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Siennicy Różanej, w której należy upatrywać interesujących możliwości współpracy  

z przedsiębiorstwami, spółdzielniami, uczelniami w regionie, kraju i zagranicą. Odnowione świetlice 

wiejskie stanowią odpowiednią bazę do dalszego, aktywnego rozwoju potencjału społecznego oraz są 

miejscem, które należy dodatkowo wykorzystać, planując nowe działania w perspektywie roku 2030. 

Niepowątpiewalnie mocną stroną gminy jest bezpieczeństwo, które szczególnie w obecnych czasach 

jest wartością – obok zdrowia, które przyciąga nowych mieszkańców, a już tworzącym wspólnotę 

gminy, daje możliwość spokojnej egzystencji. Oferta dla seniorów m.in. Uniwersytet III Wieku to atut, 

który jako dobra praktyka będzie stanowił bodziec rozwojowy do innych aktywności. Opinia 

mieszkańców gminy o swojej małej Ojczyźnie: „Dobre miejsce do życia, rozwoju życia społecznego  

i organizacji społecznych” to zachęta, którą warto wykorzystać w intensywnej akcji promującej gminę 

Siennica Różana. Na podkreślenie zasługuje również podnoszona w badaniach diagnostycznych 

oferta sportowa (orlik, sala gimnastyczna) oraz aktywny klub sportowy. Należy podkreślić, że wiele 

małych miejscowości, gmin rozwijając ofertę sportową, promując zdrowie i zdrowy tryb życia, 

pozyskało zaufanie nowych mieszkańców i inwestorów, co dobrze rokuje gminie Siennica Różana. 

Baza Edukacyjna (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia) to mocna strona Gminy, jednak 

powinna być nadal rozwijana, modernizowana i uzupełniona przez ofertę żłobka. 
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Do najważniejszych szans Gminy Siennica Różana w obszarze społecznym należy: rozwój 

rynku pracy (nowe, atrakcyjne miejsca pracy). Pozyskanie nowych przedsiębiorców, producentów, 

przetwórców, inwestorów – to priorytet, który jest w pełni zrozumiały i uzasadniony na tym obszarze. 

Wskazanie biorących udział w procesie diagnostycznym na potrzebę powstania nowych DPS (opieka 

dzienna nad seniorami), to wynik danych demograficznych, które są podobne na obszarze całego 

powiatu krasnostawskiego i regionu. Istotną ścieżką rozwojową będzie również rewitalizacja  

i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zaniedbanym budynkom, miejscom. Szansy 

poprawiającej jakość życia społecznego, badani upatrują w utworzeniu miejsca dla młodzieży (klubu, 

kawiarni) oraz utworzeniu miejsca dla seniorów (klubu, kawiarni). Do istotnych szans w obszarze 

społecznym, które należy wykorzystać, należą również budowa atrakcji turystycznych (wokół zalewu) 

oraz rozwój oferty gastronomicznej i noclegowej. Równie ważną kwestią jest potrzeba wykreowania 

marki i promocja lokalnych produktów. Do obszarów szczególnie ważnych, które we współpracy  

z innymi JST oraz partnerami prywatnym, należy wykorzystać w kształtowaniu rozwoju, należy 

położenie Gminy Siennica Różana pod rozwój srebrnej (senioralnej) gospodarki. Chociaż w regionie są 

takie miejsca jak Uzdrowisko Nałęczów czy Roztocze, to malownicze i ustronne położenie gminy 

powoduje, że odpowiednia promocja gospodarcza gminy, powinna zainspirować do działania sektor 

prywatnych inwestorów. Do intensywnego rozwoju życia społecznego w różnych grupach wiekowych, 

potrzebna jest odpowiednia strategia pozyskiwania sponsorów na rozwój kultury i sportu. 

Rozwiązaniem może być powołanie Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu, który skupi wokół siebie 

działalność kilku gmin. Ułatwienie dostępu do specjalistycznej oferty służby zdrowia to zrozumiałe 

oczekiwanie mieszkańców i szansa na pozyskanie nowych obywateli, którzy ze względu na komfort 

życia, wybiorą w przyszłości gminę Siennica Różana, jak miejsce do zamieszkania. Ciekawym 

rozwiązaniem, byłoby sprowadzenie do gminy branżowego ośrodka doskonalenia kadr np. 

więziennictwa, policji czy wojska – wówczas, specjalistyczna opieka medyczna byłaby na znacznie 

wyższym poziomie niż dotychczas. W obszarze społecznym, ale i gospodarczym ważne będzie 

wykorzystanie miejsc podmokłych do tworzenia obszarów pod nowe gospodarstwa rybackie 

(tworzenie nowych miejsc pracy) oraz zagospodarowanie gruntów parafii pod istotne dla całej gminy 

inwestycje np. budowę kempingów, parkingów, małej gastronomi. 

 Należy zadbać w projektowanych działaniach, aby zminimalizować bądź zlikwidować słabe 

strony Gminy Siennica Różana takie jak: brak odpowiedniej oferty rynku pracy (brak atrakcyjnych 

miejsc pracy) był przedmiotem wspólnej troski wszystkich gmin powiatu krasnostawskiego. 

Demografia (starzejące się społeczeństwo), wyludnianie się gminy to procesy, które mogą trwale 

zmienić cykl rozwojowy gminy, na bardzo niekorzystny. Dlatego wszelkie zgłaszane potrzeby 

mieszkańców, powinny być przedmiotem dyskusji i działań – również w partnerstwie publiczno-

prywatnym. Do słabych stron gminy, które zwracają uwagę jest: brak miejsc spotkań dla młodzieży 

(klubów), brak bazy lokalowej dla aktywnych seniorów (klubu), brak żłobka, a także mała liczba 

przedsiębiorców i poziom (a bardziej dostęp) do specjalistycznej opieki zdrowotnej (NFZ).  

W perspektywie 2021-2027 (2030) trzeba pochylić się nad problemem poziomu edukacji w szkole 

średniej, który nie odpowiada na wyzwania rynku pracy. Gmina Siennica Różana musi również 

sprostać deficytowi odpowiedniej liczby miejsc w DPS dla seniorów. Budując plany rozwojowe należy 

pamiętać o braku miejsc do wypoczynku i rekreacji. Dużym problemem są nadal kwalifikacje 

zawodowe mieszkańców (większość to rolnicy) i brak specjalistów (osób z kompetencjami, które są 

poszukiwane na rynku). Inwestorzy oprócz działek, przyłączy, potrzebują wyspecjalizowanych „rąk do 
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pracy”. Brak działań, które adoptowałyby budynki i nadawały im nowe funkcje społeczne, to obszar, 

który warto przeanalizować w odniesieniu do potrzeb społeczno-gospodarczych i nadać mu realny 

wymiar rozwojowy. 

Istotne jest to, aby utrzymujące się słabe strony (problemy) obserwowane w Gminie Siennica 

Różana nie pogłębiły zagrożeń, które są identyfikowane w strefie społecznej takie jak: wzrost 

emigracji (wyjazdy za dobrze płatną pracą), coraz gorsze wskaźniki demograficzne, starzenie się 

społeczeństwa, a także brak pieniędzy na konieczne działania (m.in. budowę infrastruktury 

turystycznej). W związku z zaistniałą sytuacją w Polsce i Europie (kryzys gospodarczy wywołany 

pandemią korona wirusa) należy szczególną uwagę poświęcić zjawisku bezrobocia, aby się nie 

pogłębiało w sposób niebezpieczny dla lokalnej gospodarki. 

 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU STREFA GOSPODARCZA 

Do atutów Gminy Siennica Różana w obszarze gospodarki należy przede wszystkim: 

położenie JST wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 843, w pobliżu trasy S17, na obszarze Euroregionu Bug. 

Potencjał Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Zagroda oraz rolnictwo (na wysokim poziomie), baza 

surowca stanowią odpowiednie zaplecze do rozwoju przetwórstwa, przemysłu rolno-spożywczego. 

Gmina jest typowo rolniczym obszarem, jednak mocną stroną JST są walory krajobrazowe (potencjał 

turystyczny) i kapitał ekologiczny (czyste środowisko), które predysponują Gminę Siennica Różana do 

wielofunkcyjnego rozwoju tj. budowy oferty turystycznej, agroturystycznej, edukacyjnej oraz srebrnej 

gospodarki. Dobrze prosperujące małe firmy, zakłady świadczące usługi (handlowe, budowlane, 

kosmetyczka) przyczyniają się już teraz do rozwoju przedsiębiorczości w gminie. Ekonomia społeczna 

i ekonomia solidarna w Gminie Siennica różana to realne wykorzystanie posiadanego potencjału  

i doświadczenia mieszkańców oraz znaczny krok w kierunku całościowego, spójnego rozwoju 

obszarów wiejskich. W kolejnych latach trzeba zwrócić uwagę na poziom innowacyjności i inwestycji, 

aby ten atut przyczynił się do wzrostu konkurencyjności gminy. Ilość pozyskanych środków z UE  

i zrealizowanych projektów potwierdza możliwości Gminy Siennica różana do zintegrowanego, 

zrównoważonego, spójnego i konkurencyjnego rozwoju w obszarze gospodarki w perspektywie 2021-

2027 (2030). Dodatkowym atutem, który może zainteresować nowych mieszkańców, deweloperów, 

przedsiębiorców są tradycje, dziedzictwo kultury (zabytki np. stara gorzelnia), dobry stan dróg, 

zasoby kadrowe (niestety nisko wykwalifikowane), bliskość Lublina, Zamościa, Chełma, bardzo dobry 

stan infrastruktury technicznej gminy. Mocną stroną dla rozwoju branży gastronomiczno-noclegowej 

i turystycznej w Gminie Siennica Różana jest przebiegający przez jej teren szlak rowerowy Green Velo 

oraz położenie gminy blisko przejść granicznych. 

Ten kapitał powinien pomóc Gminie Siennica Różana wykorzystać nakreślone w badaniu 

szanse rozwojowe m.in. nawiązanie współpracy z inwestorami oraz innymi JST i budowa na terenie 

gminy zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłu spożywczego. Realną szansą dla 

gospodarki gminy, ze względu na ilość małych gospodarstw rolnych, analogicznie jak np. we Francji, 

jest rozwój rolnictwa ekologicznego (edukacja, certyfikacja, wsparcie w dystrybucji), rejestrowanie 

produktu lokalnego i jego promocja oraz sprzedaż. Wielofunkcyjny rozwój gminy i poprawa jakości 

życia mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności wymaga budowy atrakcji turystycznych plus bazy 
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noclegowo-gastronomicznej, ale pomoże w rozwoju oferty agroturystycznej. Szansą rozwojową jest 

niewątpliwie gminny program współpracy z inwestorami zmierzający do uzbrojenia terenów 

inwestycyjnych oraz zwiększenia ich rozmiarów. Przygotowana JST w ten sposób, prędzej pozyska 

inwestora (nowego pracodawcę). Temu również będzie służyć współpraca wewnątrz gminy pomiędzy 

różnymi środowiskami. Rozwój współpracy międzynarodowej, promocja gminy (szczególnie oferty 

rozwoju gospodarczego) powinien wspomagać tworzenie grup producenckich oraz zrzeszanie się 

małych firm i pomoc w ich rozwoju. Wielofunduszowe podejście do pozyskiwania środków na rozwój 

oraz współpraca z innymi JST w celu ożywienia gospodarczego i turystycznego, to uzasadnione 

priorytety rozwoju Gminy Siennica Różana. 

Do słabych stron Gminy, które trzeba rozwiązać w postaci konkretnych działań  

w perspektywie rozwojowej należą przede wszystkim brak przetwórstwa rolno-spożywczego  

i przemysłu spożywczego, brak inwestorów (mało firm oferujących dobrze płatną pracę) oraz brak 

atrakcji turystycznych. Ważnym utrudnieniem w rozwoju gminy jest brak alternatywnego transportu 

tj. PKP. Brak akceptacji przez społeczeństwo dużych zakładów pracy oraz brak współpracy 

międzynarodowej (eksportu, nowych klientów, inwestorów) to czynniki osłabiające znacznie 

przychody gminy i jej mieszkańców. Dlatego warto zająć się powyższymi problemami w sposób 

kompleksowy, planując strategicznie rozwój i wprowadzając wielopoziomowe zarządzanie 

posiadanymi zasobami. Niepokojący jest rosnący poziom bezrobocia, jednak nie jest to problem 

odosobnionym, dlatego do tego tematu należy podejść w sposób systemowy wraz z innymi 

samorządami, Samorządem Województwa i Rządem. Gmina Siennica różana jest zagrożona trwałą 

marginalizacją społeczno-gospodarczą, stąd wiele działań wymaga interwencji finansowej, która 

powinna być uwzględniona w planowaniu strategicznym w latach 2021-2027 (2030). Brak 

komunikacji z innymi gminami (poza Krasnymstawem) grozi wykluczeniem komunikacyjnym kilku 

miejscowości, dlatego problem powinien być wniesiony jako kluczowy do dyskusji o dalszym rozwoju 

województwa lubelskiego. Brak miejsc noclegowych i gastronomii, rozdrobnione rolnictwo (brak 

perspektyw scalania gruntów) to słabe strony gminy, które mogą jednak ulec poprawie, jeżeli 

zaplanuje się i zrealizuje określone działania. Znacznie szybciej będzie można zniwelować bariery 

rozwojowe takie jak brak intensywnej promocji gospodarczej gminy czy przyspieszyć realnie 

współpracę z innymi gminami w zakresie budowania wspólnej oferty gospodarczej.  

Należy zatroszczyć się o minimalizowanie zagrożeń, które mogą pogłębić słabe strony  

i mocno ograniczyć rozwój Gminy w najbliższej perspektywie. Brak zainteresowania inwestorów 

regionem lubelskim przez wiele lat był spowodowany złym stanem infrastruktury drogowej. 

Powstanie nowych dróg, połączeń zminimalizowało już to zagrożenia. Jednak wzrost 

konkurencyjności powoduje, że pomimo to, nadal inwestorzy chętniej wybierają lokalizację  

w zachodniej Polsce. Niemniej jednak nie należy się zniechęcać, ponieważ dla przemysłu rolno-

spożywczego, usług ekosystemowych, rozwoju usług czasu wolnego i srebrnej gospodarki, Gmina 

Siennica Różana posiada odpowiednie położenie i bazę surowca. Poważnym zagrożeniem jest odpływ 

młodzieży do większych aglomeracji. To trend ogólnopolski, który można jedynie ograniczać. Dużym 

zagrożeniem będzie brak wsparcia ze strony rządowej i środków UE w przypadku zastosowania 

wobec Polski sankcji ze strony Komisji Europejskiej związanych z ograniczeniem praworządności  

w Polsce. W tej sprawie pozostaje mieć nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Kryzys gospodarczy 

wywołany pandemią (podobnie jak w innych JST) może się pogłębić, bez zmiany postaw mieszkańców 
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wobec dużych inwestorów. Mieszkańcy powinni być na bieżąco informowani o finansach gminy oraz 

kondycji gminy, wówczas lepiej zrozumieją pewne ekonomiczne prawidłowości, co uchroni gminę 

przed wzrostem bezrobocia. Stagnacja, brak wymiany pokoleń w zarządzaniu największym majątkiem 

gminy (w Spółdzielni), brak wdrażania nowych technologii, innowacji może skutkować utratą pozycji 

rynkowej i perturbacjami finansowymi w niedalekiej przyszłości. Dlatego należy wykorzystać zasady 

planowania strategicznego oraz zarządzania strategicznego, aby uniknąć poważnych problemów 

gospodarczych. 

 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

 Do mocnych stron Gminy Siennica Różana należy zakwalifikować posiadaną przez gminę, 

w dobrym stanie infrastrukturę komunalną m.in. kanalizację, wodociągi, dostęp do usług (poczta, 

bank, powierzchnie handlowe), gaz (podłączenie do gazociągu), Internet. Mieszkańcy wskazują 

również jako atut infrastrukturę drogową, natomiast przedsiębiorcy podnoszą kwestię nośności dróg, 

połączeń z trasami szybkiego ruchu, co stanowi w przyszłości wyzwanie.   

 Atutem Gminy Siennica Różana jest zbiornik dla wędkarzy (również wydarzenie „Zawody 

Pstrągowe”, które powoduje wykorzystanie tego elementu do intensywnej promocji gminy). Zbiorniki 

retencyjne na obszarze gminy oraz stawy są doskonałym zapleczem przestrzenno-funkcjonalnym. 

Boiska, Orlik, place zabaw, przystanki autobusowe to elementy, na które zwracają uwagę 

deweloperzy. Biorąc pod uwagę malownicze położenie gminy, infrastrukturę, bazę edukacyjną należy 

w planowaniu ładu przestrzennego w 2021-2030 wyznaczyć tereny pod budownictwo jednorodzinne, 

wielorodzinne, noclegowo-gastronomiczne, usługi czasu wolnego i srebrną gospodarkę.  

W planowaniu przestrzennym Gminy Siennica Różana istotne są zasady zrównoważonego 

rozwoju, dlatego dalsza troska o infrastrukturę przyjazną środowisku – tak jak w latach ubiegłych 

m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, OZE (panele słoneczne), oświetlenie ledowe – wpływają na 

poziom życia mieszkańców, czystość środowiska naturalnego oraz wzrost konkurencyjności gminy. 

Ważnym atutem gminy jest Szlak Green Velo. W modelu funkcjonalno-przestrzennym istotny 

jest wielofunkcyjny rozwój gminy w latach 2021-2027 (2030), dlatego należy zaplanować  

w dokumentach planistycznych właściwą infrastrukturę, które pomoże rozwinąć usługi 

ekosystemowe oraz usługi czasy wolnego, a także edukację i usługi srebrnej gospodarki – wzdłuż 

Szlaku Green Velo na terenie Gminy Siennica Różana. 

Posiadana przez gminę infrastruktura sportowa, kulturalna w tym Amfiteatr oraz Dom 

Kultury – to doskonała baza do rozwoju licznych usług nie tylko dla mieszkańców, ale również 

turystów i inwestorów. 

Wymienione atuty powinny być wykorzystane do realizacji szans rozwojowych Gminy 

Siennica Różana. Budowa drogi ekspresowej S17 (mobilizacja do współpracy JST całego powiatu) 

oraz rozwój infrastruktury (kompleksowe, spójne, zintegrowane połączenia z drogami wojewódzkimi, 

krajowymi) – to kluczowe inwestycje dla Gminy Siennica Różana. W rozwoju przestrzenno-

funkcjonalny kluczową rolą będzie pozyskanie nowych terenów pod inwestycje od prywatnych 
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właścicieli oraz zbrojenie terenów inwestycyjnych. Wielofunkcjonalny, zrównoważony  

i zintegrowany rozwój Gminny Siennica Różana wymaga zagospodarowania zbiornika Kozieniec na 

cele turystyczne oraz rewitalizacji zabytków, miejsc, które zatraciły swoje funkcje i nadanie im 

nowych funkcji społeczno-gospodarczych. W nowym modelu funkcjonalno- przestrzennym Gmina 

Siennica Różana skupić powinna się na rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz bazy noclegowo-

gastronomicznej i kempingu – budując, remontując równocześnie drogi i chodniki. 

Do słabych stron Gminy Siennica Różana, które należy potraktować priorytetowo  

w projektowaniu rozwoju należy brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz brak 

uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Jako obszar zagrożony trwałą marginalizacją społeczno-

gospodarczą, Gmina Siennica Różna powinna zostać wsparta przez odpowiednie środki finansowe  

z RPO oraz programu dla ww. obszarów w celu opracowania PZP oraz uzbrojenia terenów 

inwestycyjnych. Wspólnie z innymi JST należy zadbać o wspólną promocję posiadanych terenów. Brak 

klubu dla młodzieży oraz klubu dla seniora to element, który ma znaczenie nie tylko społeczne, ale 

również funkcjonalno-przestrzenne. 

Brak interesujących inwestycji w turystyce (kempingów, parkingów) oraz brak komunikacji 

(niektóre wsie są odcięte od Świata) znacznie utrudnia rozwój gminy, a w orientacji przestrzenno-

funkcjonalnej, znacznie obniża jej walory użytkowe. Występujący brak strategicznego rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego (możliwości zakupu mieszkania przez młodych ludzi), powinien ulec 

poprawie, na skutek odpowiedniej promocji gospodarczej Gminy Siennica Różana. Brak ścieżek 

rowerowych wzdłuż dróg gminnych, brak przystanków, parkingów dla rowerzystów oraz 

infrastruktury (małej gastronomii) zasługuje na odpowiednie zaplanowanie rozwiązanie tego 

problemu. Stopień zaangażowania mieszkańców w życie gminy m.in. KGW oraz OSP i innych 

stowarzyszeń umożliwi odpowiednie zagospodarowanie powstałej, nowej infrastruktury. Stąd 

wskazywane przez przedsiębiorców braki infrastruktury drogowej o odpowiedniej nośności, czy brak 

toalet (w miejscach, w których zatrzymują się lub mogą zatrzymywać się turyści) należy do ważnych 

problemów w obszarze funkcjonalno-przestrzennym. 

Do największych zagrożeń, które mogą pogłębić problemy rozwojowe, należy przede 

wszystkim brak dużych terenów inwestycyjnych, wykluczenie komunikacyjne niektórych 

miejscowości, a równocześnie brak akceptacji społecznej dla nowych zakładów pracy. Na uwagę 

zasługuje również brak parkingów gminnych i niewystarczająca komunikacja z dużymi miastami 

(dojazd tylko prywatnym środkiem transportu). Jeżeli w najbliższych latach nic się nie zmieni i nadal 

będzie obserwowany brak nowych mieszkań dla młodych oraz brak (niewystarczające) funduszy na 

różne inwestycje, to zagrożenia pogłębią wymienione słabe strony gminy, tym samym doprowadzą 

do zmarginalizowania społeczno-gospodarczego tego obszaru. 

 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU STREFA TECHNICZNA 

Do mocnych stron Gminy Siennica Różana niewątpliwie należy dobry stan obiektów 

publicznych (świetlice, remizy po termomodernizacji) oraz fakt, że większość ulic jest w dobrym 

stanie. Należy skupić się na wykorzystaniu szans rozwojowych, do których należą: rewitalizacja 
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zabytków, przeprowadzenie termomodernizacji domów jednorodzinnych, a równocześnie – bardzo 

istotna z punktu widzenia oceny mieszkańców, inwestorów, turystów – poprawa estetyki elewacji, 

ogrodzeń, przystanków. Inwestycje w obszarze technicznym poprawiają ocenę obszaru gminy, 

dlatego należy rozważyć zgłaszane propozycje i podjąć wysiłek ich realizacji tj. organizacja kina 

plenerowego np. we współpracy z browarem Perła; zorganizowanie klubu dla młodzieży i klubu dla 

seniorów w ścisłej współpracy z grupami docelowymi, aby mogły się poczuć współodpowiedzialne za 

rozwój nowopowstałych miejsc. 

Do słabych stron Gminy Siennica różana, a tym samym wymagających rozwiązania należy 

stan zabytków (gminne są sukcesywnie remontowane, ale prywatne zaniedbane). Troska o zabytki  

i ich adaptację do nowych funkcji tj. rewitalizacja społeczno-gospodarcza powinna być wsparta 

lokalnym programem dt. estetyki domów, ogrodzeń. Niedopuszczalna jest obserwowana obecnie 

dewastacja zabytków przez wandali. Dziedzictwo kulturowe oraz zabytki to ogromny potencjał, zasób 

gminy, który należy właściwie – w sposób zrównoważony i zintegrowany – rozwijać. Zwraca uwagę 

zgłaszany przez mieszkańców brak siłowni na świeżym powietrzu dla młodzieży oraz brak parkingów 

pod obsługę ruchu turystycznego. Warunkiem różnorodności i wielofunkcyjności rozwoju Gminy 

Siennica Różana jest strategiczny i planowy rozwój zaplecza technicznego pod rozwój nowych 

segmentów usług ekosystemowych, przetwórstwa, przemysłu rolno-spożywczego, energetyki OZE 

oraz srebrnej gospodarki.  

W obszarze technicznym największym zagrożeniem dla rozwoju Gminy Siennica Różana jest 

brak środków finansowych na potrzebne inwestycje, niechęć ludzi do zmian oraz niszczenie, 

podupadanie zabytków. 

 

 

UWARUNKOWANIA ROZWOJOWE STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Do największych atutów w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Siennica Różana 

można bez wątpienia zaliczyć walory krajobrazowe. Ich obecność sprzyja pozytywnej ocenie 

mieszkańców, którzy bardzo wysoko lokują komfort życia w otaczającej ich przyrodzie. Kolejną mocną 

stroną gminy jest prowadzona konsekwentni gospodarka śmieciowa (segregacja śmieci)  

i nieagresywna w stosunku do środowiska tradycyjna gospodarka rolna, rozwój przyjaznych 

środowisku przyrodniczemu form gospodarowania. Brak szkodliwych zakładów przemysłowych (mała 

ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, brak przemysłu szczególnie degradującego 

środowisko) oraz realizacja projektów ekologicznych (solary) powoduje, że Gmina Siennica Różana 

postrzegana jest jako „gmina przyjazna środowisku”. Zrównoważony rozwój i możliwości 

wykorzystania takich atutów jak cisza, spokój, przyjemne otoczenie, zbiorniki retencyjne, pozwala 

wysoko ocenić troskę o ochronę środowiska na terenie Gminy Siennica Różana. Sukcesywne, 

zaplanowane i kontrolowane usuwanie azbestu jest atutem, ale proces ten należy jeszcze bardziej 

zdynamizować. 

Czyste powietrze, czysta woda, wdrażanie zasad gospodarki leśnej sprzyjających zachowaniu 

różnorodności biologicznej, stopniowa „ekologizacja” gospodarki leśnej wyróżniają gminę na tle 
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regionu. Korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz rozwoju 

przyjaznych dla środowiska form turystyki (usługi ekosystemowe) to atuty, które należy w sposób 

aktyny wykorzystać w wielofunkcyjnym i wielofunduszowym rozwoju Gminy Siennica Różana. 

Zidentyfikowane atuty rozwojowe, powinny zostać wsparte, realizacją pojawiających się 

szans, do których bez wątpienia – w obszarze ochrony środowiska – należy rozwój rolnictwa 

ekologicznego oraz edukacja mieszkańców (działalność edukacyjna prowadzona przez pracowników 

obszarów chronionych oraz członków proekologicznych organizacji pozarządowych, konkursy, 

wydawnictwa, zajęcia aktywnej edukacji terenowej, akcje prośrodowiskowe-sprzątanie świata, dzień 

ziemi, etc.) Akcje sprzątania gminy przez uczniów, mieszkańców.  

Szansą na rozwój gospodarczy Gminy Siennica Różana jest energetyka OZE. W gminie 

Siennica Różana w ostatnim czasie dzięki uruchomieniu środków finansowych z RPO WL udało 

wykonać się kolejne instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności 

publicznej. Wpłynęło to na zwiększenie zainteresowania mieszkańców gminy odnawialnymi źródłami 

energii. W maju 2015 r. uruchomiona została przez firmę Solar Project Sp. z o.o. w miejscowości 

Siennica Królewska duża elektrownia słoneczna. Na obszarze prawie 3ha zamontowano 5984 paneli  

o łącznej mocy 1,47 MW. Energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych (mikroinstalacji) mogą także 

produkować osoby fizyczne. Sejm w maju 2015 r. przyjął ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii. 

Gwarantuje ona stałe ceny zakupu energii od właścicieli małych źródeł energii (w segmentach o mocy 

do 3 kW i 3-10 kW). Szacuje się, że dzięki uchwaleniu nowego prawa powstanie około 200 tys. 

mikroinstalacji. Należy podkreślić, że przy podłączeniu instalacji do 40 kW nie jest wymagane 

posiadanie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej. Wprowadzenie nowych zasad finansowania 

inwestycji i działań proekologicznych (preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe, dotacje z budżetu 

państwa). Możliwość uzyskiwania dotacji i pożyczek z funduszy krajowych i zagranicznych na 

inwestycje zmniejszające uciążliwość gospodarki dla środowiska oraz na rozwój infrastruktury. 

Rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej z krajami UE na szczeblu samorządów w celu 

wymiany doświadczeń w zakresie proekologicznych metod gospodarowania i planowania ładu 

przestrzennego wesprze rozwój Gminy Siennica Różana w zakresie ochrony środowiska. 

 

Do słabych stron w obszarze ochrony środowiska należy niski poziom świadomości/edukacji 

społeczeństwa, czego przykładem może być: opalanie odpadami domków jednorodzinnych i stan 

powietrza w okresie grzewczym oraz zaśmiecanie lasów przez turystów. Niewielkim nakładem 

środków można zniwelować brak odpowiedniej liczby śmietników na wsiach (publicznych, tam gdzie 

są turyści). 

 

Zagrożeniem – podobnie jak w innych JST jest wzrost cen za odbiór odpadów komunalnych 

(śmieci) oraz brak środków na zmianę instalacji i zakup odpowiednich urządzeń do ogrzewania  

w domkach jednorodzinnych. Ważnym problemem jest brak skutecznych przepisów z zakresu 

budownictwa i zagospodarowania przestrzennego zabezpieczających krajobraz przed degradacją (np. 

wznoszeniem budynków o formie niedostosowanej do krajobrazu). Ład przestrzenny i odpowiednie 

wykorzystanie kapitału ekologicznego Gminny Siennica Różana stanowi priorytet rozwojowy, który 

należy strategicznie rozwinąć. 
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Zmieniające się uwarunkowania rozwojowe powodują, że wyzwania, z którymi mierzy się 

polityka rozwoju ulegają ewolucji. Globalizacja, cyfryzacja, korona wirus (epidemia w 2020 r.), zmiany 

demograficzne i klimatyczne, niedobór zasobów, urbanizacja to globalne mega trendy, które będą  

w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki. Procesy te wpływają na kierunki 

interwencji publicznej, natomiast wczesne ich dostrzeżenie oraz dostosowanie się Gminy Siennica 

Różana do nowych warunków pozwoli uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną polegającą na 

wzroście jakości życia mieszkańców i wzroście konkurencyjności podmiotów gospodarczych. 

Rozwój zrównoważony terytorialnie w myśl Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 to 

koncentracja wsparcia na słabszych gospodarczo obszarach i nadanie impulsów do ich rozwoju oraz 

integracji z szerszym otoczeniem.120 To realna szansa wykorzystania przez Gminę Siennica Różana 

posiadanych atutów, aby wykorzystać szanse rozwojowe oraz skutecznie zminimalizować słabe 

strony JST i kreślone w procesie diagnostycznym zagrożenia. 

Od lat narasta potrzeba odpowiedniego rozwoju największego potencjału Gminy Siennica 

Różana tj. rolnictwa, w różnych kierunkach, które wykorzystując bazę surowca (płody rolne, 

hodowlę bydła), połączą je z nowymi technologiami, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie 

przetwarzania (rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu spożywczego). Równie 

istotnym endogenicznym potencjałem, który należy rozwinąć w sposób kompleksowy  

i zintegrowany w Gminie Siennica Różana są bogate zasoby walorów krajobrazowych. 

Zrównoważone i zintegrowane projekty w latach 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) pozwolą 

wykorzystać ten kapitał ekologiczny do rozwoju usług ekosystemowych – w tym turystyki oraz 

agroturystyki. 

Planowanie strategiczne rozwoju wymaga uwzględnienia różnych źródeł finansowania – 

wielofunduszowości (również sięgania po środki poza funduszami UE m.in. budowane partnerstwa 

publiczno-prywatnego) i interdyscyplinarnych kierunków inwestycji (łączących na przykład bazę 

surowca pochodzącego z rolnictwa z branżą piwowarską, gorzelniczą oraz technologiami wytwarzania 

ekologicznej żywności, a także ekologicznych detergentów czy kosmetyków).  

Strategicznym wyzwaniem perspektywy 2021-2027 (2030) jest zmierzenie się  

z finansowaniem rozwoju, ponieważ na szczeblu regionalnym, powiatowym, gminnym powstają luki 

w planowaniu strategicznym, a wiele inwestycji wymaga zaangażowania dużego kapitału.  

W określeniu zadań i celów planowania przestrzennego Gminy Siennica Różana w latach 

2021-2027 (2030) konieczne będzie zastosowanie zasad zrównoważonego, zintegrowanego, 

długofalowego i trwałego rozwoju. Filary zrównoważonego rozwoju będą tożsame z celami 

zrównoważonego i zintegrowanego planowania przestrzennego. Planowanie ładu przestrzennego 

Gminy Siennica Różana polegać będzie na: 

 dostosowaniu przestrzeni zabudowy do potrzeb rozwoju Gminy Siennica Różana, 
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 zapewnieniu równego traktowania użytkowników przestrzeni w skali gminy i szerzej  

w układzie ponadlokalnym, regionalnym, 

 kompleksowym przygotowaniu terenu do modernizacji istniejącej infrastruktury 

(zagospodarowanie zbiorników wodnych), 

 zapewnieniu rozwoju w zakresie urbanizacji, gospodarki i ochrony środowiska dla potrzeb 

przyszłych pokoleń – mieszkańców Gminy Siennica Różana, 

 ochronie klimatu, zasobów surowcowych i środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, 

gleby), 

 ochronie dóbr kultury materialnej, 

 ograniczeniu szkodliwych emisji do atmosfery, 

 oszczędzaniu energii poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł (energia słoneczna, 

wiatrowa, wodna itp.), 

 utylizacji odpadów i wdrażaniu technologii produkcji przemysłowej i rolniczej przyjaznej 

otoczeniu, 

 zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych, kulturalnych i socjalnych mieszkańców, 

 zachowaniu ładu przestrzennego (urbanistycznego i architektonicznego) zgodnie ze 

współczesnymi standardami.121 

Oczekiwania ze strony Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego dotyczące planowania przestrzennego formułowane są przede wszystkim jako 

zapewnienie ładu przestrzennego określonego wieloma szczegółowymi aktami legislacyjnymi. 

Dlatego dla Gminy Siennica Różana powinien powstać Lokalny Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego tj. dokument, w którym wypis i wyrys będzie zawierał wszystkie uwarunkowania 

zrównoważonego rozwoju. Na mapy stanowiące integralną część planów zagospodarowania 

przestrzennego winny być naniesione również obszary chronione (jak np. Natura 2000), co uwolni 

inwestorów od obowiązku prowadzenia postępowania środowiskowego.  

Wszystkie analizy i uzgodnienia związane z lokalizacją inwestycji w Gminie Siennica Różana 

w latach 2021-2027 (2030) będą wykonane w ramach zrównoważonego i zintegrowanego 

planowania przestrzennego. Znaczenie kluczowe dla kształtowania trwałego i długofalowego 

rozwoju będzie odgrywała integracja ładu przestrzennego i ekologicznego. Tego typu integracja może 

i powinna, pozwalać na racjonalne oraz harmonijne rozwijanie obiektów i urządzeń szeroko 

rozumianej infrastruktury, w tym infrastruktury technicznej. Rozwój Gminy Siennica Różana – 

zrównoważony, zintegrowany i trwały realizowany w sposób prawidłowy, racjonalny, 

kompleksowy będzie równoznaczny z kształtowaniem ładu przestrzennego w sposób 

harmonijny.122 

Ład, spójność w procesie zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego tj. zintegrowane  

i zrównoważone planowanie przestrzenne w Gminie Siennica Różana będzie miało istotny oraz 

pozytywny wpływ na rozwój: społeczny, kulturalny, gospodarczy oraz na ochronę wartości 

przyrodniczych środowiska i dziedzictwa kulturowego.  
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 Serwis: Buduj z głową, https://www.bzg.pl/  
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 Janusz Lech Siemiński, Koncepcja „Sustainable Development” – Ujęcie Planistyczne (Część 2), Nr 3/2008, Polska 
 Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, s. 175–189. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.
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Gmina Siennica Różana skupi się rozwoju endogenicznego potencjału (wskazanego  

w diagnozie) wynikającego z walorów przyrodniczych, bioróżnorodności (dobre gleby, klimat, 

rolnictwo, baza surowca), wartości kulturowych, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 

zabytków, tradycji, wartości duchowych – wypracowanych przez całe pokolenia, które można  

i powinno się wykorzystać. Budując różnorodność funkcjonalną (wielofunkcjonalność) Gmina Siennica 

Różana zbuduje w latach 2021-2027 (2030) trwałą przewagę konkurencyjną, ujmując 

w swoim modelu funkcjonalno-przestrzennym rozwoju zarówno profil rolniczy, jak i profil turystyczny 

(rozwój usług ekosystemowych, rozwój ekologii, rozwój edukacji, rozwój srebrnej gospodarki, rozwój 

agroturystyki).  

Istotnymi elementami zrównoważonego modelu funkcjonalno-przestrzennego rozwoju 

Gmina Siennica Różana w latach 2021-2027 (2030) są działania budujące trwałą przewagę 

konkurencyjną gminy oraz powiązania funkcjonalne z innymi JST: 

 zintegrowane projekty i inwestycje z innymi JST oraz organizacjami pozarządowymi  

i przedsiębiorcami, 

 rozwój infrastruktury (drogowej, atrakcji turystycznych, zagospodarowanie 

zbiorników wodnych), 

 rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejsc zagrożonych trwałą marginalizacją 

społeczno-gospodarczą, 

 zrównoważone, ekologiczne, ekstensywne rolnictwo, 

 ekonomia społeczna i solidarna (zakładanie organizacji pozarządowych, spółdzielni 

itp.) 

 współpraca z innymi JST, Samorządem Województwa Lubelskiego, Rządem oraz 

współpraca międzynarodowa, 

 ochrona środowiska naturalnego (w tym rozwój energetyki OZE, budowa zbiorników 

retencyjnych), 

 organizacja usług ekosystemowych, 

 rozwój zaangażowania społecznego, 

 wsparcie rozwoju innowacji, komercjalizacji wiedzy i współpracy B+R, 

 wielopoziomowe zarządzanie. 

 

K L U C Z O W E  A T U R Y  I  O B S Z A R Y  R O Z W O J U  Z R Ó W N O W A Ż O N E G O  

M O D E L U  F U N K C J O N A L N O - P R Z E S T R Z E N N E G O   

G M I N Y  S I E N N I C A  R Ó Ż A N A  

 

K L U C Z O W E  A T U T Y  

O b s z a r  s p o ł e c z n y :  

 Dostępność i jakość edukacji przedszkolnej i szkolnictwa na poziomie podstawowym oraz 

na poziomie średnim (Szkoła Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy 
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Różanej) wraz z odpowiednią bazą (w przyszłości trzeba uwzględnić nową bazę dla 

przedszkola). 

 Bezpieczeństwo publiczne. 

 Zaangażowanie mieszkańców w działalność organizacji pozarządowych (Teatr Pokoleń, 

Zespoły Ludowe, Stowarzyszenie Ziemi Siennickiej, Uniwersytet III Wieku, Koła Gospodyń 

Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne). 

 Dostęp do usług. 

 Dziedzictwo kulturowe, oferta kulturalna. 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych (drogi, infrastruktura komunalna) oraz 

odnowione świetlice wiejskie. 

 Dobre miejsce do życia, rozwoju życia społecznego i organizacji społecznych. 

 Jakość rządzenia oraz funkcjonowanie administracji publicznej w gminie. 

 Oferta Sportowa (orlik, sala gimnastyczna) oraz aktywny klub sportowy. 

 Poziom pomocy socjalnej spełniający minima ustawowe. 

 Wysoko wykwalifikowane kadry nauczycieli i kwalifikacje młodych ludzi. 

 Fundusz sołecki (partycypacja społeczna). 

 Współpraca z innymi gminami w ramach LGD Krasnystaw Plus. 

 

O b s z a r  g o s p o d a r c z y  

 Położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej w pobliżu trasy S17, obszar Euroregion Bug. 

 Potencjał Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Zagroda (do rozwoju wielofunkcyjnego). 

 Rolnictwo (na wysokim poziomie), baza surowca. 

 Walory krajobrazowe (potencjał turystyczny, urozmaicona rzeźba terenu m.in. zbiorniki 

wodne, lasy) i kapitał ekologiczny (czyste środowisko). 

 Dobrze prosperujące małe firmy oraz zakłady świadczące usługi (handlowe, budowlane, 

kosmetyczne, fryzjerstwo). 

 Zdolność pozyskiwania funduszy europejskich przez gminę (ilość pozyskanych środków z UE  

i zrealizowanych projektów). 

 Tradycje, dziedzictwo kultury (zabytki np. stara gorzelnia) jako potencjał do 

zrównoważonego, zintegrowanego, spójnego i wielofunkcyjnego rozwoju. 

 Bardzo dobry stan infrastruktury technicznej gminy. 

 Dobry stan dróg (uzupełnienia wymagają ciągi jezdni ze względu na nośność – transport TIR). 

 Zasoby kadrowe (stosunkowo dużo osób do pracy, ale niestety są to osoby nisko 

wykwalifikowane. Zasobem są absolwenci szkoły średniej, która jest atutem). 

 Przedsiębiorczość mieszkańców. 

 Bliskość Lublina, Zamościa, Chełma, przejścia granicznego. 

 Szlak rowerowy Green Velo. 

 Położenie blisko przejść granicznych. 
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O b s z a r  p r z e s t r z e n n o - f u n k c j o n a l n y  

 Infrastruktura komunalna (kanalizacja, wodociągi, gazociąg, internet). 

 Infrastruktura udostępniająca poszczególne usługi (poczta, bank, powierzchnie handlowe) 

ułatwiający funkcjonowanie mieszkańcom. 

 Infrastruktura drogowa (budująca przewagę konkurencyjną w stosunku do innych gmin 

powiatu).  

 Zbiornik dla wędkarzy. 

 Zbiorniki retencyjne (w tym Zbiornik Kozieniec). 

 Infrastruktura rekreacyjna (boiska, Orlik, place zabaw). 

 Przystanki autobusowe. 

 Infrastruktura poprawiająca jakość środowiska naturalnego (przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, OZE (panele słoneczne). 

 Szlaki turystyczne: Szlak Green Velo. 

 Amfiteatr i zabytki (chociaż do remontu). 

 

O b s z a r  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  

 Walory krajobrazowe (cisza, spokój, przyjemne otoczenie). 

 Gospodarka śmieciowa (segregacja śmieci). 

 Nieagresywna w stosunku do środowiska tradycyjna gospodarka rolna, rozwój przyjaznych 

środowisku przyrodniczemu form gospodarowania. 

 Brak szkodliwych zakładów przemysłowych (mała ilość wytwarzanych odpadów 

niebezpiecznych, brak przemysłu szczególnie degradującego środowisko). 

 Realizacja projektów ekologicznych (solary). 

 Urokliwe zbiorniki retencyjne. 

 Usuwanie azbestu. 

 Gmina przyjazna środowisku. 

 Czyste powietrze, czysta woda. 

 Wdrażanie zasad gospodarki leśnej sprzyjających zachowaniu różnorodności biologicznej, 

stopniowa „ekologizacja” gospodarki leśnej. 

 Korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz rozwoju 

przyjaznych dla środowiska form turystyki (usługi ekosystemowe). 

 

O b s z a r  t e c h n i c z n y  

 Dobry stan obiektów publicznych (świetlice, remizy po termomodernizacji) 

 Większość ulic jest w dobrym stanie 
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O B S Z A R Y  M O D E L U  F U N K C J O N A L N O - P R Z E S T R Z E N N E G O   

W A Ż N E  D L A  R O Z W O J U  G M I N Y  S I E N N I C A  R Ó Ż A N A  

( S Z A N S E  R O Z W O J O W E )  

O b s z a r  s p o ł e c z n y  

 Rozwój rynku pracy (nowe, atrakcyjne miejsca pracy). 

 Nowe DPS (opieka dzienna nad seniorami). 

 Rewitalizacja i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zaniedbanym budynkom. 

 Utworzenie miejsca dla młodzieży (klubu, kawiarni). 

 Utworzenie miejsca dla seniorów (klubu, kawiarni). 

 Budowa obiektów opiekuńczo-wychowawczych tj. żłobek, przedszkole. 

 Tworzenie miejsc opieki dla osób starszych. 

 Nawiązanie współpracy z innymi gminami w celu budowy zintegrowanej oferty 

turystycznej opartej na usługach ekosystemowych. 

 Nowe kierunki kształcenia w szkołach średnich dopasowane do rynku pracy. 

 Budowa atrakcji turystycznych (wokół zbiorników wodnych). 

 Rozwój oferty gastronomicznej i noclegowej. 

 Kreowanie marki i promocja lokalnych produktów. 

 Wykorzystanie położenia pod rozwój srebrnej (senioralnej) gospodarki. 

 Wsparcie rozwoju i promocji oferty kulturalnej, pozyskiwanie sponsorów na rozwój kultury 

i sportu. 

 Ułatwienie dostępu do specjalistycznej oferty służby zdrowia. 

 Wykorzystanie miejsc podmokłych do tworzenia obszarów pod gospodarstwa rybackie 

(tworzenie nowych miejsc pracy). 

 Budowa sali widowiskowej z galerią (w ramach rewitalizacji Amfiteatru). 

 

O b s z a r  g o s p o d a r c z y  

 Planowanie przestrzenne – planowanie ładu przestrzennego z uwzględnieniem obszarów 

przeznaczonych na inwestycje gospodarcze (wielofunkcyjny rozwój gminy). 

 Budowa korytarzy transportowych na terenie powiatu, poprawiających układ 

komunikacyjny i budujący konkurencyjność w stosunku do bardziej rozwiniętych rejonów 

Polski. 

 Pozyskania inwestora (nowi pracodawcy) i budowa zakładów przetwórstwa rolno-

spożywczego i przemysłu spożywczego (przetwarzanie, produkcja) – tworzenie atrakcyjnych 

miejsc pracy. 

 Rozwój rolnictwa ekologicznego (edukacja, certyfikacja, wsparcie w dystrybucji). 

 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz pozyskanie nowych. 

 Współpraca przy produkcji lokalnych produktów (korzystanie z dobrych praktyk, 

komercjalizacja wiedzy) oraz rejestrowanie produktu lokalnego, jego promocja oraz 

sprzedaż. 
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 Budowa zintegrowanej, zrównoważonej oferty atrakcji turystycznych plus bazy noclegowo-

gastronomicznej, rozwój oferty agroturystycznej (we współpracy z innymi JST, partnerami 

społecznymi i prywatnymi). 

 Wykorzystanie walorów krajobrazowych jako kapitału turystycznego – zintegrowany  

i zrównoważony rozwój infrastruktury wokół trasy Green Velo. 

 Współpraca wewnątrz gminy pomiędzy różnymi środowiskami. 

 Rozwój współpracy międzynarodowej. 

 Intensywna promocja gminy (szczególnie oferty do rozwoju gospodarczego) – wykorzystanie 

narzędzi internetowych oraz tradycyjnych form marketingu gospodarczego. 

 Zrzeszanie producentów, tworzenie grup producenckich. 

 Wielofunduszowe podejście do pozyskiwania środków na rozwój. 

 Zintegrowana, spójna, aktywna współpraca z innymi JST (w celu ożywienia gospodarczego  

i turystycznego). 

 

O b s z a r  p r z e s t r z e n n o - f u n k c j o n a l n y  

 Budowa drogi ekspresowej S17 (mobilizacja do współpracy JST całego powiatu, plan 

zagospodarowania przestrzennego oraz budowa dobrej jakości dróg wojewódzkich i zjazdów 

z S17). 

 Rozwój infrastruktury (kompleksowe połączenia z drogami wojewódzkimi, krajowymi jako 

element zintegrowanego, zrównoważonego i spójnego rozwoju). 

 Zagospodarowanie zbiornika Kozieniec na cele turystyczne oraz innych zbiorników –  

w ramach kompleksowego, wielopoziomowego zarządzania przestrzenią oraz 

wielofunkcyjnego rozwoju we współpracy z partnerami. 

 Pozyskanie nowych terenów pod inwestycje od prywatnych właścicieli (tworzenie strefy 

aktywności gospodarczej). 

 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 

 Rewitalizacja zabytków, miejsc które zatraciły swoje funkcje (tworzenie stref: gospodarczej, 

turystycznej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, produkcji rolnej, produkcji przemysłowej, ochrony 

przyrody). 

 Rozwój budownictwa mieszkaniowego. 

 Rozwój obiektów pod funkcje DPS. 

 Budowa bazy noclegowo-gastronomicznej (np. kempingu, wiat rowerowych, toalet, miejsca 

pod małą gastronomię – do wydzierżawienia). 

 Remont dróg i chodników. 

 Modernizacja infrastruktury wodociągowej. 

 Budowa linii kolejowej do Krasnegostawu (Chełm – Lublin, w ramach Centralnego Portu 

Komunikacyjnego). 
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O b s z a r  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  

 Rozwój rolnictwa ekologicznego. 

 Edukacja mieszkańców (działalność edukacyjna prowadzona przez pracowników obszarów 

chronionych oraz członków proekologicznych organizacji pozarządowych, konkursy, 

wydawnictwa, zajęcia aktywnej edukacji terenowej, akcje prośrodowiskowe – sprzątanie 

świata, dzień ziemi, etc.). 

 Wydarzenia – akcje sprzątania gminy przez uczniów, mieszkańców. 

 Zaangażowanie OSP w akcje kontrolowania czystości środowiska. 

 Budowa kolejnych instalacji OZE. 

 Wymiana tradycyjnych pieców węglowych na nowoczesne systemy ogrzewania. 

 Wprowadzenie nowych zasad finansowania inwestycji i działań proekologicznych 

(preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe, dotacje z budżetu państwa). 

 Możliwość uzyskiwania dotacji i pożyczek z funduszy krajowych i zagranicznych na 

inwestycje zmniejszające uciążliwość gospodarki dla środowiska oraz na rozwój 

infrastruktury (odnawialnych źródeł energii). 

 Rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej z krajami UE na szczeblu samorządów  

(w celu wymiany doświadczeń w zakresie proekologicznych metod gospodarowania  

i planowania ładu przestrzennego). 

 Wykorzystanie w produkcji rolno-spożywczej wzrostu krajowego i zagranicznego popytu na 

„zdrową żywność”. 

 Budowa bezpiecznych dla środowiska atrakcji do sportu i rekreacji, turystyki i kontaktu  

z przyrodą – usług ekosystemowych. 

 

O b s z a r  t e c h n i c z n y  

 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza zabytków. 

 Przeprowadzenie termomodernizacji domów jednorodzinnych. 

 Poprawa estetyki elewacji, ogrodzeń, przystanków. 

 Modernizacja amfiteatru (sala widowiskowo-wystawiennicza, kino plenerowe). 

 Adaptacja lokalu na klub dla młodzieży oraz klub dla seniorów. 

 Zagospodarowanie wybrzeża zbiornika obok Amfiteatru (Siennicki Bulwar – miejsce do 

spacerowania, odpoczynku, konsumpcji). 

 

Do grupy priorytetów rozwoju zrównoważonego i zintegrowanego, które najczęściej wskazywali 

uczestnicy badania diagnostycznego należą: 

1. Sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży rolno-spożywczej, przetwórczej. 
2. Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki). 
3. Zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia  

i patologii. 
4. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej. 
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5. Modernizacja i doposażenie przedszkola (budowa nowego obiektu przedszkola z odziałem 
żłobkowym) oraz szkoły. 

6. Rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej, budowa 
ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg. 

 

Mieszkańcy chcą, aby Gminna Siennica Różana była Gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną dla 

przemysłu, inwestorów i tworzącą nowe miejsca pracy oraz Gminą atrakcyjną dla turystów. 

 

W Y Z W A N I A  S T R A T E G I C Z N E  ( r o z w i ą z y w a n i e  

p r o b l e m ó w ) M O D E L U  F U N K C J O N A L N O - P R Z E S T R Z E N N E G O  

S t r e f a  s p o ł e c z n a  

 Atrakcyjne miejsca pracy (wielofunkcyjny rozwój) 

 Edukacja dostosowana do rynku pracy 

 E-learning  

 Transfer wiedzy (komercjalizacja wiedzy do rolnictwa) 

 Rozwój kapitału społecznego (zakładanie nowych stowarzyszeń, fundacji, KGW) 

 Poprawa dostępu do specjalistycznej służby zdrowia 

 Rozwój usług dla seniorów 

 Inkluzja – włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją społeczną 

 Wspieranie i budowanie narzędzi do ograniczenia patologii społecznych 

 Rozwój mieszkalnictwa rodzinnego. 

 

S t r e f a  g o s p o d a r c z a  

 Rozwój powiązań funkcjonalnych i zrównoważony rozwój infrastrukturalny 

 Tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy (wielofunkcyjny rozwój gminy) 

 Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych 

 Rozwój przetwórstwa i przemysłu rolno-spożywczego (rozwój ekonomii społecznej  

i solidarnej oraz przedsiębiorczości) – szczególnie aktywizacja Spółdzielni „Zagroda”. 

 Rozwój współpracy w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego 

(rozwój potencjału branży rolno-spożywczej) 

 Rozwój gospodarki senioralnej (srebrnej) 

 Promocja gospodarcza gminy 

 Promocja produktów lokalnych 

 Rozwój oferty turystycznej 

 

S t r e f a  f u n k c j o n a l n o - p r z e s t r z e n n a  (wskazania do modelu funkcjonalno-

przestrzennego) 
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 Wzrost atrakcyjności lokalizacyjnej (inwestycyjnej, poprzez dostęp do S17) 

 Zarządzanie wielopoziomowe oraz współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi 

(zintegrowane, zrównoważone i spójne inwestycje) 

 Planowanie funkcjonalno-przestrzenne gminy z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego 

(wyznaczenie stref: aktywności gospodarczej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, edukacyjno-

sportowej, aktywności – czasu wolnego, produkcji rolnej, turystycznej, usług dla seniorów 

itp.) 

 Kompleksowość i dialog (partycypacja) w planowaniu inwestycji 

 Wykorzystanie czynników endogenicznych i zasobów do zdynamizowania rozwoju 

(zintegrowane podejście do bazy surowców m.in. rolniczej produkcji oraz zasobów wodnych, 

leśnych) 

 Orientacja na podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności gminy (współpraca  

z mieszkańcami, deweloperami, inwestorami) w zakresie mieszkalnictwa rodzinnego. 

 Zagospodarowanie zrównoważone i zintegrowane przestrzeni wokół zbiorników retencyjnych 

i stawów. 

 Budowa ścieżek rowerowych, wiat rowerowych. 

 

S t r e f a  t e c h n i c z n a  

 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza zabytków oraz opuszczonych budynków (współpraca  

z prywatnymi inwestorami) 

 Wdrożenie programu poprawiającego estetykę zabudowań 

 Budowa obiektu pod nowe przedszkole 

 

S t r e f a  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  

 Edukacja w zakresie ekologii 

 Transfer wiedzy w zakresie rolnictwa ekstensywnego, uprawiania i certyfikowania zdrowej 

żywności, ekologicznej żywności 

 Rozwój OZE 

 Rozwój usług ekosystemowych (przyjaznych środowisku) 

 

B U D O W A  T R W A Ł E J  P R Z E W A G I  K O N K U R E N C Y J N E J  

1. BUDOWA TRWAŁEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ - GMINA O PROFILU ROLNICZYM. 

Należy zbudować profil gospodarczy w Gminie Siennica Różana we współpracy  

z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną Zagroda oraz z przedsiębiorcami i gospodarzami, jak również  

z sąsiednimi gminami (oraz podmiotami z ich terenu). Konkurencyjny, zrównoważony, 

zintegrowany, wielofunkcyjny rozwój wykorzystujący endogeniczny potencjał gminy, uruchomi 
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cały mechanizm rozwoju synergicznie połączonego zarówno ze wzrostem jakości życia, jak  

i również wzrostem konkurencyjności gospodarczej.  

W tym celu, w sposób planowy wykorzystać należy również krwioobieg infrastrukturalny, 

którego sercem staje się dla całego powiatu krasnostawskiego trasa S17 oraz drogi wojewódzkie 

stanowiące korytarze transportowe regionu. W kategoriach działania kluczowego dla tego obszaru 

należy potraktować opracowanie kompleksowe „Zintegrowanego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów wzdłuż trasy S17 oraz obszarów współtworzących układ transportowy 

dróg wojewódzkich w powiecie krasnostawskim”, jak również uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

na tym terenie w ramach „Krasnostawskiej Strefy Aktywności Gospodarczej”123. 

Wypracowany z innymi samorządami plan lokalizacji zbiorników retencyjnych na terenie 

powiatu krasnostawskiego i powiatów ościennych przyczyni się z jednej strony do 

usystematyzowania gospodarki wodnej i polityki retencyjnej, a równocześnie umożliwi ożywienie 

turystyczne (rekreacyjno-wypoczynkowe) tych terenów, co stanowi istotny element profilu 

gospodarczego dla Gminy Siennica Różana. 

Dla zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju Gminy Siennica Różana kluczowe znaczenie 

będzie miała współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego o dominującej funkcji rolniczej. 

Współpraca z innymi JST, spółdzielnią Zagroda oraz innymi podmiotami gospodarczymi  

i organizacjami pozarządowymi, powinna stanowić fundament zaangażowania rolników, gospodarzy, 

przedsiębiorców w utworzenie Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego na tym terenie. Intensywny 

rozwój przetwórstwa i przemysłu rolno-spożywczego realnie wpłynie na budowanie przewagi 

konkurencyjnej – w zakresie trwałej poprawy wzrostu gospodarczego oraz poprawy jakości życia  

w Gminie Siennica Różana.  

Rozwój ekologicznego, zrównoważonego, innowacyjnego rolnictwa, przetwórstw  

i przemysłu rolno-spożywczego przyczyni się do długofalowego rozwoju endogenicznego 

potencjału Gminy Siennica Różana i budowy trwał przewagi konkurencyjnej w obszarze 

gospodarki. 

Rozwój Gminy Siennica Różana właściwie zaplanowany przyczyni się do zainteresowania 

tym obszarem młodych ludzi z Polski i Europy, którzy zobaczą, że powstają tutaj nowoczesne 

zakłady pracy, przedsięwzięcia, atrakcyjne miejsca pracy. Troska o ekologię wesprze poczucie 

bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Najważniejsze jest, aby w komunikacji z otoczeniem  

w perspektywie 2021-2030 wybrzmiało, że Gmina Siennica Różana i sąsiednie samorządy stawiają  

w rozwoju na ludzi młodych, którzy stają się motorem napędowym rozwoju całej Lubelszczyzny. 

 

2. BUDOWA TRWAŁEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ - GMINA O PROFILU TURYSTYCZNYM. 

Proces wspierania przedsiębiorczości w gminach jest jednym z kluczowych zadań władz 

lokalnych, ponieważ wpływa bezpośrednio na poziom życia mieszkańców, a w ogólnym ujęciu na 

przyspieszenie wzrostu społeczno-gospodarczego gminy i regionu. Jest to trudne zadanie, 
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ponieważ gminy mają do dyspozycji wiele instrumentów wspierania przedsiębiorczości zarówno 

finansowych, jak i niefinansowych. Zastosowanie wszystkich instrumentów nie jest możliwe, zatem 

ważna jest ocena skuteczności oddziaływania tych instrumentów na przedsiębiorców lokalnych.124 

Wielofunkcyjny rozwój obszaru Gminy Siennica Różana odgrywa istotną rolę w rozwoju 

gospodarki lokalnej, ponieważ wpływa na zwiększenie produkcji dóbr, poziomu zatrudnienia  

i dochodów ludności, dochodów budżetu gminy oraz wzrost liczby inwestycji zaspokajających 

potrzeby lokalne. Wspieranie przedsiębiorczości przez gminę może się przyczynić do zmiany postawy 

obywateli, którzy samodzielnie rozwiązują problemy i w wyniku własnej inicjatywy i aktywności 

przyczyniają się do zaspokajania potrzeb. Gmina może oddziaływać na tworzenie przedsiębiorstw 

poza sferą publiczną. Jej działania w różny sposób wpływają na przedsiębiorczość, stąd uzasadnione 

wydaje się podjęcie próby określenia możliwości działań gminy w tym zakresie (instrumenty 

wspierania przedsiębiorczości), stopnia wykorzystania dostępnych instrumentów oraz skuteczności 

podejmowanych działań:125 

 instrumenty dochodowe wspierania przedsiębiorczości, a zwłaszcza stosowanie przez 

gminy stawek podatków niższych od maksymalnych oraz ulg i zwolnień dla lokalnych 

przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości, od środków transportowych, 

podatku rolnego i leśnego; 

 instrumenty wydatkowe wspierania przedsiębiorczości, a zwłaszcza sposoby 

finansowania inwestycji, inwestycje realizowane w ciągu pięciu lat, inwestycje obecne 

oraz zamierzenia inwestycyjne, wysokość wydatków inwestycyjnych ogółem, na 

jednego mieszkańca oraz z podziałem na działy, sposoby współpracy z podmiotami 

lokalnymi. 

Instrumenty wspierania przedsiębiorczości126: 

 promocja gminy, a zwłaszcza nakłady na promocję i działania promocyjne gminy, 

korzystanie z firm zewnętrznych, adresatów promocji, programy wspierania promocji 

lokalnych produktów; 

 działalność gospodarcza gminy, a zwłaszcza spółki z dominującym udziałem gminy, 

usługi kupowane od firm lokalnych, prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych, sposób 

ustalania cen usług komunalnych; 

 gospodarowanie mieniem gminy, a zwłaszcza sprzedaż lub dzierżawa majątku 

gminnego, strategie zarządzania mieniem gminy, użytkowanie wieczyste, nabywanie, 

scalanie, zbrojenie i podział gruntów, politykę czynszową najmu, dzierżawy oraz 

użyczenia, wnoszenie mienia do spółek, formy prywatyzacji w gminie, plan 

zagospodarowania przestrzennego, bazy danych dotyczących nieruchomości oraz 

zasady zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości; 
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 Proces budowy przewagi konkurencyjnej w gminie o profilu turystycznym, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 3 (41) 
2016, Michał Flieger. 
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 Proces budowy przewagi konkurencyjnej w gminie o profilu turystycznym, Edukacja Ekonomistów  
 i Menedżerów, 3 (41) 2016, Michał Flieger.
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 lokalne strategie rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza opracowanie strategii rozwoju 

gminy, strategii rozwoju gospodarczego gminy, wieloletniego planu inwestycyjnego, 

bieżącą analizę i udoskonalanie strategii rozwoju według zmieniających się potrzeb, 

cykliczne spotkania z przedsiębiorcami w celu poznania ich potrzeb, udział liderów 

lokalnych w procesie tworzenia strategii rozwoju, współpracę z innymi gminami  

w procesie tworzenia i udoskonalania strategii rozwoju, cele strategii rozwoju 

gospodarczego, specjalny program pomocy dla małych firm; 

 tworzenie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości oraz specyficzne formy wspierania 

przedsiębiorczości, a zwłaszcza spotkania i dyskusje okresowe z przedsiębiorcami na 

temat kierunków rozwoju gminy i efektywności realizacji strategii rozwoju 

gospodarczego, udział przedsiębiorców w tych działaniach, szybkie ścieżki dla projektów 

inwestycyjnych, udogodnienia administracyjne, szkolenia urzędników, politykę ośrodka 

pomocy społecznej, stabilność polityki podatkowej i czynszowej gminy, ułatwiony 

dostęp do infrastruktury technicznej, współpracę gminy z innymi instytucjami  

i organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość, wiedzę gminy co do rodzaju 

kwalifikacji, na które występuje zapotrzebowanie ze strony lokalnych przedsiębiorców, 

organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz ułatwiających prowadzenie 

działalności gospodarczej, finansowanie ośrodków doradczych dla firm, współpracę 

gminy z placówkami badawczymi, tworzenie inkubatorów, parków technologicznych, 

agencji rozwoju lokalnego oraz ośrodków doradczo-szkoleniowych, systemy 

gromadzenia i zarządzania informacjami pomocnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

przedsięwzięcia venture capital z udziałem gminy, tworzenie funduszy gwarancyjnych, 

organizację konkursów na najlepszy produkt, firmę i przedsiębiorstwo, organizację 

wycieczek zagranicznych dla przedsiębiorców lokalnych.127 

Turystyka (usługi ekosystemowe, usługi czasu wolnego, agroturystyka) na terenie Gminy 

Siennica Różana stanowią instrument osiągania szerszych celów rozwojowych gminy, jak: 

zwiększenie zatrudnienia, spójność gospodarcza i społeczna, zrównoważony rozwój. Wiąże się to  

z różnorodnością oczekiwań władz samorządowych wobec turystyki jako dziedziny gospodarki (nowa 

baza ekonomiczna rozwoju lokalnego, regeneracja czy dywersyfikacja lokalnej struktury 

gospodarczej, czynnik poprawy wizerunku, rewaloryzacji dziedzictwa kulturowego i przestrzeni 

gminnej, podniesienia jakości życia, czynnik sprzyjający lokalizacji działalności gospodarczej itd.). 

Rośnie przy tym zainteresowanie ekonomicznymi skutkami rozwoju turystyki w gminie. Wiele zależy 

przy tym od postaw włodarzy lokalnych wobec procesów rozwojowych w turystyce na obszarze 

gminy, które mogą przejawiać się w: kreowaniu popytu turystycznego, reagowaniu na popyt 

turystyczny (wspieranie bądź osłabianie) czy pasywności, obojętności władz gminnych. Wyrazem tych 

postaw będzie prowadzona polityka lokalna.128 

Pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na obszarze Gminy Siennica jest uważana 

za niezbędną do rozwoju gospodarczego tego terenów. Ma ona istotne znaczenie dla gospodarstw 

rolnych działających szczególnie na terenach o mniej korzystnych warunkach dla produkcji rolnej. 
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Najważniejszym kierunkiem rozwoju obszaru gminy będzie wzrost jej gospodarczej różnorodności, 

również poprzez szersze wdrożenie mechanizmów ekonomii społecznej i solidarnej. Zachodzić to 

może przede wszystkim poprzez wzbogacanie struktury funkcjonalnej, tj. rozwijanie nowych funkcji 

społeczno-gospodarczych. Gmina Siennica Różana we współpracy z innymi gminami powinna 

zbudować sieciowy produkt turystyczny w latach 2021-2030.  

Podstawą produktu jest jego rdzeń, czyli pakiet korzyści, jakie można uzyskać, nabywając 

usługę. Przykładami korzyści, jakie oferuje nam turystyka, są przede wszystkim wypoczynek, 

rekreacja, relaks, odnowa biologiczna, poprawa zdrowia i kondycji (turystyka medyczna), zwiedzanie 

nowych miejsc i kultur, realizowanie swoich zainteresowań, zawieranie znajomości. Kolejnym 

poziomem produktu turystycznego jest produkt rzeczywisty, czyli zbiór wszystkich usług zawartych  

w ofercie turystycznej (usługi gastronomiczne, transportowe, rekreacyjne, hotelowe). Produkt 

poszerzony zaś służy wzbogaceniu produktu i dodaniu do niego nowych, ulepszonych elementów 

oferty (np. wyposażenie ośrodków hotelowych w basen, siłownię, dostęp do Internetu, komputerów, 

zagwarantowanie bezpiecznego środka transportu lub możliwości ubezpieczenia). Produkt 

poszerzony ma za zadanie wyróżniać się wśród innych ofert konkurentów. Ostatnim poziomem 

produktu turystycznego jest produkt potencjalny. W ramach tego poziomu podejmuje się działania 

przygotowawcze, aby w przyszłości oferowany produkt był kompleksowy i uwzględniał preferencje 

klientów.129 

Gmina Siennica Różana obejmuje również wschodni obszar Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS. W ramach projektu partnerskiego „Utworzenie obszaru 

funkcjonalnego Krasnystaw PLUS” realizowanego przez Miasto Krasnystaw oraz Gminę Krasnystaw  

i Gminę Siennica Różana: 

1. Sporządzono kompleksową diagnozę obecnej sytuacji MOF Krasnystaw PLUS, opartą 

przede wszystkim na identyfikacji barier i potencjałów rozwojowych oraz analizie 

powiązań między jednostkami samorządu terytorialnego. 

2. Opracowano Strategię rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS 

na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 roku, która stanowić będzie narzędzie do 

realizacji wspólnej polityki w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym, 

środowiskowym i kulturowym z wykorzystaniem zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych. 

3. Ujednolicono dokumentację planistyczną oraz opracowano analizę rozwoju. 

Utworzona została elektroniczna baza danych dla całego obszaru funkcjonalnego, 

zawierająca warstwy tematyczne w zakresie infrastruktury drogowej, oferty 

inwestycyjno-gospodarczej, obiektów turystycznych, ochrony przyrody, zabytków 

oraz danych społeczno-ekonomicznych uwzględniających demografię i zatrudnienie. 

Strategia dla całego obszaru funkcjonalnego będzie prowadzić zgodnie z założeniami do 

osiągnięcia celu głównego realizowanego projektu, tj. „Zwiększenia spójności Obszaru 

Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS w wymiarze społecznym, gospodarczym, turystycznym  
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i terytorialnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju”. Zadaniem realizowanym  

w ramach projektu jest uzbrojenie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Siennica Różana. 

Dokumentacja dotyczy przebudowy drogi gminnej (dz. ewidencyjnej nr 826, obręb Zagroda, gmina 

Siennica Różana), długość drogi ok. 980 m, szerokość pasa drogowego 8,0 m, wraz z uzbrojeniem 

terenu inwestycyjnego o powierzchni ok. 11 ha (sieć wodociągowa o długości ok. 980 m, sieć 

energetyczna). Wdrożenie ww. zadania przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej 

MOF Krasnystaw PLUS, jako miejsca lokowania inwestycji poprzez kompleksowe przygotowanie 

uzbrojonych i skomunikowanych terenów inwestycyjnych powiązanych z atrakcyjną ofertą 

inwestycyjną. Drugim ważnym działaniem w ramach projektu jest utworzenie szlaku obiektów 

dziedzictwa kulturowego MOF Krasnystaw PLUS w ramach projektu wykonana zostanie rewitalizacja 

Dworu wraz ze Starym Parkiem w miejscowości Siennica Różana. Zakres rzeczowy przewiduje się 

przebudowę, modernizację, adaptację i/lub renowację zabytków oraz innych obiektów o wartościach 

historycznych i kulturowych, a także zagospodarowanie ich przyległego otoczenia w niezbędną 

infrastrukturę turystyczną. Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa 

kulturowego poprzez stworzenie szlaku najważniejszych obiektów zabytkowych z terenu MOF 

Krasnystaw PLUS. 

Elementami produktu turystycznego Gminy Siennica Różana powinny być usługi i dobra, 

które wpływają na zaspokojenie potrzeb turystycznych (usługi wolnego czasu). Może nim być: 

 usługa turystyczna, 

 rzecz – np. czasopismo turystyczne, mapa, przewodnik, 

 impreza turystyczna – np. cykliczna, krajowa, międzynarodowa, pobytowa, 

 wydarzenie – może składać się z produktu turystycznego miejsca lub imprezy 

turystycznej, np. organizowanie festiwali, wydarzeń sportowych.130 

Zintegrowany produkt turystyczny w działaniach promocyjnych Gminy Siennica Różana 

powinien być zdefiniowany, opisany i określony profesjonalnie strategią marki turystycznej tego 

obszaru. Dzisiejsi turyści coraz częściej poszukują markowych produktów turystycznych. Dlatego tak 

ważna jest współpraca gmin powiatu krasnostawskiego oraz powiatów ościennych, aby w efekcie 

wykształcić nie tylko markowy produkt, ale i tworzyć pozytywny wizerunek całego obszaru. Markowe 

produkty turystyczne Gminny Siennica Różana oraz współpracujących z nią partnerów powinny 

wykazywać następujące cechy: 

 atrakcyjność – oferta, która budzi zainteresowanie, ciekawość, pragnienie. 

 niematerialność – związana z motywami podróży lub zakupu towaru, 

 komplementarność – potrzeby turysty zaspokajane są dzięki świadczonym usługom 

różnych przedsiębiorstw, np. usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, 

 podatność produktów na substytucję – występującą w przypadku produktów 

konkurencyjnych, 

 kompleksowość – czyli oferowane dobra i usługi, 

 otwartość – tzn. uprzejme przyjmowanie turystów, 
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 rozpoznawalność – która ma związek z prowadzonymi działaniami marketingowymi, 

 dostępność – czyli oferta produktu adekwatnego do potrzeb turystów.131 

Warunkiem koniecznym do stworzenia produktu zintegrowanego jest realizowanie 

zinstytucjonalizowanych czynności (stowarzyszenie, spółka, fundacja). Efektem działań współpracy 

samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki turystycznej oraz organizacjami turystycznymi 

jest wytworzenie zintegrowanego produktu turystycznego (oferty turystycznej). Zintegrowany 

produkt turystyczny powinien posiadać elementy świadczące o istnieniu obszarowego produktu 

turystycznego, ale i uwzględniać formy aktywności i współpracy podmiotów samorządowych, 

organizacji i przedsiębiorców.132 

Gmina Siennica Różana w strategii rozwoju produktu turystycznego i budowy 

zintegrowanego produktu turystycznego z innymi JST, powinna korzystać z rozwiązania tworzenia 

wiosek tematycznych. Wioska tematyczna133 – czyli wieś z motywem przewodnim – to innowacyjny 

sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych 

dochodów. Stosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoli przygotować spójną i atrakcyjną ofertę – 

zbudowaną na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych, a także oryginalnych 

tematów, które odpowiadają na potrzeby turystów, uczniów, studentów, seniorów. Taki sposób 

postępowania pozwali przyciągnąć na tereny wiejskie Gminy Siennica Różana turystów oraz 

zintegrować mieszkańców. Właściwe zastosowanie inkluzji (włączenia osób niepełnosprawnych) 

budowy przyjaznych rozwiązań architektonicznych znacznie rozszerzy dostęp do udostępnianych 

atrakcji i produktów. 

Organizacje pozarządowe połączą w ramach idei wioski tematycznej osoby indywidualne, 

gospodarstwa agroturystyczne, lokalne przedsiębiorstwa i instytucje publiczne tworząc wspólnie 

markę miejscowości i jej lokalnych, unikalnych produktów. Należy pamiętać, że wioska tematyczna to 

pomysł na wieś z pomysłem. Dzięki takiemu innowacyjnemu podejściu można na tereny wiejskie 

przyciągnąć turystów, a tym samym zapewnić mieszkańcom możliwość zarabiania oraz zintegrować 

lokalną społeczność. Wioska tematyczna może mieć formę prawną stowarzyszenia, fundacji, związku 

stowarzyszeń, spółdzielni socjalnej lub spółki prawa handlowego o statusie non for profit.134 

Gmina Siennica Różana dzięki nowemu, zrównoważonemu i zintegrowanemu modelowi 

funkcjonalno-przestrzennemu na nowo zdefiniuje swoją tożsamość, aby stać się przestrzenią  

z duszą, w której chce się żyć, pracować, do której chętnie przyjeżdża się odpocząć, poznać coś, 

przeżyć coś, posmakować czegoś, odkryć coś. Miejscowości tematyczne to przedsięwzięcie 

ewidentnie partnerskie. Naturalnym partnerem są funkcjonujące tu struktury, jak Rady Sołeckie, 

organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne i inne. W mniejszym 

lub większym stopniu angażują się lokalne samorządy jak samorząd Gminy Siennica Różana. Ważny 

będzie również w latach 2021-2027 (2030) wymiar pomocy w budowie Partnerstwa Miejscowości 

Tematycznych i spójnej oferty opartej na strategii rozwoju Partnerstwa oraz współpraca 
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międzynarodowa (internacjonalizacja wypracowanej oferty czasu wolnego, usług 

ekosystemowych). 

W budowaniu zintegrowanego produktu turystycznego Gmina Siennica Różana oraz 

partnerzy muszą skupić się na trzech podstawowych elementach. 

 położyć nacisk na integrację społeczną i zaangażowanie we wspólnym budowaniu 

nowego obrazu miejscowości. Głównym rezultatem nie jest tu wyłącznie korzyść 

finansowa i rozwój ekonomiczny, ale więzi budujące współpracę mieszkańców, 

 „tematyczność” – wioskę tematyczną buduje się nie tylko na wsi, ale również  

w miasteczkach, które mają potencjał infrastruktury kulturalno-sportowej, tam 

mogą odbywać się Festiwale Partnerstwa (Miasto Krasnystaw), 

 należy opierać się na budowie więzi pomiędzy miejscowościami tematycznymi, 

łącząc je właśnie w Partnerstwo – „Przestrzeni ETNOLANDU” – różnorodność 

kultur, tradycji, obyczajów. To partnerstwo o wymiarze nie tylko ekonomicznym, 

ale przede wszystkim społecznym, wzmacniające siłę oddziaływania i dające 

wzajemne wsparcie. Tak więc podstawowi odbiorcy to społeczności lokalne,  

a dopiero docelowi to klienci partnerstwa jako przedsiębiorstwa społecznego – 

czyli turyści indywidualni i grupowi, klienci biznesowi, szkoły i jednostki 

oświatowe.135 

W budowaniu indywidualnego produktu Gminy Siennica Różana oraz zintegrowanego 

produktu turystycznego (np. EKO PARKU) należy pamiętać jednak o tym, że: 

 Każda miejscowość jest inna, inna też jest jej specyfika, więc nie zawsze 

poszczególne kroki w fazach następują w tej kolejności. 

 Zawsze można cofnąć się do poprzedniego kroku – uzupełnić, poprawić, zatrzymać 

się, jeśli uzna się, że występuje problem, czy tempo pracy jest za szybkie. 

 Każda grupa jest inna, inne osoby wchodzą w jej skład – i choć etapy procesu 

grupowego są zawsze te same, mogą zachodzić wolniej lub szybciej, trzeba 

nadzorować kolejne etapy. 

 Należy zwracać uwagę na sygnały wysyłane przez mieszkańców i partnerów – 

produkt tego typu musi być budowany w dialogu.136 

Zaleca się, aby Gmina Siennica Różana i jej partnerzy rozpatrzyli min. formułę budowania 

tematu wokół lokalnego dziedzictwa historii, tradycji, smaku, walorów przyrodniczych, ale nie unikali 

interesujących tematów, związanych np. z potrzebą poznawania tradycji odległych krajów (orientacja 

tematyczna: „Małe Bieszczady”137 – „Mała Saksonia”138 budując partnerstwa m.in. z gminami 
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niemieckimi). Tworząc taki plan rozwoju turystyki, trzeba wykazać się nie tylko pomysłowością, ale 

też znajomością danej dziedziny, którą chce się promować. Wbrew pozorom, aby stworzyć własną 

wioskę tematyczną niepotrzebna zbyt wiele środków finansowych i pracy. Zazwyczaj taki biznes 

powstaje na podwalinie własnych zasobów. Warto pomyśleć przy planowaniu takiego biznesu  

o najmłodszych, gdyż to zazwyczaj oni nie znajdują atrakcji we wiejskim odpoczynku. 

W Polsce coraz wyraźniej kształtuje się rynek jednostek samorządu gminnego, który staje 

się coraz bardziej konkurencyjny. Jest to konkurencja o nowych mieszkańców, inwestorów 

zewnętrznych i środki finansowe, czyli w rezultacie o wymierne korzyści dla społeczności gminnej. 

Od tego zależy w dużej mierze rozwój gospodarczy, który jest wyznacznikiem realnych możliwości 

zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Rywalizowanie gmin o te korzyści, to wyraz 

podejścia rynkowego. Rozwój Gminy Siennica Różana powinien dokonywać się równocześnie  

i harmonijnie w sferze: społecznej, kulturowej, gospodarczej, przestrzennej i przyrodniczej. Jest on 

niezbędnym warunkiem: 

 wzrostu atrakcyjności lokalizacyjnej,  

 wzrostu rangi gminy w otoczeniu, a w konsekwencji wzrostu liczby mieszkańców, 

podmiotów gospodarczych i turystów, 

 tworzenia warunków do powstawania atrakcyjnych miejsc zatrudnienia i spadku 

rozmiarów bezrobocia, 

 wzrostu dochodów indywidualnych mieszkańców i dochodów budżetu gminy,  

a w konsekwencji wzrostu jakości życia mieszkańców wskutek coraz lepszego 

zaspokajania ich zbiorowych potrzeb. 

W rozwoju lokalnym uczestniczy zbiór współzależnych podmiotów gospodarujących, 

działających na terenie Gminy Siennica Różana, z których każdy spełnia określone funkcje i dąży do 

realizacji własnych – często partykularnych – celów, są to gospodarstwa domowe i gospodarstwa 

rolne, jednostki gospodarcze (produkcyjno-usługowe), różnego rodzaju instytucje, organizacje 

pozarządowe oraz gminne władze samorządowe. Podmioty te tworzą lokalny system 

gospodarowania. Działania tych podmiotów powinny się w różny sposób uzupełniać i być spójne, aby 

w sumie współtworzyć pozytywny wpływ na rozwój Gminy. W związku z tym szczególna rola  

w lokalnym systemie gospodarowania przypada władzom gminnym, które powinny wdrażać 

mechanizmy partycypacji społecznej i wielopoziomowego zarządzania. Rola samorządu Gminy 

Siennica Różana nie będzie ograniczać się wyłącznie do sfery regulacji w latach 2021-2027 (2030), 

lecz będzie obejmować również: 

 świadczenie usług administracyjnych, społecznych i technicznych, 

 inicjowanie, organizowanie, wspieranie i stymulowanie rozwoju gospodarczego, 

 racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, ochronę zasobów środowiska przyrodniczego  

i dziedzictwa kulturowego, 

                                                                                                                                                                                     
z tarasami i pergolą. Zostanie tutaj także utworzona scena i amfiteatr. Z kolei mieszkańcy Duerrhennersdorf, w którym 
znajduje się dawny zespół rycerski, wyremontowali zabudowania tworząc klub dla młodzieży. W budynkach organizuje się 
wystawy i imprezy z których dochód przeznacza się na dalsze remonty. W Bucholz został wyremontowany dawny sklep 
spożywczy z salą, w której można urządzić spotkanie albo imprezę urodzinową, świetlicę, profesjonalną salę do kręgli. Może 
z niej korzystać każdy mieszkaniec wsi, a pieniądze idą na utrzymanie świetlicy. http://www.tur 
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 kształtowanie jak najlepszego wizerunku gminy w otoczeniu. 

Działania w tym zakresie można określić mianem interwencjonizmu samorządowego, 

analogicznie do interwencjonizmu państwowego. Wraz z decentralizacją władzy i zastępowania 

rozwoju gałęziowo-branżowego nową logiką rozwoju terytorialnego samorząd gminny będzie 

podmiotem ingerencji w procesy rynkowe, a także ich aktywnym uczestnikiem. Tak więc samorząd 

gminny jako faktyczny gospodarz określonego terytorium będzie ponosił odpowiedzialność za 

organizację, strukturę, funkcjonowanie i rozwój lokalnego środowiska życia mieszkańców gminy.139 

W perspektywie 2021-2027 (2030) Samorząd Gminy Siennica Różana przyjmuje zasady 

działania strategicznego, jako metodę zarządzania, polegającą na kształtowaniu procesów 

rozwojowych gminy i rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów w długim horyzoncie czasu 

(kilkunastoletnia perspektywa). Działania w tym zakresie nie będą prostą kompilacją rocznych czy 

też kadencyjnych planów działania, znajdujących swe odzwierciedlenie w corocznie uchwalanych 

budżetach, lecz będą wynikać z ustaleń perspektywicznych, a co najważniejsze – będą skorelowane  

z możliwościami ich sfinansowania zarówno ze środków własnych, jak i zewnętrznych – zgodnie  

z zasadami wielofunduszowości. Ta metoda zarządzania nastawiona na opracowywanie  

i realizowanie skutecznych strategii rozwoju oraz wynikających z nich programów i planów 

działania140 jest ukierunkowana przede wszystkim na maksymalne wykorzystanie endogenicznych 

potencjałów rozwoju (zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe, ekologiczne i przestrzenne) oraz 

potencjału miejscowych podmiotów gospodarujących, oczywiście z uwzględnieniem uwarunkowań 

tkwiących w jej otoczeniu. 

Metodę strategicznego zarządzania rozwojem, Gmina Siennica Różana będzie łączyć się 

z działaniami strategiczno-marketingowymi i zintegrowaną współpracą z innymi JST. Jest to 

najbardziej pożądana metoda zarządzania rozwojem gminy w warunkach gospodarki rynkowej  

i narastającej konkurencji międzygminnej przede wszystkim o kapitał (prywatny i publiczny), tylko 

bowiem kompleksowe (zintegrowane) podejście do zagadnień z tym związanych daje większą 

gwarancję odniesienia sukcesu na tym polu. 

Podstawowymi cechami tak rozumianego podejścia do zarządzania rozwojem Gminy 

Siennica Różana będzie: 

 orientacja na potrzeby społeczności lokalnej, czyli rozpoznanie oraz zaspokojenie 

ilościowych potrzeb i podnoszenie jakości świadczonych usług komunalnych 

(społecznych, technicznych i administracyjnych); 

 kompleksowość w podejściu do problemów rozwoju, czyli współzależne ujmowanie 

wszystkich sfer (dziedzin) funkcjonowania gminy (gospodarczej, społecznej, 
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przestrzennej, ekologicznej, kulturowej, finansowej i inwestycyjnej); 

  jak najlepsze wykorzystanie endogenicznych czynników i zasobów dla zdynamizowania 

procesów rozwoju; 

 orientacja na przyszłość, czyli rozwiązywanie dzisiejszych problemów przez pryzmat 

przyszłości, a także uznanie, że postęp, innowacyjność i konkurencyjność jako wyraz 

rozwoju gminy są najważniejsze dla jakości środowiska życia mieszkańców; 

 orientacja na otoczenie gminy, czyli maksymalne wykorzystywanie szans  

i przeciwdziałanie zagrożeniom; 

 orientacja na wyniki, czyli osiąganie celów rozwoju przez sukcesywną, skuteczną  

i efektywną realizację – zaplanowanych wcześniej – konkretnych zadań realizacyjnych; 

 orientacja na zasoby i walory gminy – intelektualne, rzeczowe, finansowe, ekologiczne, 

przestrzenne i kulturowe, czyli maksymalne ich spożytkowanie dla dalszego rozwoju; 

 orientacja na kreowanie pozytywnego wizerunku gminy, czyli eksponowanie „dóbr 

gminnych” (np. usługi komunalne, atrakcyjność turystyczna, wartości środowiska 

przyrodniczego, nieruchomości, oferty lokalizacyjne, zasoby i walory dziedzictwa 

kulturowego) z punktu widzenia pełnionych przez nie funkcji wobec konsumentów tych 

dóbr (obecnych i potencjalnych); 

 orientacja na podnoszenie konkurencyjności gminy w otoczeniu regionalnych, krajowym  

i międzynarodowym.141 

Substancja mieszkaniowa na terenie Gminy Siennica Różana w dużej mierze jest przestarzała, 

wiele budynków wymaga remontów. Należy pamiętać, że odpowiednie warunki mieszkaniowe 

stymulują wzrost poziomu życia, wpływają na wzrost mobilności społeczeństwa, jak również na 

atrakcyjność gminy, w tym atrakcyjność inwestowania. W perspektywie 2021-2027 (2030) obok 

terenów pod mieszkalnictwo jednorodzinne, należy zmierzyć się z potrzebami mieszkańców, którzy 

coraz częściej są zainteresowani inwestycjami w budownictwie wielorodzinnym, nowoczesnym, 

jedno/dwu kondygnacyjnym na obszarach wiejskich, które położone są w ścisłej zależności  

z sąsiadującym miastem. Działania gminy w tej dziedzinie powinny skupić się na pracach 

remontowych komunalnych zasobów mieszkaniowych i wyznaczaniu terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe. Należy mieć na uwadze stosowne zapisy w tworzonym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Istotne byłoby również wspieranie budownictwa 

społecznego, np. przez system ulg, pomoc prawną, uzbrojenie nowych terenów. 

Dostępność komunikacyjna Gminy Siennica Różana będzie istotnym czynnikiem implikującym 

rozwój mieszkalnictwa. Wiejskie jednostki struktury osadniczej w strefie izochrony dostępności  

1 godz. od Zamościa, Chełma będą charakteryzowały się istotnym wpływem suburbanizacji, której 

formy uregulują przepisy prawa miejscowego, utrzymującego skuteczne formy ładu przestrzennego, 

ciągłości kulturowej, zachowania wartości krajobrazu. Istotną rolę w transporcie pełnić będzie system 

transportu publicznego: bus oraz transport prywatny: bus, samochody osobowe. Układ komunikacji 

w Gminie Siennica Różana, oparty powinien być na segregacji ruchu kołowego i pieszego wraz  

z wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi łączącymi poszczególne miejscowości oraz terenami 

rekreacyjnymi i otwartymi, scalać powinien integralnie poszczególne jednostki mieszkaniowe.  

                                                           
141

 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, Rok LXXVII – zeszyt 1 – 2015, Marek Ziółkowski, Strategiczne zarządzanie 
 rozwojem gminy.
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Głównym kierunkiem przyjętych działań, w dużym uproszczeniu, powinno być zachowanie 

tożsamości Gminy Siennica Różana w aspekcie rewaloryzacji zabudowy historycznej i utrzymania cech 

integralności formy przestrzennej wsi uniemożliwiającej niekontrolowane formy rozproszenia, 

właściwe kształtowanie systemu przestrzeni publicznych oraz utrzymanie i wprowadzenie układu 

zieleni scalającego układ przestrzenny tj. właściwa rewitalizacja. Surowej kontroli powinna podlegać 

nowa zabudowa (w tym jednorodzinna) w celu zachowania istotnych wartości fizjonomii krajobrazu 

wiejskiego i środowiska przyrodniczego.142 

Priorytetem określić powinno się proces przekształceń istniejących form rozwoju w nowe 

formy uwzględniające wieloaspektowe zasady zrównoważonego rozwoju. Istnieje konieczność 

stosowania w planach miejscowych zasad zgodności lokalizacji każdej inwestycji z otoczeniem 

(asymilacji z wartościami krajobrazowymi), stosowania zasad grupowania zabudowy w celu 

uniemożliwiania jej rozpraszania, zasad oddzielenia – sytuowania zabudowy o współczesnych 

formach od istniejących w celu uniknięcia konfliktu wizualnego, stosowania materiałów, 

kolorystyki, faktury adekwatnej do lokalnej tradycji, stosowania wskaźników zawierających 

szczegółowe informacje dotyczące lokalnej tradycji i projektowania.143 

Promowanie zatrudnienia w sektorze usług, a przede wszystkim w sektorze: srebrnej 

gospodarki144, turystyki oraz agroturystyki i usług ekosystemowych, usług czasu wolnego nie 

eliminuje ukierunkowanego zatrudnienia w sektorze rolnictwa utrzymującego związek wsi  

z kultywacją kultury agrarnej, ale tworzy zaplecze pozarolniczych miejsc pracy. Dlatego umiejętne 

połączenie w modelu rozwoju Gminy Siennica Różana produkcji i przetwarzania surowców rolnych, 

ze srebrną gospodarką, turystyką i agroturystyką zabezpieczy stabilny rozwój gminy.  

Budowanie społecznych form działania przez samorząd lokalny we współpracy  

z organizacjami poza rządowymi (Rady Wsi, Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Gminy, Rada Pożytku 

Publicznego, Stowarzyszenia) inspirować powinny wyższy poziom integracji i znajdować 

odzwierciedlenie w efektywności realizacji celów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana 2021-2027 (2030).  

Gmina Siennica Różana powinna wybrać strategię agresywną w rozwoju lokalnym w latach 

2021-2027 (2030), która będzie zmierzać do zdecydowanego wykorzystywania mocnych stron oraz 

większego wykorzystywania możliwości rolniczego handlu detalicznego, zmniejszania 

zróżnicowania w rozwoju społeczno-gospodarczym, rozwijania przedsiębiorczości m.in. w sektorze 

przetwórstwa rolno-spożywczego, turystyce oraz srebrnej gospodarce, przy równoczesnym 

rozwijaniu infrastruktury drogowej oraz infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na obszarach 

atrakcyjnych przyrodniczo. Należy się również skupić na zwiększaniu stopnia wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii oraz większego wykorzystywania instrumentów ekonomii społecznej  

i solidarnościowej. Ponadlokalna współpraca z innymi gminami to konieczność i wymóg sięgania po 

                                                           
142

 Agnieszka Ociepa-Kubicka, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Zakład Rozwoju Regionalnego, Rola 
planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska, 2014, t. 17, nr 1, s. 135-146. 
143

 Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na przykładzie obszaru oddziaływania miasta Szczecin, Agnieszka Zimnicka, 
Lechosław Czernik. 
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zróżnicowane źródła finasowania poszczególnych działań. Niekwestionowanym źródłem przewagi 

gminy będzie rozwój edukacji średniej i zawodowej. 

Ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie 

działań na rzecz ochrony (rewitalizacja) i kształtowania zasobów wodnych (retencja), a także 

wspieranie działań na rzecz ochrony powietrza i ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych 

na obszarze Gminy wymaga: 

 integrowania działań wymagających współpracy wielopoziomowej oraz 

międzyinstytucjonalnej, 

 promowania innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu efektywności działań 

administracji publicznej. 

W celu budowy trwałej przewagi konkurencyjnej gminy w strategicznej interwencji, kluczowej dla 

rozwoju, należy kierować się potencjałem gminy Siennica Różana, do którego należą:  

 położenie Gminy – dogodna pozycja pod względem odległości do największych miast 

regionu (od Lublina ok. 70 km, od Chełma ok. 25 km, od Zamościa ok. 37 km,) oraz przy 

drodze wojewódzkiej Nr 843 relacji: Chełm – Siennica Różana – Kraśniczyn – Zamość. 

 przyjazny „klimat” dla rozwoju biznesu oraz istniejący zespół obiektów i gruntów do 

zagospodarowania. 

 walory krajobrazowe, m.in. położenie w granicach Skierbieszowskiego Park 

Krajobrazowy  

i jego otuliny oraz obszaru Natura 2000 „Siennica Różana” PLH060090, zbiorniki wodne, 

wysoki stopień zalesienia terenu gminy, rzeka Siennica przepływająca przez Gminę, 

czyste środowisko ze względu na brak uciążliwego przemysłu.  

 walory kulturowe (historyczne i zabytkowe), m.in. parki podworskie z zachowanym 

starodrzewiem i cennymi obiektami przyrodniczymi w miejscowościach: Siennica Różana, 

Wierzchowiny, Zagroda. 

 istniejący potencjał społeczny, na terenie Gminy czynnie funkcjonuje kilka organizacji 

pozarządowych mających wpływ na rozwój regiony, m.in. Stowarzyszenie Miłośników 

Ziemi Siennickiej (Teatr Pokoleń), Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA”, Koła Gospodyń 

Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne.  

Plan inwestycji Gminy Siennica Różana powinien uwzględnić m.in. 

 utworzenie Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego, 

 rozwój Srebrnej Gospodarki, 

 tworzenie gospodarstw rybackich, 

 zagospodarowanie łowiska Kozieniec (parking, kemping, prysznice i toalety, wiata  

z kuchnią, wypożyczalnia grilla, krzesełek, plac zabaw), 

 zagospodarowanie strefy kultury i usług czasu wolnego – rewitalizacja Amfiteatru  

i budowa parku linowego, 

 zagospodarowanie terenów przy zbiorniku, przy Amfiteatrze – budowa Siennickiej 

Różanej Promenady wraz ze ścieżkami spacerowymi, ławeczkami, molo, małą 
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gastronomią, wypożyczalnią rowerów, miejscem na sklepiki z dewocjonaliami  

i produktami lokalnymi, 

 zagospodarowanie zbiornika z wyspą przy wjeździe od Krasnegostawu (budowa na 

wyspie wieży widokowej i restauracji sezonowej oraz pomostu dla kajakarzy i łodzi 

flisackich; budowa przystani, parkingu i toalet przy wybrzeżu; budowa ścieżki rowerowej 

wokół zbiornika), 

 rewitalizacja Zespołu dworsko-parkowy spichlerza i kurnika (utworzenie Akademii 

Literatury Fantasy – multimedialne miejsce do spotkań z literaturą, prowadzenia zajęć  

w ramach zielonych szkół, warsztatów Wakacyjnej Akademii Reportażu dla uczniów szkół 

podstawowych i średnich oraz studentów wraz z parkingiem na autokary). 

 utworzenie Regionalnego Centrum Kształcenia Kadr dla Przemysłu Rolno-Spożywczego. 

W zakresie obszarów współpracy ponadlokalnej z innymi gminami z powiatu 

krasnostawskiego oraz m.in. powiatu np. chełmskiego proponuje się następujące obszary 

zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju: 

DZIAŁANIE (strefa przestrzenno-funkcjonalna) NR. 1. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej 

Obszaru Funkcjonalnego Województwa Lubelskiego o dominującej funkcji rolniczej pod nazwą: 

Lubelski Okręg Rolno-Spożywczy (opracowanie koncepcji, dokumentacji oraz realizacja działań 

organizacyjno-prawnych; objęcie terenów inwestycyjnych miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, uzbrojone w media i dobre skomunikowane z powstającą drogą ekspresową S17, 

S12, linią kolejową nr. 69 oraz siecią dróg wojewódzkich).  

DZIAŁANIE (strefa przestrzenno-funkcjonalna) NR. 2. Opracowanie Zintegrowanego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego wokół trasy S17, S12 oraz dróg wojewódzkich oraz linii kolejowej 

nr. 69 – stanowiących korytarze transportowe Obszaru Funkcjonalnego Województwa Lubelskiego  

o dominującej funkcji rolniczej, pod nazwą Lubelskiego Okręgu Rolno-Spożywczego. (Plany Lokalnego 

Zagospodarowania Przestrzennego – zintegrowane ze sobą w zakresie terenów wokół trasy S17, S12 

oraz dróg wojewódzkich oraz linii kolejowej nr. 69, uwzględniające zasady planowania ładu 

przestrzennego). 

DZIAŁANIE (strefa przestrzenno-funkcjonalna) NR. 3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych  

i zintegrowane inwestycje infrastrukturalne wokół trasy S17, S12 oraz dróg wojewódzkich,  

z uwzględnieniem dróg powiatowych, gminnych oraz terenów wzdłuż linii kolejowej nr. 69 – 

stanowiących korytarze transportowe i tworzące układ komunikacyjny obszaru Strefy Aktywności 

Gospodarczej Lubelskiego Okręgu Rolno-Spożywczego oraz terenów przylegających do tego obszaru 

(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, wodociągi, kanalizacja, elektryfikacja, gazyfikacja, oświetlenie, 

sieć Internetowa). 

DZIAŁANIE (strefa gospodarcza) NR. 4. Opracowanie kompleksowego, innowacyjnego  

i zrównoważonego modelu biznesowego oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz budowa 

Zakładów Przemysłu Rolno-Spożywczego i obiektów przechowalniczych (w partnerstwie publiczno-

prywatnym) na obszarze Lubelskiego Okręgu Rolno-Spożywczego. 
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DZIAŁANIE (strefa gospodarcza) NR. 5. Opracowanie Strategii Marki Gospodarczej Lubelskiego 

Okręgu Rolno-Spożywczego obejmującej: produkty wytwarzane lokalnie, usługi ekosystemowe  

i usługi czasu wolnego oraz działania marketingu gospodarczego o charakterze informacyjno-

promocyjnym. 

DZIAŁANIE (strefa gospodarcza) NR. 6. Utworzenie i promocja zintegrowanego produktu 

turystycznego tj. Parku edukacyjnego: EKO PARK - Centrum Edukacji Ekologicznej wykorzystującej 

kapitał ekologiczny i walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz podnoszącego atrakcyjność 

inwestycyjną obszaru Lubelskiego Okręgu Rolno-Spożywczego. 

DZIAŁANIE (strefa gospodarcza) NR. 7. Opracowanie i wdrożenie Strategii Marki EKO PARKU – 

Centrum Edukacji Ekologicznej wykorzystującej walory przyrodniczo-krajobrazowe, kapitał 

ekologiczny i produkty lokalne wytwarzane na terenie EKO PARKU, jako elementu budującego trwałą 

przewagę konkurencyjną Lubelskiego Okręgu Rolno-Spożywczego. 

DZIAŁANIE (strefa gospodarcza) NR. 8. Zrównoważone inwestycje kreujące innowacyjne usługi 

ekosystemowe, edukacyjne i czasu wolnego, oparte na lokalnych produktach i walorach 

przyrodniczych jako element jako kluczowy element budowy zintegrowanej przestrzeni społeczno-

gospodarczej Lubelskiego Okręgu Rolno-Spożywczego przyjaznej środowisku naturalnemu. 

DZIAŁANIE (strefa gospodarcza) NR. 9. Budowa Centrum Kreowania Inicjatyw Lokalnych Lubelskiego 

Okręgu Rolno-Spożywczego zrzeszającego organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, szkoły, 

uczelnie, jako elementu wspierającego tożsamość regionalną i rozwój kapitału społecznego. 

DZIAŁANIE (strefa gospodarcza) NR. 10. Budowa Centrum Usług Wspólnych Lubelskiego Okręgu 

Rolno-Spożywczego o charakterze ponadlokalnym/regionalnym świadczącego usługi na rzecz 

interesariuszy Obszaru Funkcjonalnego rozwoju gospodarki żywnościowej Województwa Lubelskiego 

(rolniczej przestrzeni produkcyjnej) m. in. usługi organizacyjno-prawne, usługi księgowe, usługi 

informatyczne, usługi B+R, organizacja spotkań B+B, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa 

zamówień, działania marketingowe, działania informacyjne, działania handlowe). 

DZIAŁANIE (strefa społeczno-gospodarcza) NR. 11. Opracowanie gminnych/ lokalnych planów 

rewitalizacji i realizacja zintegrowanej rewitalizacji społeczno-gospodarczej na obszarze zagrożonym 

trwałą marginalizacją społeczno-gospodarczą Lubelskiego Okręgu Rolno-Spożywczego. 

DZIAŁANIE (strefa społeczna) NR. 12. Kompleksowe i spójne z zasadami ładu przestrzennego 

przygotowanie terenów pod mieszkalnictwo jedno i wielorodzinne wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (miejsca do wypoczynku, miejsca opieki dla dzieci do lat 3, obiekty usługowo-

handlowe, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki, drogi, kanalizacja, wodociągi, elektryfikacja, 

gazociąg).  

DZIAŁANIE (strefa społeczno-gospodarcza) NR. 13. Budowa Zintegrowanego Systemu Szkolnictwa 

Zawodowego Lubelskiego Okręgu Rolno-Spożywczego we współpracy z Uczelniami Wyższymi 

zapewniającego rozwój wykwalifikowanych kadr dla gospodarki żywnościowej, turystyki i gospodarki 

senioralnej. 
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DZIAŁANIE (strefa ochrona środowiska) NR. 14. Opracowanie i wdrożenie Zrównoważonego  

i Zintegrowanego Programu Retencji dla obszaru Lubelskiego Okręgu Rolno-Spożywczego 

(dokumentacja planistyczna i budowa zbiorników retencyjnych). 

DZIAŁANIE (strefa społeczno-gospodarcza) NR. 15. Opracowanie i wdrożenie Zrównoważonego  

i Zintegrowanego Programu Rozwoju odnawialnych źródeł energii Lubelskiego Okręgu Rolno-

Spożywczego (dokumentacja planistyczna i budowa odnawialnych źródeł energii). 
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CZĘŚĆ VI.  

OBSZARY  
STRATEGICZNEJ  
INTERWENCJI 
określone  

w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 
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Obszary strategicznej interwencji określone w Strategii Rozwoju Województwa wraz  

z zakresem planowanych działań wskazują, że Gmina Siennica Różana położona jest na Obszarze 

Zagrożonym Trwałą Marginalizacją Społeczną. Gmina Siennica Różana wskazana jest jako JST na 

terenie Obszaru funkcjonalnego rozwoju gospodarki żywnościowej (roślinnej rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej). Obszar funkcjonalny rozwoju gospodarki żywnościowej obejmuje tereny Wyżyny 

Lubelskiej i Wyżyny Wołyńskiej charakteryzujące się dużą koncentracją gleb o najwyższej 

przydatności dla produkcji żywności oraz szczególnie przydatnych dla rozwoju rolnictwa towarowego. 

Do obszaru tego zaliczono również inne gminy z powiatu krasnostawskiego m.in. Fajsławice, 

Łopiennik Górny, Krasnystaw, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, Kraśniczyn oraz Miasto Krasnystaw. 145 

W obszarze tym występuje koncentracja gospodarstw specjalizujących się w uprawie roślin  

o wysokich wymaganiach glebowych, tj. zbóż (pszenica), buraków cukrowych, rzepaku, chmielu, 

tytoniu, owoców, warzyw, ziół oraz w hodowli bydła i trzody chlewnej. Pełni on kluczową funkcję  

w skali kraju w produkcji takich roślin jak: chmiel (70% upraw krajowych), tytoń (36,0%), rośliny 

strączkowe jadalne (48.3%), maliny (80,4%), porzeczki (36,5%). Dodatkowo w części obszaru 

funkcjonują duże plantacje ziół (w rejonie gmin Fajsławice, Łopiennik, Trawniki), jak również Siennica 

Różana, a także zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego.146 

Przedmiotem zainteresowania polityki regionalnej w odniesieniu do obszaru 

funkcjonalnego rozwoju gospodarki żywnościowej będą w latach 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 działania zmierzające do: 

 wspierania rozwoju gospodarstw specjalistycznych, gotowych na wprowadzanie 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, 

 zwiększenia wykorzystania wykształconych specjalizacji w produkcji rolnej 

obejmujących m.in. zboża, rośliny oleiste, warzywa, rośliny strączkowe, owoce, 

 stymulowanie zmian w strukturze wielkościowej gospodarstw rolnych odpowiednich 

dla charakteru działalności rolniczej, 

 wspieranie rozwoju agroturystyki wykorzystującej potencjał przyrodniczy obszarów 

wiejskich, 

 rozwój i profesjonalizacja działalności zrzeszeń rolników sprzyjającej zwiększaniu 

efektywności poszczególnych działów rolnictwa, 

 budowania potencjału gospodarczego ośrodków koncentracji podstawowych  

i rozwoju ponadlokalnych funkcji specjalistycznych opierającego się na wykorzystaniu 

potencjału zasobów naturalnych (turystyka w oparciu o walory przyrodniczo-

krajobrazowe, lokalny przemysł wykorzystujący produkty rolne, lokalne OZE), a także 
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na współpracy kooperacyjnej z większymi ośrodkami dysponującymi znacznie 

większą bazą produkcyjną lub usługową.147 

Województwo Lubelskie, w tym Gmina Siennica Różana zmaga się z problemami 

rozwojowymi o charakterze strukturalnym, obligującymi Samorząd Województwa Lubelskiego do 

szukania i wprowadzania zdecydowanych rozwiązań mających na celu nadanie nowych, silnych 

impulsów rozwojowych całej gospodarce, dynamizację rynku pracy, aktywizację zawodową  

i mobilizację społecznej mieszkańców oraz przeciwdziałanie peryferyzacji regionu. Przedstawione 

przez Komisję Europejską projekty wniosków ustawodawczych w zakresie Polityki Spójności na lata 

2021-2027 definiują 5 nowych celów Polityki Spójności. Są to: 

1. Bardziej inteligentna Europa poprzez innowacje, cyfryzację, transformację gospodarczą 

oraz wsparcie. 

2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej  

i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki  

o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku  

i zarządzania ryzykiem. 

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych 

połączeń teleinformatycznych ze strategiczną infrastrukturą transportową i sieciami 

cyfrowymi. 

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw 

socjalnych i inwestująca w wysokiej jakości zatrudnienie, edukację, umiejętności, 

integrację społeczną i równy dostęp do opieki zdrowotnej. 

5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju 

obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych, poprzez 

wspieranie oddolnych strategii rozwoju.148 

Zgodnie z zasadą koncentracji terytorialnej, na poziomie krajowym zostały zdefiniowane 

następujące Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Zgodnie z założeniami polityki państwa, OSI 

określone na poziomie krajowym mogą liczyć na specjalne wsparcie z poziomu krajowego, np.  

w ramach krajowych Programów Operacyjnych i innych instrumentów. Obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze wspierane będą 

obligatoryjnie z poziomu kraju i regionu za pomocą specjalnie dedykowanych instrumentów. 

Obligatoryjne uwzględnienie ich w strategiach rozwojowych województw związane jest z potrzebą 

określenia zakresu wsparcia z poziomu regionalnego.149 

Dla potrzeb formułowania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana oraz Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego, a w tym w sposób szczególny rozwoju gospodarczego należy wskazać: 

 relatywnie niską pozycję konkurencyjną rolnictwa, która w dużej mierze jest 

konsekwencją: dominacji produkcji niskoprzetworzonej tj. wysokiego udziału 
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województwa w produkcji pierwotnej wielu surowców rolniczych co nie przekłada się 

na efekty ekonomiczny, 

 wysokiego zaangażowania zasobów pracy w stosunku do wytwarzanej wartości 

produkcji, 

 utrzymującej się od wielu lat niekorzystnej struktury gospodarstw rolnych, 

 niedoinwestowania w zakresie nowoczesnych specjalistycznych obiektów, budowli 

oraz urządzeń koniecznych do obsługi procesów produkcyjnych i przetwórczych (np. 

chłodnie, magazyny, przetwórnie). 

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

w tworzeniu regionalnego Wojewódzki Dochód Brutto, kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora 

rolniczego jest podjęcie działań służących zwiększaniu wydajności pracy, w tym: 

 wspieranie rozwoju gospodarstw specjalistycznych, gotowych na wprowadzanie 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, 

 zwiększenie wykorzystania w regionalnym przemyśle rolno-spożywczym 

wykształconych specjalizacji w produkcji rolnej obejmujących m.in. owoce jagodowe, 

owoce z plantacji sadowniczych, warzywa, rośliny strączkowe,  

 stymulowanie zmian w strukturze wielkościowej gospodarstw rolnych odpowiednich 

dla miejsca i charakteru działalności rolniczej, 

 wspieranie rozwoju agroturystyki wykorzystującej potencjał przyrodniczy obszarów 

wiejskich, 

 rozwój i profesjonalizacja działalności zrzeszeń rolników sprzyjającej zwiększaniu 

efektywności poszczególnych działów rolnictwa, 

 wspieranie produkcji żywności ekologicznej, 

 tworzenie marki żywnościowych produktów regionalnych, 

 wspieranie indywidualnego przetwórstwa żywności (jako dodatkowej funkcji 

gospodarstw rolnych).150 

W kontekście rozwoju gospodarki Gminy Siennica Różana należy zwrócić uwagę na 

relatywnie niski jest udział województwa w produkcji energii elektrycznej kraju, co wynika m.in. z: 

braku dużych wytwórczych źródeł energii elektrycznej, słabego wykorzystania istniejących zasobów 

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

potencjału energetyki odnawialnej, ze względu na możliwości przyłączeniowe warunkowane stanem 

istniejącego systemu przesyłowego. W perspektywie energetyka może stać się potencjalną 

inteligentną specjalizacją regionu i Gminy Siennica Różana, zwłaszcza w zakresie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w oparciu o zasoby naturalne oraz zaplecze badawcze.151 

Szansą rozwojową Gminy Siennica Różana powinien być intensywny rozwój przetwórstwa  

i przemysłu rolno-spożywczego. Wzrost uprzemysłowienia mogą uzyskać niektóre branże 

gospodarki, tj. spożywcza, produkcji napojów (np. piwa), przetwórstwa rolno-spożywczego oraz 
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branża maszynowa, metalowa. Niestety Gmina Siennica Różana podobnie jak inne obszary 

województwa lubelskiego wykazuje relatywnie niską innowacyjność gospodarki, która wymaga: 

 dostosowania charakteru usług profesjonalnych i naukowo-technicznych do potrzeb 

gospodarki regionalnej, 

 wspierania nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, które 

wymagają wprowadzenia nowych lub adaptacji istniejących nowoczesnych 

technologii, procesów, a także inicjujących własną działalność badawczo-

rozwojową.152 

W diagnozie regionu odnotowuje się znaczącą rolę sektora turystyki w strukturze 

gospodarczej województwa, o czym świadczy duży udział w tworzeniu regionalnej wartości 

dodanej brutto, a także duża wydajność pracy w tym sektorze. W związku z tym turystykę (usługi 

ekosystemowe, usługi czasu wolnego, agroturystykę) należy uznać również na terenie Gminy 

Siennica Różana jako: 

 obszar działalności gospodarczej o dużym (perspektywicznym) potencjale 

rozwojowym, 

 potencjalną płaszczyznę kształtowania konkurencyjności regionalnej.153 

Istotne z punktu widzenia profilowania planu rozwoju Gminy Siennica Różana jest to, że  

w rozumieniu polityki państwa określonej w SOR polityka rozwojowa obszarów wiejskich obejmuje 

zarówno tereny rolne, wiejskie ośrodki osadnicze oraz małe miasta spełniające wiele funkcji 

komplementarnych dla rozwoju obszarów wiejskich. wpływ na generowanie nowych możliwości 

rozwojowych. Dla strategii województwa lubelskiego oznacza to weryfikację podejścia do zagadnień 

demograficznych w kontekście prowadzonej polityki rozwoju. Równie istotne dla Gminy Siennica 

Różana oraz pozostałych gmin z powiatu krasnostawskiego mają dynamiczny rozwój i wzrost 

znaczenia międzynarodowych powiązań gospodarczych, naukowych i technologicznych oraz rosnące 

znaczenie korporacji ponadnarodowych i innych podmiotów niepaństwowych o zasięgu globalnym,  

w tym sieciowych społeczności internetowych z jednej strony niosą za sobą wiele zagrożeń, z drugiej 

zaś generują wyzwania i tworzą nowe możliwości rozwojowe. Istotne jest to, aby innowacje były 

postrzegane jako horyzontalny ważny czynnik podnoszenia konkurencyjności regionu, Gminy Siennica 

Różana, a nie jedynie jako dokument służący korzystaniu ze wsparcia z funduszy strukturalnych UE; 

pozycjonowania sektora rolniczego nie jako odrębnego elementu wymagającego wsparcia, ale jako 

ważne ogniwo dla budowania łańcucha wartości w przemyśle rolno-spożywczym, a także w branżach 

pokrewnych, bazujących na surowcach rolnych; poszukiwania tzw. nisz rozwojowych i unikalnych 

funkcji, wykorzystujących zasoby dostępne w województwie dla tworzenia produktów i usług 

poszukiwanych przez użytkowników spoza regionu; położenia większego nacisku na sieciowanie  

i rozwój gospodarczej współpracy zagranicznej.154 
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Trwały wzrost gospodarczy i systematyczna poprawa życia mieszkańców Gminy Siennica 

Różana nie jest możliwy bez inwestycji. Dlatego szanse rozwoju gospodarczego gminy oceniać można 

m.in. na podstawie zakresu i rodzaju prowadzonych inwestycji, dokonywanych przez wszystkich 

inwestorów, a nie tylko inwestycji dokonywanych przez gminę. Zainteresowanie władz 

samorządowych (opracowujących gminne programy i strategie, w tym strategie i programy 

inwestycyjne) powinno więc ukierunkować się w latach 2021-2027 (2030) nie tylko na inwestycje 

finansowane bezpośrednio przez gminę, lecz także inwestycje dokonywane przez inne podmioty na 

terenie gminy, zgodnie z zasadami wielofunduszowości, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju. 

Rozwój wielu innych inwestycji w Gminie Siennica Różana zależeć będzie od tego, co i kiedy 

ona zbuduje, ponieważ to Samorząd Lokalny odpowiedzialny jest za impuls uruchamiający wzrost 

inwestycji prywatnych. Dlatego władze gminy powinny zdawać sobie sprawę ze znaczenia inwestycji 

gminnych i tak je planować, aby powodowały rozwój kolejnych, już nie przez gminę prowadzonych 

inwestycji. O ważności inwestycji gminnych dla innych inwestycji i dla rozwoju lokalnych firm oraz 

dla rozwoju gospodarczego w ogóle decydują następujące cechy: 

 Dobrze zaplanowane inwestycje infrastrukturalne powodują kolejne inwestycje (np. 

uzbrojenie terenów pod budownictwo przyciąga inwestorów budowlanych). 

 Inwestycje finansowane przez gminę dają pracę lokalnym firmom, a więc tworzą koniunkturę 

na rynku usług budowlanych. 

 Inwestycje są najskuteczniejszą (i w zasadzie jedyną) metodą zapobiegania bezrobociu – 

spirala inwestycyjna tworzy lokalny rynek pracy. 

 Inwestycje infrastrukturalne i inne inwestycje komunalne podnoszą na stałe standard życia 

 mieszkańców gminy. Powstaje coś, z czego długie lata mieszkańcy będą korzystać − 

wodociągi, kanalizacja, drogi itd. 

 Bez dokonania pewnych inwestycji (np. atrakcji turystycznych, obiektów pod usługi czasu 

wolnego, usługi ekosystemowe), rozwój niektórych dziedzin działalności gospodarczej nie jest 

możliwy. 

 Brak inwestycji (np. w dziedzinie telekomunikacji, zaopatrzenia w energię, wodę itp.) stanowi 

niebezpieczną barierę w rozwoju gospodarczym. 

 Brak niezbędnych inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska jest barierą rozwoju 

zrównoważonego i może na trwałe pogorszyć jakość życia mieszkańców. 

  Brak inwestycji w niektórych dziedzinach (np. w budownictwie mieszkaniowym) powoduje, 

że nie zaspokojone zostają podstawowe potrzeby mieszkańców wywołujące niezadowolenie 

społeczne.155 

W przypadku zrównoważonego i zintegrowanego, wielofunkcjonalnego rozwoju Gminy 

Siennica Różana obszarem strategicznej interwencji kluczowej dla gminy będzie zaplanowane 

budowanie (lub rewitalizacja) przez gminę, samodzielnie lub wspólnie z innymi inwestorami 

obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej z założeniem, że zostaną one 

wydzierżawione różnym, wewnętrznym i zewnętrznym inwestorom. W obiektach tych skupia się 
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większość produkcji, handlu i usług gastronomicznych, usług ekosystemowych, usług czasu wolnego 

całej gminy. Znaczenie takich inwestycji dla systematycznego wzrostu konkurencyjności gminy oraz 

rozwoju gospodarczego poszczególnych miejscowości będzie kluczowe. Należy przy tym zwrócić 

uwagę, że za pomocą tego typu inwestycji Gmina Siennica Różan nie tylko może skutecznie wygrywać 

konkurencję – zbudować trwałą przewagę konkurencyjną na polu gospodarczym z innymi gminami 

unikając jednocześnie uprawiania działalności gospodarczej przez gminę lub jednostki organizacyjne 

gminy, ale to realna możliwość zwiększenia zaangażowania społeczeństwa i poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.156 

Obszarem interwencji kluczowych dla rozwoju gminy będą również inwestycje, które mogą 

przynosić bezpośrednio dochód do budżetu gminy. Inwestycje jako źródło dochodów budżetu 

gminy, to przede wszystkim: 

 Inwestycje gminy przynoszące bezpośredni dochód z ich eksploatowania (np. 

wybudowanie lokali użytkowych w dobrym punkcie handlowym albo podłączenie do 

sieci pewnej liczby użytkowników wnoszących opłaty zapewniające dochód). 

 Inwestycje gminy wpływające na zwiększenie dochodów budżetu gminy wskutek 

wykorzystania efektów tych inwestycji do prowadzenia przynoszącej dochód działalności 

gospodarczej. 

 Inwestycje nieprzynoszące bezpośrednio określonego dochodu, lecz pośrednio 

powodujące wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu podatków i opłat związanych 

z bogaceniem się ludności i przedsiębiorstw (inwestycje w OZE).157 

Skutki inwestycji dla budżetu są łatwe do obliczenia jedynie w pierwszym przypadku i to tylko 

wówczas, gdy założy się stabilność warunków makroekonomicznych. Przypadek drugi wymaga już 

studiów opłacalności i wykonalności, które także zakładają pewną możliwość błędu. W trzecim 

przypadku dotyczącym większości inwestycji najczęściej można jedynie szacunkowo ocenić 

potencjalne zwiększanie dochodu gminy, gdyż dokładniejsze dane można byłoby uzyskać dopiero na 

podstawie analizy zjawisk zachodzących w ciągu co najmniej kilku lat, a podstaw do takiej analizy 

przeważnie brak. Nie tylko dlatego, że nie są gromadzone odpowiednie dane, ale również dlatego, że 

poważna inwestycji, a to na rynku lokalnym niepowtarzalne przedsięwzięcie nie mające precedensu 

w danej gminie.158 

Strategiczną interwencją, kluczową dla rozwoju Gminy Siennica Różana będzie tworzenie 

warunków do inwestowania, co wymaga od władz gminy podjęcia działań niżej wyszczególnionych. 

W celu stworzenia warunków do inwestowania należy: 

 przekonać inwestorów w gminie o stabilności warunków działania przez unormowanie 

na stałe wielu kwestii związanych z inwestowaniem (opracowanie Lokalnego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego),  
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 ustalić procent pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów 

przeznaczonych pod poszczególne rodzaje budownictwa (niższy procent dla 

preferowanych rodzajów) 

 określić warunki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów  

z zaznaczeniem, co i kiedy zbuduje tam gmina, a co inwestor może z własnych środków, 

 ustalić czytelne i trwałe zasady partycypowania gminy w inwestycjach drogowych  

i sieciowych prowadzonych z udziałem mieszkańców lub przez innych inwestorów, 

 ustalić czytelne i trwałe zasady zbywania, nabywania i zamiany nieruchomości i lokali 

przez gminę, 

 wypracować powszechnie obowiązujące zasady dotyczące trybu wydzierżawiania  

i wynajmowania gminnych nieruchomości i lokali, możliwości prowadzenia tam 

inwestycji przez najemców i dzierżawców oraz zwrotu nakładów poniesionych na te 

inwestycje, 

 ująć w odpowiednich uchwałach rady gminy (dotyczących ww. zasad) wszelkie 

preferencje dla działań i dziedzin szczególnie w danej gminie popieranych (np. bonifikat 

lub skont przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych).159 

Nie są to wszystkie możliwe działania gminy, a jedynie najważniejsze, bez których trudno 

mówić o korzystnej dla inwestorów polityce gminy. Działania te stwarzają także ramy współpracy 

różnych inwestorów z gminą. Umożliwiają inwestorom ocenę opłacalności zamierzonej inwestycji, 

określają warunki korzystania z mienia gminy, okoliczności, w których można uzyskać ulgę lub 

zwolnienie od lokalnych podatków i opłat itp. Dają także inwestorom wyraźny sygnał, że gmina 

rozumie ich potrzeby i jest nastawiona na współpracę. 

Kolejnym działaniem strategicznej interwencji kluczowej dla rozwoju Gminy Siennica 

Różana, aby przyciągnąć inwestorów z zewnątrz, jest prowadzenie na szeroką skalę działań 

promocyjnych. Plan kampanii promocji gminy powinien uwzględniać, że ma ona na celu 

oddziaływanie na świadomość potencjalnych inwestorów i skłonienie ich do traktowania gminy 

jako ewentualnego miejsca inwestycji. Inwestorzy prawie zawsze rozpatrują większą liczbę 

możliwych lokalizacji swojej inwestycji i dlatego należy ich przekonać o korzyściach płynących  

z wyboru lokalizacji na terenie Gminy Siennica Różana. Jednocześnie, aby więc mieć pewność, że 

potencjalny inwestor zostanie jak najlepiej obsłużony, zarząd gminy powinien zadbać o: 

 sprawne, profesjonalne i wyczerpujące udzielanie odpowiedzi na pytania inwestora, 

 informacje muszą być aktualne i dobrej jakości (opracowania planistyczne oraz 

materiały promocyjne).160 

W zorganizowaniu dobrej obsługi inwestorów pomoże opracowanie tzw. przewodnika 

inwestycyjnego, zawierającego zestaw informacji, które najbardziej inwestorów interesują. 

Przewodnik taki każdy potencjalny inwestor mógłby otrzymać w urzędzie gminy lub w innej 

organizacji zajmującej się promocją gminy. Opracowując przewodnik inwestycyjny gminy warto 

połączyć się we współpracy z innymi JST i wykorzystać: 
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 mapy geodezyjne, 

 dane z ewidencji gruntów i wpisy do ksiąg wieczystych, 

 wartości księgowe budynków i infrastruktury technicznej, 

 plany zagospodarowania przestrzennego, 

 dane statystyczne, 

 fragmenty aktów prawnych, 

 różne spisy tematyczne, 

 profesjonalne fotografie terenu gminy. 

Informacje muszą być dokładne i precyzyjne, nawet jeśli są niezbyt korzystne dla gminy. 

Kolejnym etapem promocji będzie pokazanie, że Gmina Siennica Różana jest w stanie zaspokoić 

potrzeby potencjalnego inwestora.161 

Do wyżej wymienionych interwencji strategicznych, które są kluczowe dla rozwoju Gminy 

Siennica Różana, należą inwestycje związane z zagrożeniem trwałej marginalizacji społeczno-

gospodarczej tego obszaru. Dlatego gmina opracowała Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy 

Siennica Różana na lata 2017-2023 Gmina Siennica Różana, który jest zgodny z wymaganiami 

wynikającymi z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia 

rewitalizacji w województwie lubelskim Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Podstawą 

formalnoprawną podjęcia prac nad uchwaleniem dokumentu był art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Program rewitalizacji – to 

wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej 

lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 

stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.162 

Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana na lata 2017-2023 powstał przy 

szerokiej współpracy z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami 

społecznymi, przedsiębiorcami oraz innymi interesariuszami rewitalizacji. Dokument jest rezultatem 

prac analitycznych i konsultacji społecznych służących wytyczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji gminy Siennica Różana. Całość dokumentu rozpoczyna opis powiązań programu 

rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Siennica Różana jest spójny z priorytetami i celami dokumentów szczebla krajowego i regionalnego: 

Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Strategią 

Rozwoju Kraju 2020, Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategią Rozwoju 

Województwa Lubelskiego. W związku z aktualizacją dokumentów strategicznych dostosowujących 

kierunki, cele i działania do nowej perspektywy 2021-2027 (2030), Gmina Siennica Różana 

zaktualizuje Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana, aby móc efektywnie pozyskiwać 

środki na rewitalizację społeczno-gospodarczą, a tym samym likwidować bariery rozwoju lokalnego 
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oraz minimalizować zagrożenie spowodowane ryzykiem trwałej marginalizacji społeczno-

gospodarczej.163 

Biorąc pod uwagę analizę problemów występujących w poszczególnych sołectwach, zapisy  

w dokumentach strategicznych i planistycznych Gminy oraz plany inwestycyjne władz gminy Siennica 

Różana, wyznaczono w Lokalny Programie Rewitalizacji Gminy Siennica Różana na lata 2017-2023 

obszar rewitalizacji: Sołectwo Siennica Różana – obszar obejmujący teren całego sołectwa Siennica 

Różana, zamieszkiwany przez 939 osób, co stanowi 22,4% ogółu mieszkańców; zajmujący 

powierzchnię 997,46 ha, co stanowi 10% powierzchni ogółem gminy Siennica Różana.164 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siennica Różana poprzez wyznaczone w nim cele  

i przedsięwzięcia wykazuje spójność z celami określonymi w Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030: 

 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej kraju poprzez promowanie integracji 

funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału 

wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

 Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego.165 

Realizacja działań wpisanych do Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Siennica Różana 

przyczyni się do poprawy spójności i dostępności regionu oraz jego rozwoju przy wykorzystaniu 

lokalnych potencjałów i zasobów. Zmniejszą się różnice w rozwoju pomiędzy poszczególnymi 

obszarami i uporządkowany zostanie ład przestrzenny na terenach obecnie zdegradowanych. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji ma istotne znaczenie dla polepszenia sytuacji życiowej 

mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, poprawy jakości korzystania 

z przestrzeni publicznej i obiektów użyteczności. Przeprowadzenie kompleksowego procesu 

rewitalizacji we wskazanym obszarze wpłynie na poprawę zidentyfikowanych problemów, 

przyczyni się do polepszenia jakości życia lokalnej społeczności oraz wzrostu atrakcyjności  

i konkurencyjności regionu. Proces ten jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju całej Gminy 

Siennica Różana.166 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana wyznaczone zostały trzy 

główne cele rewitalizacji, są to: 

1. Znaczne ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, bezrobocie) oraz 

zahamowanie procesów ich rozprzestrzeniania się na teren całej gminy. Kierunki 

działań w ramach powyższego celu: dostosowanie istniejącej infrastruktury do funkcji 
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społecznych; rozwój oferty edukacyjnej i podnoszącej kwalifikacje zawodowe 

skierowanej do grup marginalizowanych. Aktywizacja i integracja różnych grup 

mieszkańców obszarów rewitalizacji poprzez rozwijanie oferty usług społecznych  

i kulturalnych oraz aktywnych form spędzania czasu, opartej o zrewitalizowane 

elementy infrastruktury; popularyzacja i wykorzystanie aktywności mieszkańców do 

poprawy jakości otoczenia na obszarach rewitalizacji; zaangażowanie mieszkańców 

do realizacji projektów rozwojowych na obszarach rewitalizacji; pobudzanie 

lokalnych inicjatyw społecznych i wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców 

obszarów rewitalizacji. 

2. Zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej i poprawa atrakcyjności przestrzeni 

publicznej obszaru Gminy. Kierunki działań w ramach powyższego celu: 

zagospodarowanie terenów i obiektów użyteczności publicznej wraz z ich 

otoczeniem, jako miejsc służących celom kultury, rekreacji i aktywności, 

zagospodarowanie zdegradowanych obiektów publicznych jako miejsc 

zorientowanych na aktywizację kulturalną, społeczną, zawodową, zwiększenie 

atrakcyjności przestrzeni publicznej – rewitalizacja zdegradowanych terenów  

i budynków publicznych. 

3. Likwidacja barier rozwojowych w sferze gospodarczej/ społecznej/ przestrzennej/ 

środowiskowej. Kierunki działań w ramach powyższego celu: poprawa stanu lokalnej 

infrastruktury (infrastruktura drogowa, techniczna, ochrony środowiska); 

wykorzystanie terenów publicznych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji do 

podniesienia ich atrakcyjności oraz stworzenia miejsc przyjaznym rozwojowi 

przedsiębiorczości.167 

Po realizacji programu rewitalizacji Gmina Siennica Różana przezwycięży kryzysy i zlikwiduje 

bariery na obszarach najbardziej zdegradowanych w szczególności w zakresie problemów 

społecznych oraz niedogodności infrastrukturalnych, co przyczyni się do dynamicznego rozwoju 

gospodarczego. Znacznie zwiększona aktywność mieszkańców oraz zrealizowanie wskazanych przez 

nich zadań przyczyni się do możliwie najlepszego wykorzystania lokalnego potencjału obszaru Gminy. 

Przeprowadzone działania rewitalizacyjne przyczynią się do aktywizacji społecznej  

i zawodowej. W szczególności przezwyciężone zostaną kryzysy związane z bezrobociem  

i ubóstwem, w konsekwencji czego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zyskają możliwość 

szerszego zaspokajania potrzeb społecznych i życiowych. Zlikwidowane zostaną bariery obejmujące 

przede wszystkim obszar planowania przestrzennego, czego następstwem będzie lepsza komunikacja 

pomiędzy poszczególnymi obszarami Gminy, uzyskanie spójności w zakresie poziomu rozwoju  

(w szczególności w zakresie wykorzystania potencjałów rozwojowych, wzrost bezpieczeństwa). 

Rozwój lokalnej infrastruktury w postaci budowy dróg, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w Gminie oraz podniesie 

atrakcyjność regionu. Rozwój sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej poprawi standard życia 

mieszkańców oraz pozwoli na osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez m.in. 

ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód, gleby. Wykorzystana 
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zostanie dostępna na obszarze rewitalizacji infrastruktura kultury, sportowa i rekreacyjna oraz tereny 

użyteczności publicznej, która zostanie doprowadzona do stanu zapewniającego jej pełną 

funkcjonalność. Założone do realizacji działania rewitalizacyjne zorientowane są na stałe dążenie do 

zapewnienia wysokiej jakości usług społecznych poprzez modernizację terenów/ obiektów 

użyteczności publicznej, unowocześnianie ich wyposażenia oraz uzupełnianie oferowanych przez nie 

zasobów, pozwalające na zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych 

mieszkańców. Realizacja zadań bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości kapitału społecznego, 

aktywizację społeczną, kulturalną oraz budowanie poczucia tożsamości lokalnej. Ponadto przestrzeń 

publiczna stanie się przyjazna nie tylko mieszkańcom, ale też turystom.168 

Obszarem strategicznej interwencji kluczowej dla zrównoważonego rozwoju Gminy 

Siennica Różana są zintegrowane inwestycje, które zrealizowane we współpracy z innymi 

partnerami – w tym JST – są kluczowe w perspektywie 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku. Do 

5 kluczowych działań proponowanych do realizacji przez Związek Gmin Obszaru Funkcjonalnego 

Rozwoju Gospodarki Żywnościowej169  
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169

  Nazwa robocza. 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 159  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CZĘŚĆ VIII. 

MISJA I WIZJA  
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Planowanie strategiczne w układach terytorialnych ma charakter ciągły i niedomknięty  

w przyszłości. Ze względu na swój otwarty charakter (możliwość aktualizacji i zmian) proces 

planowania strategicznego pozwala na elastyczne dostosowywanie i korygowanie celów  

w odpowiedzi na zmieniające uwarunkowania. Strategia nie jest więc dokumentem tworzonym  

i przyjmowanym tylko w celu jego posiadania, ale jest kluczowym instrumentem prowadzenia polityki 

rozwoju gminy. Ciągłość planowania strategicznego i zmienność parametrycznych jego uwarunkowań 

nie oznacza też narażania dokumentów planistycznych i odpowiadających im działań w sferze 

zarządzania na permanentną nieaktualność. Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana w latach 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030, to dokument programowy niezbędny do realizacji jej polityki 

rozwoju, na poziomie lokalnym. Należy podkreślić, że dokument nie rezygnuje z dotychczasowych 

kierunków rozwoju, ale dostosowuje je do nowych uwarunkowań i zrównoważonego modelu 

rozwoju.  

Misja rozwoju gminy to krótka formuła definiująca w sposób hasłowy kierunki działania 

gminy i jest ona pierwszym konkretnym rezultatem procesu planowania strategicznego. Ze względu 

na jej bardzo ogólny charakter, nie istnieje określona technika redagowania misji. Władze Gminy oraz 

przedstawiciele społeczności lokalnej w gminie przyjmując misję, wyznaczają fundamenty wizji Gminy 

Siennica Różana w odniesieniu do 2030 roku.  

Misja i Wizja porządkują przyszłość Gminy, wyznaczają ramy, w których ma być realizowana 

strategia oraz stanowią wzorzec określający jej tożsamość, charakter oraz sposób postępowania. 

Wyznaczając – formułując Misję i Wizję rozwoju Gminy do roku 2027 z perspektywą do roku 2030, 

wzięto pod uwagę następujące czynniki: 

 Uwarunkowania zewnętrzne – czynniki niezależno od działań podejmowanych przez 

władze Gminy, 

 Uwarunkowania wewnętrzne – potencjał endogeniczny, atuty, słabe strony, 

zagrożenia oraz wyzwania (szanse rozwojowe) Gminy, 

 Aktualne wskazania dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym  

i krajowym, 

 Wnioski z diagnozy Gminy opracowanej w 2020 r. 

Wizja rozwoju powinna nakreślać ramy docelowej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy po 

upływie okresu uwzględnionego na realizację działań strategicznych tj. 2030r. Rozwój lokalny to 

kreowanie nowych wartości, do których w skali gospodarki lokalnej zaliczyć należy: 

 nowe rodzaje działalności gospodarczej, społecznej, administracyjnej, usługowej itp., 

nowe firmy i instytucje, nowe miejsca pracy,  

 nowe produkty, dobra i usługi zaspokajające zapotrzebowanie wewnętrzne, jak  

i zewnętrzne, 

 atrakcyjne oferty lokalizacyjne pod budownictwo rodzinne oraz tereny inwestycyjne, 

 wysoka jakość środowiska naturalnego i standardu życia. 

Rozwój lokalny wpływa pozytywnie na sytuację społeczno-ekonomiczną gminy, a także powoduje 

zmniejszenie zależności regionu od państwa i zewnętrznych podmiotów gospodarczych. 
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M I S J A 

Zrównoważony rozwój Gminy Siennica Różana będzie polegał na systematycznych 

 i długofalowych przemianach o charakterze ilościowym oraz jakościowym, opierających 

się na endogenicznym potencjale i egzogenicznych czynnikach.  

----------------------------  

Poprzez zrównoważony, zaplanowany strategicznie rozwój lokalny – Gmina Siennica 

Różana będzie dążyć do zharmonizowanego i spójnego angażowania społeczności, 

władzy publicznej oraz pozostałych podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy  

w proces kreowania nowych i poprawy istniejących warunków wpływających na 

jakość życia, gospodarki oraz zapewniających ład przestrzenny i ekologiczny.  

---------------------------- 

Zintegrowane i zaplanowane zgodnie z zasadami ładu przestrzennego inwestycje 

umożliwią wielofunkcyjny rozwój oraz powstawanie atrakcyjnych miejsc pracy, a tym 

samym zapewnią stały wzrost dochodów mieszkańców przyczyniając się do 

minimalizacja rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz 

poprawy środowiska naturalnego. 

 

 

 

Fotografia ze źródła: https://siennica.pl/ 

 

https://siennica.pl/
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W I Z J A  

Gmina Siennica Różana poprzez zrównoważony i zintegrowany rozwój chce stać się 

atrakcyjną przestrzenią oferującą wysoką jakość życia, infrastruktury, środowiska 

naturalnego oraz posiadającą odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorstw  

w branży rolno-spożywczej i turystycznej. Wielofunkcjonalne wykorzystanie posiadanych 

zasobów doprowadzi do zwiększenia opłacalności produkcji rolnej  

i rybackiej oraz rozwoju usług turystycznych. 

 

R O Z W I N I Ę C I E  W I Z J I  

Zrównoważone, ekologiczne rolnictwo, a także innowacyjne usługi edukacyjne i czasu 

wolnego, to elementy budujące trwałą przewagę konkurencyjną, która przełoży się na 

wzrost atrakcyjnych, pozarolniczych miejsc pracy. 

Planowanie ładu przestrzennego oraz wielopoziomowe zarządzanie doprowadzi  

do realizacji kluczowych, zintegrowanych inwestycji  

w partnerstwie z innymi JST oraz partnerami prywatnymi.  

Szczególnie istotnymi inwestycjami będą inwestycje infrastrukturalne, inwestycje  

w atrakcje turystyczne oraz obiekty poprawiające jakość usług dla seniorów. Strategiczna 

interwencja polegająca na wielofunduszowym wsparciu finansowym rozwoju i rewitalizacji 

Gminy Siennica Różana zorganizuje i zaangażuje różne podmioty do współpracy krajowej 

oraz zagranicznej.  

Komplementarna oferta srebrnej gospodarki w związku  

z postępującymi trendami demograficznymi będzie stanowić ważny filar rozwoju społeczno-

gospodarczego Gminy Siennica Różana. 

Kluczowym elementem pozycjonowania Gminy Siennica Różana będzie utworzenie na jej 

terenie Regionalnego Centrum Kształcenia Kadr Przemysłu Rolno-Spożywczego wraz  

z innowacyjnym parkiem przemysłowym i zapleczem badawczo-rozwojowym. 
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CZĘŚĆ IX. 

CEL STRATEGICZNY  
I CELE OPERACYJNE 
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Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; ochronie 

środowiska, muszą uwzględniać: cele rozwoju regionu lubelskiego oraz wskazania Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa. 

Strategia, będąc dokumentem perspektywicznym i długofalowym, ale jednocześnie 

zawierającym określone priorytety i kierunki rozwoju, z pewnością będzie ulegać dalszym 

modyfikacjom i aktualizacjom przez cały okres wdrażania. W momencie przygotowania Strategii, 

przyjęte kierunki działań, wydają się stwarzać najwięcej możliwości na dynamiczny rozwój gminy. 

Zasadniczym elementem tworzenia niniejszej Strategii stało się zidentyfikowanie głównych 

kierunków rozwoju gminy, czyli tych obszarów działalności samorządu lokalnego, które powinny stać 

się kołem zamachowym dla jego rozwoju. Określanie kierunków rozwoju zrealizowano poprzez pracę 

Zespołu ds. Strategii oraz podczas konsultacji. Dzięki temu umożliwiono całościową refleksję nad 

szansami i perspektywami rozwoju Gminy. 

W wyniku prac warsztatowych i analiz strategicznych wyodrębniono następujący cel 

strategiczny i cele operacyjne planu strategicznego spójne z wyodrębnionymi kierunkami rozwoju. 

 

 

 

C E L  S T R A T E G I C Z N Y  

Celem strategicznym zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju Gminy Siennica Różana 

jest długofalowa poprawa jakości życia mieszkańców i konkurencyjności edukacji oraz 

rozwój innowacyjnej gospodarki, której istotnym elementem będzie zrównoważone 

rolnictwo, rolnictwo ekologiczne, przemysł i przetwórstwo rolno-spożywcze, eksport,  

usługi ekosystemowe, usługi czasu wolnego oraz srebrna gospodarka. 

Centralnym obszarem celu strategicznego jest wielofunkcjonalny rozwój i wzrost 

atrakcyjnych miejsc pracy oraz dochodów mieszkańców przyczyniający się do atrakcyjności  

Gminy Siennica Różana. 
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CZĘŚĆ X. 

 KIERUNKI – CELE 

OPERACYJNE  

– DZIAŁANIA 
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Zakłada się, iż projekty/działania opracowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) będą na siebie wzajemnie oddziaływać. Dzięki 

działaniom aktywizacyjnym i społecznym niniejsza Strategia efektywnie oddziaływać będzie na cały 

obszar gminy (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach), poszczególne projekty m.in. 

rewitalizacyjne, inwestycyjne, edukacyjne, gospodarcze, funkcjonalne wzajemnie się dopełniają 

przestrzennie i zachodził będzie między nimi efekt synergii. Wybór działań i ich dobór miał na celu, by 

prowadzone działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie prowadziły 

do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Projekty, które 

zostały wybrane do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

(z perspektywą do roku 2030) są odpowiedzią na główne problemy rozwojowe Gminy, w wyniku ich 

realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze gminy Siennica Różana, ponieważ 

większość z podejmowanych działań dotyczy terenów publicznych/ obiektów użyteczności publicznej, 

z których będą mogli korzystać mieszkańcy całego obszaru Gminy oraz przedsiębiorcy, inwestorzy  

i turyści. 

W Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) 

zapewniono komplementarność problemową, Zorientowane na poprawę jakości życia mieszkańców 

oraz budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych zaplanowane działania  

w ramach niniejszej Strategii są powiązane z kierunkami rozwoju wskazanymi w strategicznych 

dokumentach i opracowaniach na szczeblu krajowym i regionalnym. 

W Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) 

komplementarność proceduralno-instytucjonalną. Za realizację Strategii odpowiada Wójt Gminy 

Siennica Różana oraz koordynator, zespół i podmioty powołane w formie zarządzenia Wójta Gminy 

na okres realizacji strategii.  

W Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) 

zapewniono komplementarność międzyokresową. Strategia zapewnia ciągłość realizowanych od 

kilku lata działań na terenie Gminy Siennica Różana, wyrażającą się we wpisaniu projektów  

w dokonane inwestycje w poprzednim okresie programowania. Wykonane analizy związane  

z realizowanymi projektami w okresie poprzedniej perspektywy finansowej, pozwoliły na stworzenie 

listy przedsięwzięć/projektów w ramach opracowanej Strategii, które służyć mają uzupełnianiu 

niezbędnych luk koniecznych do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów i efektywne 

wykorzystanie środków z okresu programowania 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. 

W Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) 

uwzględniono komplementarność źródeł finansowania. Do realizacji założonych projektów/ działań 

zostaną wykorzystane wszelkie wielofunduszowe źródła finansowania w kontekście polityki spójności 

2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) oraz inne dostępne na terenie Gminy fundusze 

 z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. 
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I. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: Utworzenie we współpracy z kluczowymi 

partnerami Okręgu Branży Rolno-Spożywczej. 

CEL OPERACYJNY 1. WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ GMINY POPRZEZ POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI 
ROLNICTWA ORAZ TWORZENIE POZAROLNICZYCH MIEJSC PRACY. 

CEL OPERACYJNY 2. ROZWÓJ INNOWACYJNEGO PRZETWÓRSTWA ORAZ BRANŻY ROLNO-
SPOŻYWCZEJ. 

CEL OPERACYJNY 3. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I BUDOWANIE SIECI 
POWIĄZAŃ PRODUCENTÓW I PRZETWÓRCÓW NA TERENIE GMINY. 

CEL OPERACYJNY 4. BUDOWA MARKI ORAZ PROMOCJA TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH PRODUKTÓW 
ŻYWNOŚCIOWYCH. 

II. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: Zrównoważony rozwój infrastruktury  

wraz z powiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi gminy. 

CEL OPERACYJNY 1. WZMOCNIENIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONY  
I ZINTEGROWANY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

CEL OPERACYJNY 2. WIELOFUNKCYJNY, ZINTEGROWANY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY SPÓJNY Z ROZWOJEM SPOŁECZNYM I OCHRONĄ ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO. 

III. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: Rozwój gospodarki wykorzystujący 

innowacyjne rozwiązania oraz endogeniczny potencjał gminy. 

CEL OPERACYJNY 1. INNOWACYJNY I KOMPLEMENTARNY ROZWÓJ USŁUG PROZDROWOTNYCH ORAZ 
GOSPODARKI SENIORALNEJ. 

CEL OPERACYJNY 2. INNOWACYJNE WYKORZYSTANIE KAPITAŁU EKOLOGICZNEGO I DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO W ROZWOJU USŁUG WOLNEGO CZASU. 

IV. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: Poprawa spójności oraz tożsamości gminy 

poprzez rozwijanie kapitału ludzkiego i społecznego. 

CEL OPERACYJNY 1. ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO GMINY. 

CEL OPERACYJNY 2. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH I TWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWIZACJI 
OSÓB STARSZYCH. 

CEL OPERACYJNY 3. PROMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ  
I ZAWODOWEJ NA TERENIE GMINY. 

CEL OPERACYJNY 4. OCHRONA MATERIALNA I NIEMATERIALNA ZASOBÓW KULTUROWYCH  
I ŚRODOWISKOWYCH GMINY. 

CEL OPERACYJNY 5. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ZARZADZANIA GMINĄ I WSPÓŁPRACA 
PONADLOKALNA. 
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K  I  E  R  U  N  K  I  –  C  E  L  E   O P E R A C Y J N E  –  D  Z  I  A  Ł  A  N  I  A  

  

 

I. KIERUNEK ROZWOJU GMINY:  

Utworzenie we współpracy z kluczowymi partnerami Okręgu Branży Rolno-Spożywczej. 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych. 

SR GSR 
CEL OPERACYJNY 1. WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ GMINY POPRZEZ POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI ROLNICTWA 

 ORAZ TWORZENIE POZAROLNICZYCH MIEJSC PRACY. 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, SZRWR 

CEL 

GSR 
KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY  STREFA 

Ochrona gleb 

poprzez 

promowanie 

innowacyjnych, 

bardziej 

ekologicznych 

sposobów 

nawożenia oraz 

1. 

 

 

 

1.1. Promowanie innowacyjnych  

i ekologicznych metod upraw  

i nawożenia. 

 

 

1.1.1. Współpraca z KOWR ora IUNG w Puławach w ramach 

edukacji z zakresu rozwoju zrównoważonego, ekologicznego 

rolnictwa i rolnictwa ekstensywnego. 

1.1.2. Realizacja projektów promujących ekologiczne sposoby 

nawożenia upraw. 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
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rozwój 

infrastruktury 

oczyszczania 

ścieków na 

obszarach wiejskich 

  

1.2. Rozwój infrastruktury 

oczyszczania ścieków na terenie 

gminy. 

 

1.2.1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

1.2.2. Budowa, przebudowa i remont kanalizacji. 

 

1.2.3. Prace poprawiające meliorację na terenie gminy 

(zintegrowane i planowe działania modernizacji, przebudowy, 

oczyszczania itp.). 

Zwiększenie 

wykorzystania OZE 
1. 1.3. Efektywne zwiększenie 

odnawialnych źródeł energii (OZE)  

w przestrzeni publicznej. 

1.3.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej – termomodernizacja oraz budowa instalacji 

odnawialnych źródeł energii. 

1.3.2. Montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji 

fotowoltaicznych, pomp ciepła na/w budynkach mieszkalnych. 

1.3.3. Montaż pomp ciepła oraz źródeł ciepłych opartych na OZE  

w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki). 

1.3.4. Budowa infrastruktury służącej do wykorzystania paliw 

alternatywnych (dwóch stacji doładowania elektrycznych pojazdów)  

we współpracy z partnerami tj. Gminami i Miastem Krasnystaw. 

 

 

 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

Rozwój rolnictwa 

specjalistycznego, 

w tym 

ekologicznego 

1. 1.4. Rozwój rolnictwa 

specjalistycznego,  

w tym ekologicznego. 

1.4.1. Wsparcie edukacji ekologicznej w gospodarstwach rolnych.  

1.4.2. Wsparcie w pozyskiwaniu środków na rozwój rolnictwa 

ekologicznego. 

1.4.3. Pomoc w organizacji grup producentów produktów 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
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ekologicznych – we współpracy z LGD oraz Stowarzyszeniem Polska 

Ekologia oraz Grupą od Rolnika. 

1.4.4. Wsparcie rozwoju przetwórstwa żywności ekologicznej – 

organizacja kiermaszów, degustacji i innych wydarzeń. 

 

Poprawa struktury 

wielkościowej  

i organizacyjnej 

gospodarstw 

rolnych 

1. 1.5. Promowanie zmian struktury 

wielkościowej i organizacyjnej 

gospodarstw rolnych oraz wzrost 

gospodarczej różnorodności gminy. 

1.5.1. Współpraca z ARiMR w zakresie kampanii informacyjnej, 

organizacyjnej oraz wsparcie merytoryczne w zakresie zmian 

struktury wielkościowej i organizacyjnych gospodarstw rolnych. 

1.5.2. Wsparcie zakładania zrównoważonych i ekologicznych 

gospodarstw rybackich (nawiązanie współpracy z Gospodarstwem 

„Pustelnia Pstrąga”) Wola Rudzka, Opole Lubelskie. 

1.5.3. Współorganizacja nowych podmiotów w ramach ekonomii 

społecznej poprawiających organizację gospodarstw rolnych 

(spółdzielnie, grupy producenckie), budujących gospodarczą 

różnorodność gminy. 

1.5.4. Scalanie gruntów rolnych na terenie gminy. 

 

 

 

 

 

GOSPODARKA 

Rozwój rolniczego 

handlu 

detalicznego 

1. 1.6. Wspieranie rozwiązań 

sprzyjających rozwojowi rolniczego 

handlu detalicznego  

na terenie gminy. 

1.6.1. Tworzenie przestrzeni umożliwiającej rozwój rolniczego 

handlu detalicznego we współpracy z LGD i KGW (sprzedaż 

tradycyjna oraz e-platforma) – utworzenie inkubatora przetwórstwa 

rolno-spożywczego we współpracy ze Spółdzielnią „Zagroda”. 

1.6.2. Współpraca z KOWR w zakresie promocji produktów 

lokalnych i rozwoju rolniczego handlu detalicznego (tworzenie 

 

 

 

GOSPODARKA 
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warunków umożliwiających skracanie łańcuchów od rolnika do 

klienta). 

1.6.3. Organizacja szkoleń i konferencji dotyczących handlu 

produktami lokalnymi. 

1.6.4. Wsparcie handlu detalicznego we współpracy z Rolniczą 

Spółdzielnią Produkcyjną Zagroda oraz innymi spółdzielniami  

z tego obszaru Województwa Lubelskiego. 

1.6.5. Współorganizacja nowych inicjatyw umożliwiających handel 

detaliczny na terenie gminy (tereny, lokale, które można dzierżawić 

lub wynająć).  

Rozwój 

agroturystyki i 

turystyki wiejskiej 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Rozwój atrakcyjnej oferty 

agroturystycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1. Tworzenie warunków do rozwoju atrakcji agroturystycznych  

i wsparcie organizacyjno-administracyjne społecznych inicjatyw  

w tym zakresie. 

1.7.2. Budowa infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury 

służącej edukacji ekologicznej i promocji dziedzictwa kultury 

w ramach projektów wiosek tematycznych w ramach LGD 

Krasnystaw PLUS oraz rozbudowa szlaków turystycznych – 

rowerowych. 

1.7.3. Komplementarna promocja gospodarstw agroturystycznych  

i ich oferty jako element marketingu terytorialnego gminy. 

1.7.4. Tworzenia miejsc noclegowych (w tym kempingów, pokoi 

gościnnych) oraz usług dla aktywnych seniorów – doradztwo, 

 

 

 

 

GOSPODARKA 
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1.8. Rozwój różnych form turystyki 

wiejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wsparcie organizacyjne, wprowadzenie ułatwień 

infrastrukturalnych i prawnych po stronie Gminy). 

1.8.1. Rozwój współpracy międzynarodowej z sieciami wiosek 

tematycznych w Unii Europejskiej i tworzenie różnych form 

wsparcia rozwoju turystyki wiejskiej – powołanie stowarzyszenia 

Eko Village – Eko Wioski – zrzeszającego obecnych i nowych 

właścicieli gospodarstw agroturystycznych). 

1.8.2. Opracowanie i wdrożenia zintegrowanego  

i komplementarnego programu wiosek tematycznych  

w miejscowościach na terenie Gminy we współpracy  

z ekspertami (na wzór Saksońskich Wiosek Tematycznych). 

1.8.3. Współpraca z innymi JST w ramach budowy  

i zarządzania zintegrowanym produktem turystycznym –  

EKO PARK – Centrum Edukacji Ekologicznej. 

1.8.4. Tworzenie warunków zachęcających do rozwoju bazy 

gastronomicznej i noclegowej – pomoc merytoryczna  

w opracowaniu wniosków o dofinansowanie; doradztwo; 

dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego). 

1.8.5. Utworzenie punktu informacji turystycznej. 

1.8.6. Współpraca z KGW oraz OSP w ramach angażowania kapitału 

społecznego w powstawaniu atrakcyjnej oferty wydarzeń 

kulturalnej. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Zintegrowane wsparcie 

współpracy w ramach organizacji 

odpowiedzialnych za rozwój turystyki i 

agroturystyki w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.7. Opracowanie indywidualnego, innowacyjnego produktu 

turystycznego: Akademii Literatury Fantazy – we współpracy  

z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziałem Artystycznym 

UMCS, CSK w Lublinie, Muzeum Kopernika w Warszawie oraz 

innymi podmiotami, w ramach rozwoju oferty kulturalno-

edukacyjnej (organizacja elementów merytorycznych 

i koncepcyjnych projektu). 

 

1.9.1. Podjęcie stałej współpracy z Polską Organizacją turystyczną  

w zakresie rozwoju oferty turystycznej Gminy. 

1.9.2. Podjęcie współpracy z Lubelskim Związkiem Stowarzyszeń 

Agroturystycznych – w zakresie rozwoju  

i promocji oferty turystyki wiejskiej. 

1.9.3. Podjęcie współpracy z Fundacją Mapa Pasji i Fundacją 

Calamita w zakresie rozwoju możliwości wykorzystania questów170  

w edukacji szkolnej oraz promocji turystycznej Gminy. 

1.9.4. Nawiązanie współpracy z organizatorami „Zielonych Szkół” – 

budowa oferty dla „Zielonych Szkół” na terenie Gminy. 

1.9.5. Budowa bazy tour operatorów i nawiązanie współpracy  

z liderami branży. 

1.9.6. Promocja usług ekosystemowych (wykorzystujących walory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOSPODARKA 

 

 

 

 

 

 

                                                           
170

 Questing to rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi  

w wierszowanych wskazówkach. W wielu elementach gra ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe oraz gry terenowej. 
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1.10. Rozwój materialnej bazy 

turystycznej. 

przyrodnicze jako element proekologicznego, zrównoważonego 

rozwoju gminy). 

1.9.7. Nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim  

oraz Nadleśnictwem w Krasnymstawie w celu budowy atrakcyjnej 

oferty czasu wolnego (współorganizacja pobytu grup 

zorganizowanych na terenie gminy dla myśliwych i kół łowieckich). 

 

1.10.1. Opracowanie Zrównoważonego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy z uwzględnieniem obszarów pod budowę 

obiektów noclegowych typu: hotele, pensjonaty, kempingi, domy 

wycieczkowe, schroniska młodzieżowe oraz miejsc: pod atrakcje 

turystyczne, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny 

inwestycyjne.  

1.10.2. Budowa lokali użytkowych (w PPP) - tworzenie warunków  

i zachęt do prowadzenia działalności w zakresie gastronomii: 

zakłady gastronomiczne, punkty gastronomiczne, restauracje, bary, 

cukiernie. 

1.10.3. Zagospodarowanie łowiska Kozieniec (parking, kemping, 

prysznice i toalety, wiata z kuchnią, wypożyczalnia grilla, krzesełek, 

plac zabaw), 

1.10.4. Zagospodarowanie strefy kultury i usług czasu wolnego – 

rewitalizacja Amfiteatru i budowa parku linowego. 

1.10.5. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku, przy Amfiteatrze – 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
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budowa Siennickiej Różanej Promenady wraz ze ścieżkami 

spacerowymi, ławeczkami, molo, małą gastronomią, wypożyczalnią 

rowerów, miejscem na sklepiki z dewocjonaliami i produktami 

lokalnymi. 

1.10.6. Rewitalizacja Zespołu Dworsko-Parkowego: Spichlerza  

(utworzenie Akademii Literatury Fantasy – multimedialnego miejsca 

do spotkań z literaturą, prowadzenia zajęć w ramach zielonych 

szkół, warsztatów Wakacyjnej Akademii Reportażu dla uczniów 

szkół podstawowych i średnich oraz studentów wraz z parkingiem 

na autokary). 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel: Rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa żywności. 

SR GSR CEL OPERACYJNY 2. INNOWACYJNY ROZWÓJ PRZETWÓRSTWA ORAZ BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ. 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, 

SZRWRiR 

CEL 

GSR 
KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Rozwój 

przedsiębiorstw 

przetwórstwa 

rolno-spożywczego 

2. 2.1. Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-

spożywczego. 

2.1.1. Tworzenie odpowiednich warunków inwestycyjnych, dla 

inwestorów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego - ulgi, 

obsługa informacyjna, pomoc w zakupie gruntów, wysoki poziom 

edukacji. 

2.1.2. Utworzenie punktu obsługi inwestora i współpracy 

zagranicznej we współpracy z LGD Krasnystaw PLUS. 

GOSPODARKA 
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2.1.3. Promocja gospodarcza gminy (szczególnie poprzez SoMe, 

blogi tematyczne, videoblogi, udział w targach  

i konferencjach). 

2.1.4. Utworzenie Regionalnego Centrum Kształcenia Kadr dla 

Innowacyjnego Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz Ośrodka B+R 

Ekologicznego Rolnictwa – we współpracy z Zespołem Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej oraz 

Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IUNG, w Puławach, 

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Starostwem 

Powiatowym w Krasnymstawie. 

Rozwój 

infrastruktury  

i obiektów 

przechowalniczych 

2. 2.2. Wsparcie w zakresie powstawania 

infrastruktury oraz obiektów 

przechowalniczych. 

2.2.1. Tworzenie warunków do powstawania zintegrowanej  

i spójnej infrastruktury oraz obiektów przechowalniczych. 

2.2.2. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej, nabywanie 

i uzbrojenie terenów w tym budowa dróg dojazdowych 

i pozostałych mediów. 

2.2.3. Współpraca z PKP S.A. i Ministerstwem Infrastruktury  

w zakresie podjęcia działań zmierzających do budowy linii Chełm –

Lublin przez Gminę Siennica Różana (budowa bocznicy kolejowej  

i przystanku kolejowego). 

 

 

 

GOSPODARKA 

Rozwój branż 

wykorzystujących 

surowce rolne na 

cele 

nieżywnościowe 

(np. kosmetyki, 

2. 2.3. Wsparcie w zakresie rozwoju 

branż wykorzystujących surowce na 

cele przetwórstwa nieżywnościowego. 

2.3.1. Tworzenie warunków do rozwoju branż wykorzystujących 

surowce rolne na cele nieżywnościowe   biogospodarka   

(np. farmaceutyka). 

2.3.2. Utworzenie gminnej bazy surowców naturalnych oraz 
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farmaceutyka) produktów rolnych dla inwestorów. 

2.3.3. Promocja gminy jako bazy surowca w kraju i zagranicą. 

2.3.4. Wsparcie komercjalizacji wiedzy i innowacji do biznesu  

i gospodarstw rolnych – we współpracy z uczelniami oraz 

instytutami z kraju i zagranicy – współpraca z CTT oraz Uczelniami. 

 

 

GOSPODARKA 

Rozwój branż 

obsługujących 

sektor spożywczy 

(np. 

opakowaniowy, 

maszynowy) 

2. 2.4. Wsparcie rozwoju branż 

obsługujących sektor spożywczy. 

2.4.1. Tworzenie warunków do rozwoju branży opakowaniowej  

(w tym drzewnej). 

2.4.2. Tworzenie warunków do rozwoju branży maszynowej. 

2.4.3. Tworzenie warunków do rozwoju branży transportowej. 

2.4.4. Tworzenie warunków do rozwoju branży metalowej dla 

przemysłu spożywczego i przetwórstwa rolnego. 

 

GOSPODARKA 

 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel: Rozwój współpracy w sektorze rolno-spożywczym. 

SR GSR 

 

CEL OPERACYJNY 3. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO 

 I BUDOWANIE SIECI POWIĄZAŃ PRODUCENTÓW I PRZETWÓRCÓW NA TERENIE GMINY 

 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, 

SZRWRiR 

CEL 

GSR 
KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 
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Wzmacnianie 

współpracy i sieci 

powiązań 

producentów 

rolnych 

i przedsiębiorstw 

przetwórstwa 

rolno-spożywczego 

3. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Efektywne wzmacnianie 

współpracy branży rolno-spożywczej  

i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 

 

3.2. Wzmacnianie sieci powiązań 

producentów rolnych  

i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-

spożywczego. 

3.1.1. Program wsparcia organizacyjno-prawnego sieciowania 

gospodarstw, producentów i przedsiębiorców we współpracy  

z LODR i KOWR. 

3.1.2. Utworzenie lokalnej bazy rolników, producentów rolno-

spożywczych i przetwórców. 

3.2.1. Systematyczna i kompleksowa współpraca z LODR  

w Końskowoli oraz KOWR w ramach kierunkowego wsparcia 

nowatorskich rozwiązań organizacyjnych na potrzeby współpracy 

podmiotów branży rolno-spożywczej  

i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwoju eksportu 

(stowarzyszenia, związki producentów, klastry). 

 

3.2.2. Współpraca z korporacjami, instytucjami publicznymi, które 

prowadzą dystrybucję produktów żywnościowych  

i pomoc w tworzeniu krótkich łańcuchów dostaw. 

 

 

 

 

 

GOSPODARKA 

Rozwój 

i profesjonalizacja 

działalności 

organizacji 

zrzeszających 

rolników 

sprzyjającej 

zwiększaniu 

efektywności 

poszczególnych 

działów rolnictwa 

3. 3.3. Profesjonalizacja działalności 

organizacji zrzeszających rolników 

sprzyjającej zwiększaniu efektywności 

produkcji, pakowania, 

przechowywania i dystrybucji 

żywności. 

3.3.1. Organizowanie merytorycznego wsparcia  

w budowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji producentów  

i przetwórców rolno-spożywczych oraz rolników w zakresie: 

zarządzania, certyfikacji, marketingu, finansów, informatyki, 

negocjacji, sprzedaży oraz logistyki. 

3.3.2. Tworzenie warunków do współpracy organizacji 

zrzeszających rolników poprzez organizowane przez gminę 

spotkania, konkursy, wyjazdy studyjne, wystawy i inne wydarzenia. 

 

 

 

GOSPODARKA 
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Wzmocnienie 

współpracy 

sektora 

badawczo-

rozwojowego  

z sektorem 

produkcyjnym  

i przetwórczym 

3. 3.4. Współpraca z sektorem 

badawczo-rozwojowym oraz  

z sektorem produkcyjnym  

i przetwórczym. 

3.4.1. Utworzenie wspólnie z Miastem Krasnystaw i innymi JST oraz 

Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym: Lokalnego Centrum 

Współpracy z Krajowymi i Zagranicznymi Ośrodkami Badawczymi 

promocja nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych i poza technologicznych na potrzeby małych 

producentów i przetwórców rolno-spożywczych. 

3.4.2. Nawiązanie współpracy z organizacją EIT Food poprzez 

Uniwersytet Warszawski i budowa zaplecza badawczo 

rozwojowego z sektorem produkcyjno-przetwórczym do rozwoju 

innowacyjnego rolnictwa na terenie gminy i całego powiatu – 

uwzględniającego zrównoważone rolnictwo, ekologiczne rolnictwo, 

rolnictwo ekstensywne. 

 

 

 

 

 

 

GOSPODARKA 

Stworzenie 

warunków dla 

lokalizacji siedziby 

oraz podmiotów 

Narodowego 

Holdingu 

Spożywczego 

oraz prywatnych 

zakładów 

przetwórstwa, 

przemysłu rolno-

spożywczego 

3. 3.5. Opracowanie i wdrożenie 

projektu modelowego rozwiązania 

mobilizującego sektor producentów 

do współpracy i poprawy 

efektywności gospodarstw rolnych. 

3.5.1. Utworzenie wspólnie z innymi JST – Okręgu Rozwoju Branży 

Rolno-Spożywczej - stworzenie warunków rozwoju branży na 

terenie gminy i powiatu krasnostawskiego oraz powiatów 

włączonych w to przedsięwzięcie (powołanie: Związku Gmin 

Okręgu Rozwoju Branży Rolno-Spożywczej). 

3.5.2. Opracowanie zintegrowanego i zrównoważonego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla gmin współpracujących  

w ramach Związku Gmin Lubelskiego Okręgu Rolno-Spożywczej - 

Uzbrojenie terenów przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania pod tereny inwestycyjne, w tym budowa dróg 

dojazdowych i pozostałych mediów.  

 

FUNKCJONALNO- 

PRZESTRZENNA 

 

 

 

 

GOSPODARKA 

Kształtowanie 

centrum 
3. 3.6. Rozwój edukacji, e-learningu oraz 3.6.1. Tworzenie warunków do rozwoju edukacji,  
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kompetencji  

w obszarze nauk 

przyrodniczych  

i rolniczych 

zintegrowanych kwalifikacji  

w obszarze nauk przyrodniczych  

i rolniczych. 

e-learningu oraz zintegrowanych kwalifikacji w obszarze nauk 

przyrodniczych i rolniczych we współpracy ze szkołami 

podstawowymi i średnimi oraz lubelskimi Uczelniami. 

3.6.2. Budowa zintegrowanego i spójnego systemu zarządzania 

szkołami średnimi o profilu rolniczym na terenie powiatu 

krasnostawskiego – w ramach Związku Gmin. 

 

 

SPOŁECZNA 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel: Promocja produktów żywnościowych. 

SR GSR CEL OPERACYJNY 4. BUDOWA MARKI ORAZ PROMOCJA TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, 

SZRWRiR 

CEL 

GSR 
KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Działania na rzecz 

tworzenia oferty  

i promowania 

produktów 

tradycyjnych  

i regionalnych 

4. 4.1. Tworzenie oferty i promowania 

produktów tradycyjnych  

i regionalnych pochodzących  

z terenu gminy i LGD Krasnystaw 

PLUS. 

4.1.1. Organizacja we współpracy  

z LGD Krasnystaw PLUS współpracy rolników  

i producentów rolnych w celu uruchomienia na szeroką skalę 

produkcji zdrowej, ekologicznej żywności – zintegrowana 

promocja. 

 

4.1.2. Budowa sieci współpracy skoncentrowanej wokół 

ekologicznej produkcji rolnej i jej marketingu we współpracy  

z lokomotywami tj. regionalnymi przedstawicielami branży rolno-

spożywczej. 

 

4.1.3. Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej  

 

 

 

 

 

GOSPODARKA 
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i solidarnościowej na poziomie gminy we współpracy  

z GOPS, KGW oraz stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi  

w celu promowania produkcji i produktów lokalnych. 

 

4.1.4. Opracowanie planu komunikacji i promocji produktów 

pochodzących z gminy wspólnie ze stowarzyszeniami i KGW oraz 

producentami – ze szczególnym wykorzystaniem narzędzi 

internetowych. 

 

4.1.5. Zorganizowanie profesjonalnych szkoleń z zakresu promocji 

żywności i produktów lokalnych oraz tradycyjnych 

dla rolników, producentów. 

 

4.1.6. Powołanie koordynatora ds. rozwoju  

i promocji produktów lokalnych w ramach LGD Krasnystaw PLUS. 

 

 

 

 

 

Wykreowanie 

lubelskiej marki 

produktów 

żywnościowych 

4. 4.2. Wykreowanie marki produktów 

żywnościowych „KRASNA CHATA”. 

4.2.1. Opracowanie strategii marki produktów lokalnych  

i tradycyjnych „KRASNA CHATA” i powołanie podmiotu 

zarządzającego rozwojem marki i produktów. 

4.2.2. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań 

związanych z wykreowaniem marki produktów żywnościowych 

„KRASNA CHATA” (w ramach LGD Krasnystaw PLUS). 

4.2.3. Organizacja przestrzeni i wydarzeń promujących markę 

„KRASNA CHATA” (w ramach LGD Krasnystaw PLUS). 

 

 

 

 

GOSPODARKA 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 182  
 

4.2.4. Tworzenie warunków do dystrybucji krajowej produktów 

oznaczonych marką „KRASNA CHATA” – wzorem projektu „Krakowski 

Kredens” (w ramach LGD Krasnystaw PLUS). 

 

4.2.5. Współpraca z organizacjami wspierającymi eksport 

produktów lokalnych i tradycyjnych w celu internacjonalizacji marki 

„KRASNA CHATA”. 

4.2.6. Współpraca z rolnikami, producentami oraz przetwórcami  

w celu certyfikacji produktów, pakowania, przechowywania, 

marketingu oraz zbudowania kanałów dystrybucji produktów 

oznaczonych marka „KRASNA CHATA”. 

 

 

II. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: Zrównoważony rozwój infrastruktury  

wraz z powiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi gminy. 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel: Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej. 

SR GSR 
CEL OPERACYJNY 1. WZMOCNIENIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONY I ZINTEGROWANY 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, 

CEL 

GSR 
KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 
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SZRWRiR 

Poprawa 

regionalnych 

powiązań 

komunikacyjnych 

pomiędzy 

ośrodkami 

osadniczymi 

(zgodnie z 

regionalnym 

planem 

transportowym)  

z uwzględnieniem 

szkieletowego 

układu dróg 

ekspresowych (S19, 

S17 i S12) oraz 

planowanej 

autostrady A2 

Program 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich ze 

Środków 

Europejskich na 

lata 2021-2027. 

1. 1.1. Zintegrowany i zrównoważony 

rozwój powiązań komunikacyjnych -

budowa i przebudowa infrastruktury 

umożliwiającej rozwój 

przedsiębiorczości i powstawania 

nowych miejsc pracy (transport). 

1.1.1. Przebudowa drogi publicznej gminnej wraz z uzbrojeniem 

terenu inwestycyjnego (Zagroda). 

1.1.2. Budowa i przebudowa dróg gminnych: 

1.1.2.1. 109755 L Rudka - Siennica Nadolna. 

1.1.2.2. 109861 L Kol. Siennica Różana przez wieś . 

1.1.2.3. 109862 L Siennica Królewska Duża - Siennica Kr. Mała.  

1.1.2.4. 109863 L Stójło – Zagroda. 

1.1.2.5. 109864 L Kozieniec - Wola Siennicka. 

1.1.2.6. 109865 L Siennica Królewska Duża - Wola Siennicka.  

1.1.2.7. 109866 L Zagroda – Maciejów. 

1.1.2.8. 109867 L Kol. Boruń – Komarówka. 

1.1.2.9. 109868 L Stójło przez wieś. 

1.1.2.10. 109869 L Kol. Boruń przez wieś. 

1.1.2.11. 109870 L Kol. Zagroda – Zwierzyniec. 

1.1.2.12. 109871 L Zagroda - Majdanek – Żdżanne. 

1.1.2.13. 109872 L Zagroda - Kol. Żdżanne. 

1.1.2.14. 109873 L Kol. Wierzchowiny przez wieś. 

1.1.2.15. 109874 L Baraki przez wieś.  

1.1.2.16. 110076 L Wierzchowiny. 

1.1.2.17. 110077 L Wierzchowiny. 

1.1.2.18. 110078 L Żdżanne. 

1.1.2.19. 110079 L Żdżanne. 

1.1.2.20. 110080 L Żdżanne. 

1.1.2.21. 110081 L Zagroda. 

 

 

 

FUNKCJONALNO 

- PRZESTRZENNA 
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1.1.2.22. 110082 L Kozieniec. 

1.1.2.23. 110083 L Zagroda Stawy Rybne. 

1.1.2.24. 110084 L Siennica Królewska Mała. 

1.1.2.25. 110085 L Siennica Królewska Mała. 

1.1.2.26. 110086 L Siennica Królewska Mała. 

1.1.2.27. 110087 L Siennica Królewska Mała. 

1.1.2.28. 110088 L Siennica Królewska Duża. 

1.1.2.29. 110089 L Siennica Królewska Duża. 

1.1.2.30. 110090 L Siennica Królewska Duża. 

1.1.2.31. 126001 L Maciejów. 

1.1.2.32. 126002 L Zagroda. 

1.1.2.33. 126003 L Wola Siennicka. 

1.1.3. Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Zagroda, 

Maciejów, Żdżanne, Siennica Różana, Siennica Królewska Mała, 

Siennica Królewska Duża, Wierzchowiny, Rudka, Boruń, Baraki, 

Zwierzyniec, Stójło, Wola Siennicka oraz Kozieniec. 

1.1.4. Budowa chodników przy istniejących drogach gminnych. 

1.1.5. Budowa ścieżek rowerowych z miejscami parkingowymi  

(jako wsparcie infrastruktury turystycznej). 

1.1.6. Zintegrowane inwestycje drogowe we współpracy ze 

Starostwem Powiatowym i Samorządem Województwa Lubelskiego: 

1.1.6.1. Przebudowa drogi powiatowej nr. 3130 L.  

1.1.6.2. przebudowa drogi powiatowej nr. 3133 L.  

1.1.6.3. Przebudowa drogi powiatowej nr. 3134 L. 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 185  
 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel: Wielofunkcyjny rozwój wiejskich ośrodków gminnych 

SR GSR CEL OPERACYJNY 2. WIELOFUNKCYJNY, ZINTEGROWANY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY  

SPÓJNY Z ROZWOJEM SPOŁECZNYM I OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, 

SZRWRiR 

CEL 

GSR 
KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Wspieranie 

rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości 

2. 2.1. Likwidacja barier rozwojowych  

w strefie społecznej, gospodarczej, 

funkcjonalno-przestrzennej, 

technicznej oraz ochronie środowiska. 

2.1.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych i dostosowanie ich do 

potrzeb przedsiębiorców. 

 

2.1.2. Rozwój systemu partycypacji społecznej – konsultowanie  

i uwzględnienie w systemie planowania przestrzennego zmiennych  

w czasie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w prowadzonej 

działalności gospodarczej i społecznej przekraczającej granice 

administracyjnych podziałów poprzez wprowadzenie instrumentów 

realizujących cele wynikające z ponad gminnego podejścia 

funkcjonalnego i potrzeb przedsiębiorców. 

 

2.1.3. Kreowanie i podejmowanie lokalnych inicjatyw oraz 

programów poprawiających atrakcyjność inwestycyjną oraz rozwój 

przedsiębiorczości we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, a 

także z instytucjami finansowymi. 

 

2.1.4. Wsparcie organizacyjne i doradcze w tworzeniu warunków do 

rozwoju e-gospodarki na terenie gminy. 

 

 

FUNKCJONALNO 

- PRZESTRZENNA 

 

 

 

 

 

 

SPOŁECZNO 
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2.1.5. Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie pomocy 

organizacyjno-prawnej w zakresie zarządzania zmianą  

i niwelowania skutków kryzysu gospodarczego. 

 

2.1.6. Opracowanie „Lokalnego Planu Rozwoju Gospodarczego” 

(zintegrowanego z działalnością innych JST oraz Powiatowego 

Urzędu Pracy w powiecie krasnostawskim) na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości i promocji postaw przedsiębiorczych, szczególnie 

wśród młodych mieszkańców gminy. 

 

2.1.7. Wprowadzenie Funduszu Sołeckiego. 

- GOSPODARCZA 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 

 

Rozwój usług  

i lokalnej 

infrastruktury 

komunalnej 

2. 2.2. Rozwój usług i lokalnej 

infrastruktury komunalnej. 

2.2.1. Wsparcie organizacyjno-techniczne budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

2.2.2. Modernizacja studni głębinowych w miejscowościach Baraki  

i Zwierzyniec. 

2.2.3. Uzupełnienie braków w wyposażeniu infrastrukturalnym,  

w tym infrastruktury dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz 

dostępu do Wi-Fi m.in. w celu zwiększenia poziomu wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

2.2.4. Teleinformatyzacja Urzędu Gminy - e-urząd, w tym dalsza 

informatyzacja gminy. 

2.2.5. Komplementarny i spójny rozwój gazyfikacji na terenie gminy - 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICZNA 
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poprawa dostępu społeczeństwa do sieci gazowej. 

Odnowa wsi/ 

Obszary zagrożone 

trwałą 

marginalizacją. 

Ograniczenie 

negatywnych 

zjawisk społecznych 

(ubóstwo, 

bezrobocie oraz 

zahamowanie 

procesów ich 

powstawania) 

2. 2.3. Wzrost jakości życia  

i tożsamości mieszkańców gminy oraz 

zwiększenie poziomu aktywności 

gospodarczej i poprawa atrakcyjności 

przestrzeni publicznej obszaru gminy. 

2.3.1. Komplementarna zmiana funkcjonalno-przestrzenna terenu 

gminy polegająca na zagospodarowaniu zbiornika z wyspą (zalewu  

w Siennicy Różanej) przy wjeździe od Krasnegostawu (budowa na 

wyspie wieży widokowej i restauracji sezonowej oraz pomostu dla 

kajakarzy i łodzi flisackich; budowa przystani, parkingu i toalet przy 

wybrzeżu; budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika, budowa 

ciągów pieszych, budowa ślizgawki z basenem dla dzieci i młodzieży, 

zagospodarowanie wybrzeża poprzez budowę plaży, boiska do 

siatkówki plażowej oraz utwardzenie placu przeznaczonego na 

rozkładaną scenę) oraz Budowa Ośrodka Szkoleniowo-

Konferencyjnego. 

2.3.2. Budowa instalacji OZE na budynkach prywatnych, czyli 

kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych 

ograniczających koszty energii elektrycznej i chroniące środowisko 

naturalne. 

2.3.3. Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych  

z budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

2.3.4. Zagospodarowanie terenów publicznych gminy w celu 

przywrócenia im funkcji społeczno-gospodarczych. 

2.3.5. Prowadzenie systematycznej aktywizacji zawodowej 

mieszkańców gminy (organizacja szkoleń zawodowych, organizacja 

staży dla osób wykluczonych, długotrwale bezrobotnych). 

 

 

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZA 

 

 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 

TECHNICZNA 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
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2.3.6. Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary rewitalizacji. 

(organizacja szkoleń zawodowych, organizowanie pośrednictwa 

pracy, organizacja staży dla osób długotrwale bezrobotnych, 

wsparcie psychologiczne i pedagogiczne). 

2.3.7. Rewitalizacja najbardziej zdegradowanych terenów 

mieszkaniowych (prace termomodernizacyjne w budynkach, 

zagospodarowanie terenów publicznych, działania społeczne). 

2.3.8. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem technicznym dla 

ruchu turystycznego oraz z ogrodzeniem w miejscowości Maciejów. 

2.3.9. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka. 

2.3.10. Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Gminy. 

2.3.11. Zakup wyposażenia oraz remont podłogi w świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Siennica Królewska Mała. 

2.3.12. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie 

Gminy (place zabaw, siłownie zewnętrzne). 

2.3.13. Montaż systemu monitoringu wizyjnego w miejscach 

kluczowych dla bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. 

2.3.14. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych obiektom 

kulturalnym na terenie gminy - rewitalizacja Amfiteatru oraz obszaru 

parku i towarzyszącego zbiornika wodnego – utworzenie strefy 
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kultury – Siennicki Bulwar Różany. 

2.3.15. Rewitalizacja obiektów po szkołach podstawowych:  

w Zagrodzie, w Wierzchowinach. 

2.3.16. . Rewitalizacja parków podworskich w miejscowościach 

Siennica Różana, Zagroda i Wierzchowiny. 

2.3.17. Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia na 

terenie gminy. 

Organizacja 

terenów 

inwestycyjnych 

2. 2.4. Rozwój terenów inwestycyjnych 2.4.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy. 

2.4.2. Promocja terenów inwestycyjnych – Strefy Aktywności 

Gospodarczej – wspólnie z partnerskimi JST. 

 

FUNKCJONALNO 

-PRZESTRZENNA 

III. KIERUNEK ROZWOJU GMINY:  

Rozwój gospodarki wykorzystujący innowacyjne rozwiązania oraz endogeniczny potencjał gminy.  

SR WL, SOR, 

KSRR, SZRWRiR 
Cel: Promocja i rozwój usług prozdrowotnych, uzdrowiskowych oraz gospodarki senioralnej. 

SR GSR CEL OPERACYJNY 1. INNOWACYJNY I KOMPLEMENTARNY ROZWÓJ USŁUG PROZDROWOTNYCH ORAZ GOSPODARKI SENIORALNEJ 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, 

SZRWRiR 

CEL 

GSR 
KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 
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Rozwój 

komercyjnych 

usług opieki nad 

osobami 

starszymi (domy 

opieki, ośrodki 

rehabilitacyjne)  

1. 1.2. Rozwój usług opieki nad osobami 

starszymi na terenie gminy. 

1.2.1. Tworzenie warunków do budowy zakładów opiekuńczo 

leczniczych i pielęgnacyjnych przeznaczonych dla osób starszych oraz 

niepełnosprawnych. 

1.2.2. Rozwój infrastruktury społecznej, komunalnej w tym 

dedykowanej dla osób starszych. 

1.2.3. Powołanie Koordynatora ds. inwestycji odpowiadającego za 

obsługę (organizacyjno-doradczą) deweloperów, inwestorów  

w zakresie budowy mieszkań, świetlic, klubów, dla seniorów tj. 

tworzenie warunków do rozwoju gospodarki senioralnej (srebrnej 

gospodarki) na terenie gminy poprzez: budowanie pozytywnego 

wizerunku społecznego osób starszych; wsparcie informacyjno-

merytoryczne środowisk senioralnych; zbieranie i udzielanie 

informacji na temat placówek działających na rzecz seniorów, 

wspieranie programów aktywizujących osoby starsze, umacnianie 

więzi międzypokoleniowych, a szczególnie podkreślenie roli seniora  

w rodzinie, promocja i wsparcie aktywności ruchowej wśród 

seniorów, budowanie pozytywnego wizerunku samorządu 

przyjaznego seniorom. 

SPOŁECZNA 

SR WL, SOR, 

KSRR, SZRWRiR 
Cel: Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych i rozwój usług wolnego czasu. 

SR GSR 
CEL OPERACYJNY 2. INNOWACYJNE WYKORZYSTANIE KAPITAŁU EKOLOGICZNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

W ROZWOJU USŁUG WOLNEGO CZASU 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 
CEL KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 
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SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
GSR 

Kreowanie 

punktowych 

produktów 

turystycznych 

wykorzystujących 

nowe trendy 

w turystyce, 

łączących funkcje 

edukacyjne, 

kulturowe i 

rekreacyjne 

2. 2.1. Kreowanie punktowych 

produktów turystycznych 

wykorzystujących nowe trendy  

w turystyce. 

2.1.1. Opracowanie lokalnego, kompleksowego i spójnego programu 

(we współpracy ze stowarzyszeniami, przedsiębiorcami) rozwoju 

punktowych produktów turystycznych (realizowanych  

w danym punkcie, które charakteryzują się występowaniem jednej 

wiodącej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących 

skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mającym z punktu widzenia 

kartograficznego charakter punktowy (muzeum, zabytek, centrum 

konferencyjne, hotel, pomnik przyrody). 

2.1.2. Wspieranie rozwoju usług turystycznych poprzez innowacyjne 

wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych takich jak: 

przewodnictwo, usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie, 

informacja turystyczna oraz promocja gminy poprzez: mapy 

turystyczne, pamiątki, sprzęt turystyczny, a szczególnie internet. 

2.1.3. Opracowanie zasad współpracy z przedsiębiorcami, JST oraz 

rolnikami w budowaniu i promocji usług wolnego czasu (w zakresie 

kultury, usług związanych z aktywną rekreacją, odnową biologiczną, 

turystyką zdrowotną, gastronomią, rozrywką, e-usługami) oraz 

założenie fundacji pozyskującej środki na rozwój kultury w gminie.  

 

GOSPODARKA 

I 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

Rozwijanie oferty 

wydarzeń 

wykorzystujących 

unikalne zasoby 

lokalne (np. 

wydarzenia 

2. 2.2. Kampanie informacyjno-

promocyjne skierowane do turystów 

i inwestorów. 

2.2.1. Organizacja i promocja wydarzeń charakteryzujących się dużą 

spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym 

umiejscowieniem w czasie i przestrzeni np. pokazy, prezentacje, 

wystawy, festiwale, imprezy sportowe. 

 

SPOŁECZNA 
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historyczne, 

tradycje, obiekty 

kultury, walory 

środowiskowe)  

2.2.2. Utworzenie videokanału171 Gminy – Lokalne Źródło Informacji. 

2.2.3. Budowa interaktywnej strony internetowej gminy. 

2.2.4. Promocja działalności kół gospodyń wiejskich wśród – 

wsparcie w projektach ogólnopolskich (m.in. organizowanych przez 

Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart 

Fund).172 

 

 

SPOŁECZNA 

Rozwój 

infrastruktury 

sprzyjającej 

propagowaniu 

różnych form 

turystyki 

aktywnej  

2. 2.3. Rozwój zasobów endogenicznych 

- infrastruktura turystyki aktywnej 

będąca produktem turystycznym. 

2.3.1. Przygotowanie tras dla turystyki pieszej, konnej, kajakowej, 

samochodowej na terenie gminy we współpracy z Lubelską 

Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Ligą Ochrony Przyrody. 

2.3.2. Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury turystyki 

aktywnej w PPP. 

2.3.3. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Wypoczynkowo-

Rehabilitacyjnego dla Seniorów. 

2.3.4. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Siennicy Różanej. 

 

 

SPOŁECZNO 

- 

GOSPODARCZA 

 

Wspieranie 

przedsiębiorczości 

bazującej na 

lokalnej tradycji  

i dziedzictwie 

kulturowym  

(np. rękodzieło) 

2. 2.4. Rozwój przedsiębiorczości 

bazującej na lokalnej tradycji  

i dziedzictwie kulturowym oraz 

usługach edukacyjnych. 

 

2.4.1. Inicjowanie i wspieranie współpracy sieciowej 

przedsiębiorców i instytucji z branży turystycznej bazującej na 

lokalnej tradycji oraz dziedzictwie kulturowym (np. rękodzieło)  

i usługach edukacyjnych. 

2.4.2. Prowadzenie skutecznych działań promocyjnych 

 

 

 

 

                                                           
171

 Przykład: http://www.wgmedia.eu/aktualnosci/z-gminy-rajcza/3303-jako-to-downij-bywalo-w-miynsopuscie-i-w-posci  
172

 Źródło: http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/lokalne-regionalne-i-tradycyjne-szansa-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html   

http://www.wgmedia.eu/aktualnosci/z-gminy-rajcza/3303-jako-to-downij-bywalo-w-miynsopuscie-i-w-posci
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/lokalne-regionalne-i-tradycyjne-szansa-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html
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 i usługach 

edukacyjnych 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.5. Zintegrowane zarządzanie 

dziedzictwem kulturowym. 

zachęcających turystów do korzystania z pakietu usług oferowanych 

w ramach rozwijanego produktu turystycznego – szczególnie z 

wykorzystaniem przestrzeni internetu. 

2.4.3. Współpraca gminy z instytucjami z branży turystycznej w celu 

stworzenia kompleksowego programu szkolenia kadr i 

monitorowania standardów jakości świadczonych usług 

turystycznych m.in. z PART SA.173 

2.4.4. Współpraca i promocja sieci wiosek tematycznych Obszaru 

Funkcjonalnego rozwoju gospodarki żywnościowej (roślinnej 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej) wspólnie z innymi JST (partnerami 

gminy). 

 

2.4.5. Opracowanie bazy fotograficzno-historycznej i digitalizacja 

zbiorów dziedzictwa gminy. 

2.4.6. Regulacje w zakresie dbałości o estetykę krajobrazu na terenie 

gminy. 

 

2.5.1. Współpraca i tworzenie zintegrowanych strategii rozwoju 

lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego we współpracy z LGD 

Krasnystaw Plus - Opracowanie Program Rozwoju Gospodarczego 

Obszaru Funkcjonalnego w oparciu o stworzenie oferty wiosek 

tematycznych oraz projektu Eko Parku (sieciowego produktu 

 

 

SPOŁECZNO 

- 

GOSPODARCZA 
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 https://www.pot.gov.pl/pl/archiwum/szkolenia-dla-branzy-turystycznej-nowe-szkolenia-part-sa-2  

https://www.pot.gov.pl/pl/archiwum/szkolenia-dla-branzy-turystycznej-nowe-szkolenia-part-sa-2
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turystycznego). 

2.5.2. Wspieranie działalności gospodarczej związanej  

z dziedzictwem (tzw. branże dziedzictwa) poprzez: ulgi, granty, 

pożyczki, zwolnienia podatkowe. 

2.5.3. Zastosowanie instrumentów planistycznych umożliwia 

tworzenie przestrzeni dla twórców, np. dla klasy kreatywnej.174 

2.5.4. Założenie podmiotów ekonomii społecznej (mogą to być 

spółdzielnia socjalna, spółka non-profit, zakład aktywności 

zawodowej – ZAZ, centrum integracji społecznej – CIS) – 

samodzielnie lub z inną JST oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

SPOŁECZNO 

- 

GOSPODARCZA 

 

 

 

IV. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: 

Poprawa spójności oraz tożsamości gminy poprzez rozwijanie kapitału ludzkiego i społecznego. 

 SR WL, SOR, 

KSRR, SZRWRiR 
Cel: Rozwijanie kapitału ludzkiego. 

SR GI CEL OPERACYJNY 1. ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO GMINY. 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, 

SZRWRiR 

CEL GI KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

                                                           
174

 Dobrym przykładem takich działań jest Art_Inkubator mieszczący się w Fabryce Sztuki w Łodzi i wykorzystanie dziedzictwa poprzemysłowego do rozwoju klasy  
i sektorów kreatywnych. 
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Wspieranie 

działań na rzecz 

uczenia się przez 

całe życie, 

służących 

poprawie 

umiejętności i 

zmianom 

kwalifikacji 

1. 1.1. Wsparcie procesów uczenia się  

i podnoszenia kwalifikacji 

mieszkańców gminy. 

1.1.1. Promowanie zintegrowanych kwalifikacji.175 

1.1.2. Rozwijanie współpracy i więzi partnerskich z pracodawcami  

i związkami zawodowymi pod kątem kształcenia w miejscu pracy; 

zachęcanie różnego rodzaju placówek do działania w ramach systemu 

edukacji oraz stymulowanie współpracy między nimi w zakresie 

wdrażania rozwiązań sprzyjającym zmianom kwalifikacji mieszkańców 

gminy. 

1.1.3. Promowanie nauki języków obcych i informatyki na terenie 

gminy w różnych grupach wiekowych. 

1.1.4. Zwiększenie liczby dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym (tworzenie warunków do edukacji przedszkolnej 

dopasowanej do potrzeb młodych małżeństw poprzez wprowadzenie 

nowych usług umożliwiających uczęszczanie do przedszkola  

w niepełnym wymiarze, uczestnictwo rodziców itp.). 

1.1.5. Przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i przedwczesnemu 

odchodzeniu ze szkoły (tworzenie szkół prowadzących kształcenie 

wyrównawcze, wprowadzanie zindywidualizowanych ścieżek 

kształcenia, w ramach których organizuje się specjalne zajęcia 

pomocnicze i zajęcia wyrównawcze oraz zapewnia pomoc dzieciom 

najbardziej narażonym na niepowodzenia, zapewnianie opieki 

psychologicznej). 

 

 

SPOŁECZNO 

- 

GOSPODARCZA 

 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 
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 https://www.kwalifikacje.gov.pl/  

https://www.kwalifikacje.gov.pl/
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Rozwijanie 

szkolnictwa 

zawodowego,  

w tym w zakresie 

współpracy szkół 

 i placówek 

oświatowych z 

otoczeniem 

społeczno – 

gospodarczym, 

podnoszenia 

kompetencji  

nauczycieli, 

unowocześniania 

bazy dydaktycznej 

1. 1.2. Wprowadzanie nowych 

technologii informacyjno –

komunikacyjnych (elementów 

informatyki, programowania, robotyki, 

logiki) oraz współpraca z 

pracodawcami w procesie 

profilowania kształcenia na terenie 

gminy. 

 

 

1.2.1. Wsparcie i promocja innowacyjnych szkół, profili kształcenia. 

1.2.2. Współpraca z przedsiębiorcami i szkołami średnimi  

w tworzeniu dualnych form kształcenia. 

1.2.3. Rozwój i unowocześnienie bazy dydaktycznej w placówkach 

edukacyjnych i kulturalnych. 

1.2.4. Wprowadzanie nowych form i metod nauczania oraz nowych 

materiałów dydaktycznych w celu zachęcania uczniów do większej 

aktywności oraz przygotowania ich do samodzielnego podejmowania 

decyzji w sprawie własnego kształcenia i do uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

1.2.5. Informatyzacja usług publicznych. 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 

 

 

Popularyzacja 

profilaktyki 

zdrowotnej  

i zdrowego trybu 

życia, w tym 

intensyfikacja 

działań na rzecz 

rozwoju kultury 

fizycznej i sportu  

1. 1.3. Popularyzacja profilaktyki 

zdrowotnej i zdrowego trybu życia. 

1.3.1. Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej we współpracy  

z przedszkolami, szkołami i organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie gminy. 

1.3.2. Organizacja programów i rozwiązań społecznych promujących 

zdrowy tryb życia we współpracy z klubami sportowymi, OSP oraz 

szkołami (wdrożenie procesu planowanych zmian do toku działania 

już istniejących organizacji). 

1.3.3. Prowadzenie kampanii informacyjnych, warsztatów  

i konferencji nt. podnoszenia świadomości społeczeństwa zarówno 

na temat roli, jaką odgrywa żywienie i aktywność fizyczna  

w profilaktyce nadwagi i otyłości, przewlekłych chorób i chorób 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 
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zakaźnych, jak i roli modyfikacji modelu żywienia, poprawy żywienia  

i aktywności fizycznej dzieci oraz młodzieży w szkołach, prewencja 

nadwagi i otyłości w podstawowej opiece zdrowotnej. 

1.3.4. Wsparcie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej  

i sportu (programów szkolenia sportowego, zakupu sprzętu 

sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych 

lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z 

obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie 

stypendiów sportowych). 

1.3.5. Zrównoważone i spójne opracowywanie planów 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów 

wykorzystywanych na cele kultury fizycznej. 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 

 

FUNKCJONALNO 

- PRZESTRZENNA 

SR WL, SOR, 

KSRR, SZRWRiR 
Cel: Poprawa dostępności do usług społecznych. 

SR GSR CEL OPERACYJNY 2. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH I TWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH. 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, 

SZRWRiR 

CEL 

GSR 
KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Rozwój usług 

społecznych  

z zakresu opieki  

i aktywizacji osób 

starszych,  

w tym w tym form 

2. 2.1. Rozwój usług społecznych  

z zakresu opieki i aktywizacji osób 

starszych. 

2.1.1. Rozwój infrastruktury społecznej dedykowanej osobom 

starszym – utworzenie Klubów Seniora. 

2.1.2. Tworzenie warunków do rozwoju mobilnej i dziennej opieki 

osób starszych – współpraca z innymi podmiotami i organizacjami – 

SPOŁECZNA 
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środowiskowych 

(zdeinstytucjonali

zowanych) 

tworzenie nowych placówek i innowacyjnych rozwiązań w PPP. 

2.1.3. Opracowanie Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej 

Seniorów na terenie gminy. 

2.1.4. Wsparcie w tworzeniu gospodarstw opiekuńczych. 

2.1.5. Wsparcie tworzenia nowych dziennych domów opieki 

medycznej, zgodnie z obowiązującymi standardami. 

2.1.6. Wsparcie organizacyjne w tworzeniu teleopieki medycznej. 

2.1.7. Zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni 

sprzętu, w tym szkolenia/ doradztwo w połączeniu z nauką ich 

obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania –  

w partnerstwie PPP. 

2.1.8. Założenie Informacyjnego Telefonu Seniora – w celu 

zwiększenia relacji z seniorami na terenie gminy. 

2.1.9. Poprawa dostępności obiektów publicznych dla osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

Rozwój 

instytucjonalnej 

 i pozarodzinnej 

opieki nad 

dziećmi  

w wieku do lat 3 

(m.in. żłobki, 

2. 2.2. Wsparcie organizacji rozwoju 

instytucjonalnej i pozarodzinnej opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3. 

2.2.1. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w tym do 3 lat (budowa 

żłobka, klubu malucha) oraz budowa przedszkola – zintegrowany 

obiekt wielozadaniowy). 

 

 

SPOŁECZNA 
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kluby dziecięce, 

dzienni 

opiekunowie) 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel: Włączenie społeczne. 

SR GSR 
CEL OPERACYJNY 3. PROMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ  

I ZAWODOWEJ NA TERENIE GMINY. 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, 

SZRWRiR 

CEL 

GSR 
KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Promowanie 

przedsięwzięć na 

rzecz aktywizacji 

społecznej i 

zawodowej,  

w szczególności 

dla osób 

z 

niepełnosprawnoś

ciami oraz osób 

starszych 

3. 3.1. Promowanie przedsięwzięć na rzecz 

aktywizacji społecznej i zawodowej. 

3.1.1. Aktywne uczestnictwo gminy w tworzeniu zakładów 

opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjnych przeznaczonych dla osób 

starszych, niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych. 

3.1.2. Współpraca z innymi gminami powiatu na rzecz rozwoju 

oferty szpitala powiatowego w Krasnymstawie, w tym budowie 

oddziału opieki geriatrycznej. 

3.1.3. Współorganizacja przedsięwzięć – warsztatów, zajęć 

integracyjnych - pomagających w aktywizacji zawodowej osób 

starszych i niepełnosprawnych na terenie gminy. 

SPOŁECZNA 

Stwarzanie 

warunków 

umożliwiających 

godzenie 

obowiązków 

3. 3.2. Prowadzenie polityki prorodzinnej 

na terenie gminy. 

3.2.1. Tworzenie warunków do realizacji projektów z zakresu 

nowoczesnego budownictwa wielorodzinnego z infrastrukturą 

usługową (kompleksowo wyposażone w punkty usługowe, 

 

FUNKCJONALNO 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 200  
 

zawodowych  

z rodzinnymi 
powierzchnie handlowe i rekreacyjne) w PPP. 

3.2.2. Tworzenie warunków pod zabudowę jednorodzinną  

w zintegrowanej przestrzeni gminnej typu osiedle z 

współtowarzyszącą infrastrukturą osiedlową (współpraca  

z deweloperami oraz inwestorami prywatnymi). 

- PRZESTRZENNA 

Kształtowanie  

i wzmacnianie 

postaw 

obywatelskich, 

prospołecznych 

(np. wolontariat), 

innowacyjnych,  

w tym rozwój 

innowacji 

społecznych 

3. 3.3. Rozwój relacji społecznych  

i innowacji społecznych 

3.3.1. Promowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu, 

dobroczynności i pomocy charytatywnej na terenie gminy. 

3.3.2. Rozwój innowacji społecznych we współpracy z Miastem 

Krasnystaw i innymi JST np. promowanie przyjaznej środowisku 

architektury, będącej wypadkową realizacji oczekiwań społecznych, 

ekonomicznych i przyrodniczych.176 

3.3.3. Utworzenie Centrum Innowacji Społecznych - wsparcie oraz 

promocja działań zwiększających różne formy samozatrudnienia. 

3.3.4. Organizacja działań mających na celu kształcenie ustawiczne 

poprawiające mobilność osób dorosłych na rynku pracy – założenie 

Klubów Integracji Społecznej w poszczególnych miejscowościach 

oraz Gminnego Centrum Integracji Społecznej. 

 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 

Profilaktyka 

uzależnień oraz 

przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

wśród dzieci 

3. 3.4. Profilaktyka uzależnień oraz 

rozwiązywanie problemów społecznych. 

3.4.1. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień, przemocy w rodzinie, 

przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. 

3.4.2. Opracowanie i wdrożenie Programu Bezpieczna Szkoła 2021-
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 www.archiblox.com.au  

http://www.archiblox.com.au/
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i młodzieży 2030 we współpracy z Policją, Szkołami, organizacjami 

pozarządowymi w celu przeciwdziałaniu agresji i depresji, przemocy 

wśród dzieci i młodzieży. 

3.4.3. Rozwijanie edukacji publicznej i działań wspierających 

profilaktykę uzależnień na terenie gminy we współpracy z GOPS, 

szkołami, organizacjami pozarządowymi. 

3.4.4. Wspieranie inicjatyw oddolnych mających na celu 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację prac 

interwencyjnych i robót publicznych. 

SPOŁECZNA 

Wspieranie 

sektora ekonomii 

społecznej 

3. 3.5. Rozwój ekonomii społecznej  

i solidarnej na terenie gminy. 

3.5.1. Rozwój ekonomii społecznej – powołanie Stowarzyszenia na 

rzecz rozwoju Gminy Siennica Różana, którego misją będzie ,,mieć 

pracę i żyć godnie”177 (m.in. uruchomienie atrakcji turystycznych, 

małych gastronomi oraz przedsiębiorstw społecznych). 

3.5.2. Rozwój ekonomii solidarnej - aktywizacja zawodowa  

i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – we współpracy  

z innymi JST oraz NFZ i PPP (zakładanie spółdzielni socjalnej lub 

spółdzielni inwalidów; zakłady pracy chronionej). 

3.5.3. Reintegracja tj. organizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

Zakładów Aktywności Zawodowej oraz jednostki zatrudnienia 

socjalnego aktywizujące osoby wykluczone społecznie.178 

 

 

 

 

 

SPOŁECZNA 
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 http://www.owes.info.pl/biblioteka/tworzenie_i_organizacja_podmiotow_ekonomii_spolecznej.pdf 
178

 http://es.rops.torun.pl/strona-21-czym_jest_ekonomia_spoleczna.html  

http://www.owes.info.pl/biblioteka/tworzenie_i_organizacja_podmiotow_ekonomii_spolecznej.pdf
http://es.rops.torun.pl/strona-21-czym_jest_ekonomia_spoleczna.html
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3.5.4. Wdrożenie zasad inkluzji poprzez przystosowanie obiektów 

użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel: Ochrona walorów środowiska. 

SR GSR CEL OPERACYJNY 4. OCHRONA MATERIALNA I NIEMATERIALNA ZASOBÓW KULTUROWYCH I ŚRODOWISKOWYCH GMINY. 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, 

SZRWRiR 

CEL 

GSR 
KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Ochrona 

materialnych 

i niematerialnych 

zasobów 

dziedzictwa 

kulturowego 

4. 4.1. Rewitalizacja społeczno-kulturowa 

obiektów dziedzictwa kulturowego. 

4.1.1. Rewitalizacja społeczna i kulturowa zespołu zabytków na 

terenie Gminy (zabudowań dworskich i parkowych; pomników). 

4.1.2. Oznaczenie szlaków i zabytków na terenie gminy. 

 

 

SPOŁECZNA 

 

Wspieranie 

działań na rzecz 

ochrony  

i kształtowania 

zasobów 

wodnych 

4. 4.2. Ochrona i kształtowanie zasobów 

wodnych na terenie gminy. 

 

 

 

 

4.2.1. Działania z zakresu małej retencji oraz ochrony 

przeciwpowodziowej. 

4.2.2. Ochrona jakości wód w tym racjonalna gospodarka nawozami 

i środkami ochrony roślin. 

4.2.3. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony 

przyrody. 

4.2.4. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Siennica 

Królewska Duża/ Siennica Królewska Mała. 

 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
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Wspieranie 

działań na rzecz 

ochrony 

powietrza 

4. 4.3. Ochrony powietrza i edukacja na 

rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 

rozwój infrastruktury sprzyjającej 

elektromobilności. 

4.3.1. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony 

przyrody we współpracy z Nadleśnictwem Krasnystaw i szkołami. 

4.3.2. Wsparcie w rozwoju wymiany ogrzewania domków 

jednorodzinnych z wykorzystaniem instalacji OZE. 

4.3.3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z budynków na terenie Gminy. 

4.3.4. Zintegrowane z innymi JST opracowanie planu i budowa stacji 

doładowania samochodów, transportu publicznego (oraz wymiana 

samochodów będących w zasobach JST na auta niskoemisyjne). 

 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

Ochrona wartości 

przyrodniczych 

i krajobrazowych 

4. 4.4. Ochrona wartości przyrodniczych  

i krajobrazowych 

 

 

4.4.1. Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na 

terenie obszaru w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji 

ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych  

i katastrof. 

4.4.2. Kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zintegrowany  

i zrównoważony oraz promocja dobrych praktyk w zakresie ładu 

przestrzennego i estetyki miejsc publicznych. 

4.4.3. Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ekologii, 

ładu przestrzennego i estetyki miejsca zamieszkania - doskonalenie 

edukacji w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz 

zrównoważonego rozwoju. 

4.4.4. Zwiększenie różnorodności i jakości oferty turystycznej dzięki 

ochronie i promocji dziedzictwa przyrodniczego. 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

/ 

FUNKCJONALNO 

PRZESTRZENNA 
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4.4.5. Powołanie ECO PARKU - Centrum Edukacji Ekologicznej we 

współpracy z innymi JST oraz organizacjami pozarządowymi 

rozwijającymi postawy proekologiczne. 

 

SR WL, SOR, 

KSRR, SZRWRiR 
Cel: Wspieranie oddolnych inicjatyw i poprawa efektywności zarządzania. 

SR GSR CEL OPERACYJNY 5. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ZARZADZANIA GMINĄ I WSPÓŁPRACA PONADLOKALNA. 

KIERUNEK 

DZIAŁAŃ SR WL, 

SOR, KSRR, 

SZRWRiR 

CEL 

GSR 
KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY STREFA 

Wspieranie 

inicjatyw 

ponadlokalnych 

wpływających na 

pobudzenie 

rozwoju 

gospodarczego 

5. 5.1. Pobudzenie rozwoju gospodarczego 

i relacji ponadlokalnych. 

 

 

5.1.1. Zintegrowane i zrównoważone działania gminy w ramach 

współpracy z JST Obszaru Funkcjonalnego Rozwoju Gospodarki 

Żywnościowej (roślinnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej) . 

5.1.2. Wielopoziomowe i strategiczne zarządzanie Gminą 

zwiększające udział obywateli w kształtowaniu polityki rozwoju 

lokalnego, np. dzięki utworzeniu budżetów obywatelskich. 

5.1.3. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w kraju  

i zagranicą m.in. Krajową Izbą Gospodarczą, Polskim Funduszem 

Rozwoju. 

5.1.4. Rozwój relacji społeczno-gospodarczych z gminami 

partnerskimi na Ukrainie i w UE poprzez organizowanie spotkań, 

 

 

 

SPOŁECZNO 

- 

GOSPODARCZA 

 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 205  
 

wymianę doświadczeń i współpracę gospodarczą. 

Rozwój 

infrastruktury 

informacji 

przestrzennej 

5. 5.2. Podnoszenie efektywności 

informacji przestrzennej. 

 

 

5.2.1. Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy i wdrożenie modelu funkcjonalno-przestrzennego oraz 

opracowanie innych dokumentów strategicznych koniecznych do 

pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zrównoważonego  

i zintegrowanego rozwoju. 

5.2.2. Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej 

mieszkańców. 

5.2.3. Rozwój praktyki wieloletniego planowania finansowego oraz 

planowania w układzie zadaniowym, pozwalającym na ocenę 

ponoszonych wydatków oraz wprowadzenie budżetu 

obywatelskiego. 

 

 

 

SPOŁECZNO 

- 

GOSPODARCZA 

Informatyzacja  

i udostępnianie 

zasobów  

i danych 

publicznych,  

w szczególności 

ułatwiających 

inwestowanie 

oraz 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej 

5. 5.3. Rozwój e-administracji oraz 

dostępu do e-usług. 

 

 

5.3.1. Tworzenie infrastruktury Sieci Szerokopasmowego Internetu 

– rozwój infrastruktury „ostatniej mili”. 

5.3.2. Wykorzystanie technologii informacyjnych w udostępnianiu 

zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych. 

5.3.3. Działania ukierunkowane na rozwój elektronicznej 

administracji i usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną 

(składanie wniosków drogą elektroniczną, elektroniczny punkt 

informacji). 

 

 

SPOŁECZNO 

- 

GOSPODARCZA 
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Promowanie 

innowacyjnych 

rozwiązań 

sprzyjających 

podnoszeniu 

efektywności 

działań 

administracji 

publicznej  

5. 5.4. Podnoszenie efektywności działań 

administracji publicznej. 

 

5.4.1. Rozwój e-administracji poprzez stworzenie infrastruktury 

informatycznej, w tym aplikacji i systemów baz danych, w tym 

tworzenie i rozwój cyfrowych zasobów gminy w zakresie np. mienia  

i nieruchomości, planowania przestrzennego.  

5.4.2. Uruchomienie systemu monitorowania dostępności  

i efektywności usług publicznych 

w gminach Obszaru Funkcjonalnego, na którego terenie znajduje się 

gmina. 

 

SPOŁECZNO 

- 

GOSPODARCZA 
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CZĘŚĆ XI. 

MONITOROWANIE 
DZIAŁAŃ I ICH 
REZULTATÓW 
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Monitorowanie działań i ich efektów w tym w wymiarze przestrzennym oraz propozycje 

wskaźników ich osiągnięcia jest potrzebne, ponieważ pokazuje metodę osiągnięcia rezultatów 

zapisanych w wizji i celach. Podejmowane działania w latach 2021-2027 (2030) mają budować lokalną 

przewagę konkurencyjną Gminy Siennica Różana i przynieść pozytywne rozwiązania związane oraz 

perspektywy jej rozwoju, które zostały przedstawione w: misji, wizji, celach oraz działaniach. 

Celem monitorowania działań z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 jest postawienie prawidłowej diagnozy stanu rozwoju gminy 

w roku 2030, w oparciu o dane wewnątrz gminne, oraz uzyskanie rzeczowej informacji zwrotnej na 

temat efektów działań podejmowanych w latach 2021-2030, które w swojej złożoności są adresatami  

i miejscem krzyżowania się działań różnych polityk: krajowej, regionalnej, wiejskiej oraz obszarów 

zagrożonych trwałą marginalizacją. 

Wnioski z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 powinny być bazą dla tworzenia kolejnych, długookresowych strategii, 

sygnalizować pojawiające się trudności oraz być źródłem wiedzy na temat zachodzących  

i projektowanych zmian dla społeczności lokalnej.  

Etapem budowy systemu monitorowania realizacji Strategii jest integracja danych  

z różnych istniejących systemów i zasobów oraz ich ciągłe dostosowanie do potrzeb lokalnych – 

zwłaszcza w zakresie skali/poziomu zbierania wiarygodnych danych. Monitorowanie realizacji 

Strategii będzie odbywać się w połączeniu z istniejącymi instytucjami i narzędziami opisującymi oraz 

monitorującymi politykę rozwoju.  

Dla skutecznej realizacji Strategii oraz zapewniania jej obiektywnej i pełnej informacji 

(evidence based policy), wykorzystane zostaną instytucje wspomagające procesy monitorowania 

wprowadzone przez politykę regionalną (Regionalne Obserwatoria Terytorialne i Krajowe 

Obserwatorium Terytorialne) i ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji oraz regionalne jednostki 

ewaluacyjne). Instytucje te tworzą system współpracy i zapewniają przepływ informacji między 

najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział w planowaniu i realizacji polityki rozwoju 

w celu monitorowania i oceny całości interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny, w tym na 

rozwój obszarów wiejskich. 

W systemie monitorowania rozwoju Gminy Siennica Różana więcej uwagi zostanie 

poświęcone monitorowaniu tendencji i zjawisk w obszarach funkcjonalno-przestrzennym, 

społecznym i gospodarczym. Z uwagi na istnienie w zasobach instytucji publicznych, ale poza 

statystyką publiczną, różnych źródeł informacji, zbiorów danych, wskaźników, rejestrów danych 

przestrzennych, w tym zwłaszcza danych istotnych dla gmin i obszarów wiejskich (gromadzonych na 

różnych poziomach i w różnych skalach przestrzennych), kluczowym zadaniem w procesie budowy 

systemu monitorowania realizacji Strategii jest stałe dążenie do systematyzowania, porządkowania  

i łączenia lub koordynowania tych zasobów oraz nadanie operacyjnego charakteru.  

Na potrzeby systemu monitorowania realizacji Strategii konieczne jest rozwijanie systemu 

pozyskiwania informacji z różnych źródeł (szczególnie publicznych) i współpraca ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego z m.in. Głównym Urzędem Statystycznym, ministrem właściwym ds. 

administracji publicznej, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 209  
 

Uzupełnieniem systemu monitorowania realizacji Strategii, przydatnym zarówno na 

poziomie krajowym i lokalnym są dodatkowe narzędzia zwiększające wiedzę o gminie oraz obszarach 

wiejskich i umożliwiające podejmowanie optymalnych decyzji co do sposobów rozwoju to m.in. 

Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Local Human Development Index – LHDI), pokazujący 

nierówności w rozwoju terytorialnym na szczeblu powiatów. Wskaźnik, bazując na trzech 

podstawowych zmiennych dotyczących: zdrowia, edukacji i zamożności obywateli, może stanowić 

pomoc dla władz samorządowych w ustalaniu priorytetów działania w kontekście obecnych  

i przyszłych problemów społecznych. Badanie LHDI jest przygotowywane cyklicznie, jednak nie 

częściej niż raz na dwa lata ze względu na charakter składowych wskaźnika – zdrowie, edukację  

i inwestycje – które dają efekty dopiero po dłuższym czasie. 

Wielopoziomowe Zarządzanie JST i obszarami funkcjonalnymi wymagać będzie w latach 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 podejścia uwzględniającego złożone relacje zachodzące  

w ramach obszarów funkcjonalnych, dlatego Gmina Siennica Różana musi wdrożyć zasady 

strategicznego zarządzania. W ramach zarządzania Strategią całościowa ewaluacja działań 

prowadzona będzie w układzie standardowym i składa się z trzech faz: 

 Ewaluacja ex ante, na koniec każdego roku kalendarzowego – koncentrująca się na 

ocenie strategii lub jej znaczącej aktualizacji według kryterium trafności  

i odpowiedniości oraz kryterium wewnętrznej spójności i zgodności programowej. 

 Ewaluacja mid-term, w trakcie realizacji strategii – przeprowadzana w układzie 

kadencyjnym w ostatnim roku każdej kolejnej kadencji samorządu, koncentrująca się 

na ocenie czy i na ile przyjęta strategia jest faktycznie realizowana oraz jakie są jej 

efekty krótko- i średnioterminowe, według kryterium skuteczności działań, a także 

efektywności, koordynacji i zgodności działań z zasadami i założeniami ustalonymi  

w dokumencie strategii. 

 Ewaluacja ex post, po zakończeniu realizacji strategii – w zakresie podobnym do 

ewaluacji mid-term, poszerzonym o ocenę (przewidywanych) efektów 

długoterminowych związanych z osiągnięciem założonej wizji, misji oraz celów 

strategicznych, operacyjnych oraz działań . 

Ocena wszystkich działań zawartych w Strategii zostanie dokonana przez Zespół ds. 

opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana przy współudziale wszystkich 

grup docelowych oraz w oparciu o opracowanie ewaluacji ex-post, czyli na zakończenie 

obowiązywania dokumentu. Będzie brała pod uwagę pięć następujących kryteriów ewaluacyjnych: 

 skuteczność (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu 

osiągnięte zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania. 

 efektywność (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom 

„ekonomiczności” zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów 

do uzyskanych efektów. 

 użyteczność (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia 

oddziaływanie Strategii odpowiada zdiagnozowanym problemom.  

 trafność (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia 

zdefiniowane cele strategiczne i priorytety odpowiadają na potrzeby interesariuszy 

obszaru funkcjonalnego. 
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 trwałość (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się 

spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem Strategii będą nadal 

widoczne po zakończeniu jej realizacji. 

 

Podstawą monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 będzie zestaw wskaźników obrazujących oczekiwane rezultaty realizacji 

strategii na poziomie działań, które wynikają z misji, wizji, celu strategicznego i celów 

operacyjnych:179 

 

Lp. WSKAŹNIK Opisowa 
prognozowana 
wartość 
pośrednia 
wskaźnika  
w roku 2025 

Opisowa 
prognozowana 
wartość 
docelowa 
wskaźnika  
w roku 2030 2

0
2

3
 

2
0

2
5

 

2
0

2
7

 

2
0

2
9

 

1. Współczynnik aktywności 
zawodowej – całościowa liczba osób 
pracujących w podmiotach 
publicznych i prywatnych na terenie 
gminy w stosunku do liczby 
mieszkańców. 

Zwiększenie  
co dwa lata  

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 
 

% % % % 

2. Liczba mieszkańców ogółem Zwiększenie  
co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

% % % % 

3. Liczba mieszkańców  
w wieku produkcyjnym 

Zwiększenie 
co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

% % % % 

4. Liczba nowych meldunków Zwiększenie  
% co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

% % % % 

5. Udział nakładów inwestycyjnych 
sektora prywatnego  
w inwestycjach na terenie Gminy 
ogółem (w stosunku do wszystkich 
razem) 

Zbliżenie 
poziomu do 
wybranych 
poziomów  
bogatszych JST 
w regionie 

Zbliżenie 
poziomu do 
wybranych 
poziomów  
bogatszych JST 
w regionie 

% % % % 

6. Liczba bezrobotnych  
w stosunku do liczby osób  

Zmniejszanie 
poziomu 

Zmniejszanie 
poziomu 

osób,  
% 

osób,  
% 

osób,  
% 

osób,  
% 

                                                           
179

 Wskaźniki odpowiadają wskaźnikom określonym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 
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w wieku produkcyjnym 

7. Udział beneficjentów 
środowiskowej pomocy społecznej 
w liczbie ludności ogółem 

Utrzymanie 
trendu 
spadkowego 

Utrzymanie 
trendu 
spadkowego 

osób, 
% 

osób, 
% 

osób, 
% 

osób, 
% 

8. Udział powierzchni objętej 
obowiązującymi planami 
zintegrowanego i zrównoważonego 

zagospodarowania przestrzennego w 
powierzchni całkowitej Gminy 
ogółem 

Utrzymanie 
trendu 
wzrostu 
 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

% % % % 

9. Udział zrewitalizowanej 
powierzchni objętej planami 
rewitalizacji w powierzchni 
całkowitej Gminy 
ogółem 

Zwiększenie 
powierzchni 

Zwiększenie 
Powierzchni 

% % % % 

10. Udział powierzchni objętej 
wspólnymi z innymi JST planami 
zagospodarowania przestrzennego  
w powierzchni całkowitej Gminy 
wzdłuż trasy S17 i dróg 
wojewódzkich 

Zwiększenie 
powierzchni 

Zwiększenie 
powierzchni 

% % % % 

11. Udział przychodów netto ze 
sprzedaży produktów, towarów  
i materiałów na eksport  
w przychodach netto ze sprzedaży 
produktów, towarów  
i materiałów 

Wypracowanie 
trendu 
wzrostu 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 

% % % % 

12. Nakłady inwestycyjne  
(w cenach bieżących)  
na 1 mieszkańca 

Wypracowanie 
trendu 
wzrostu 
i zbliżenie 
poziomu 
regionu 
i do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
i zbliżenie 
poziomu 
regionu 
i do poziomu 
średniej 
krajowej 

zł zł zł zł 

13. Odsetek osób dorosłych 
uczestniczących  
w kształceniu lub szkoleniu  
(w wieku 25–64 lata) 

odwrócenie 
trendu 
spadkowego  
i zbliżenie 
wartości 
wskaźnika do 
poziomu 7,7 – 
10,0% 
i zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 

odwrócenie 
trendu 
spadkowego  
i zbliżenie 
wartości 
wskaźnika do 
poziomu 7,7 – 
10,0% 
i zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 

% % % % 

14. Wskaźnik trwałości działalności 
przedsiębiorstw – trzy lata od 
założenia działalności gospodarczej  
(osoba fizyczna) 

wypracowanie 
trendu 
wzrostu 

 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

% % % % 

15. Wydatki majątkowe Gminy na  
1 mieszkańca  

wypracowanie 
trendu 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

zł zł zł zł 
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wzrostu 
 

 

16. Udział wydatków inwestycyjnych  
w wydatkach ogółem budżety 
gminy 

utrzymanie 
trendu 
wzrostu 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

% % % % 

17. Liczba fundacji, stowarzyszeń  
i organizacji społecznych wpisanych 
do rejestru REGON na 10 tys. 
mieszkańców 

utrzymanie 
trendu 
wzrostu 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

szt. szt. szt. szt. 

18. Odsetek osób w wieku 16-74 lata 
korzystających z Internetu  
w kontaktach prywatnych  
z administracją publiczną  
w celach prywatnych w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy 

utrzymanie 
trendu 
wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

% % % % 

19. Liczba obiektów dostosowanych  
do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami 

utrzymanie 
trendu 
wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

szt. szt. szt. szt. 

20. Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje  
z RPO 

utrzymanie 
trendu 
wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

szt. szt. szt. szt. 

21. Liczba gospodarstw otrzymujących 
dotacje 
z PROW i innych programów UE 
 

utrzymanie 
trendu 
wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

szt. szt. szt. szt. 

22. Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego  
w publicznym zintegrowanym 
transporcie MOF 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

23. Liczba zainstalowanych 
inteligentnych systemów 
transportowych 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

24. Liczba jednostek służb ratowniczych 
doposażonych  
w sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 213  
 

katastrof 

25. Długość sieci kanalizacji sanitarnej  
 
Liczba przydomowych  
Oczyszczalni ścieków 

budowa 
trendu 
wzrostu 

 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

 

km 
 
 
szt. 

km 
 
 
szt. 

km 
 
 
szt. 

km 
 
 
szt. 
 

26. Łączna powierzchnia uzbrojonych 
terenów inwestycyjnych  
 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

ha ha ha ha 

27. Całkowita długość nowych dróg 
należących do Gminy 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 
 

km km km km 

28. Całkowita długość 
zmodernizowanych lub 
przebudowanych dróg należących 
do gminy 

budowa 
trendu 
wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

km km km km 

29. Liczba miejsc parkingowych dla 
turystów 

Budowa 
trendu 
wzrostu 
 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

30. Liczba miejsc parkingowych dla 
rowerów 

budowa 
trendu 
wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
liderów 
obszarów 
wiejskich 

szt. szt. szt. szt. 

31. Całkowita długość nowych ścieżek 
rowerowych należących do Gminy 

budowa 
trendu 
wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

km km km km 

32. Liczba obiektów 
kulturalnych/zabytków 
(zmodernizowanych/zrewitalizowanych) 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

33. Liczba nowych gospodarstw 
ekologicznych, ekstensywnych, 

budowa 
trendu 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

szt. szt. szt. szt. 
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rybackich wzrostu 
 

 

34. Liczba osób korzystająca  
z infrastruktury w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej (żłobek, przedszkole) 
 
Liczba żłobków, przedszkoli 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

os. 
 
 
 
 
szt. 

os. 
 
 
 
 
szt. 

os. 
 
 
 
 
szt. 

os. 
 
 
 
 
szt. 

35. Liczba osób korzystająca  
z infrastruktury w zakresie opieki 
senioralnej lub infrastruktury 
rehabilitacyjnej (osoby) 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

budowa 
trendu wzrostu 
 

os. 
 

os. 
 

os. 
 

os. 
 

36. Liczba nowych atrakcji 
turystycznych 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu liderów 
obszarów 
wiejskich 

szt. szt. szt. szt. 

37. Liczba miejsc noclegowych oraz 
osób korzystających 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt./ 
os. 
 

szt./ 
os. 
 

szt./ 
os. 
 

szt./ 
os. 
 

38. Liczba punktów gastronomicznych budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

39. Liczba nowych, zainstalowanych 
instalacji OZE w domach 
jednorodzinnych 
(kolektory słoneczne) 
i na budynkach publicznych 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

40. Liczba obiektów poddanych 
termomodernizacji (ogółem) 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

41. Liczba przetwórni 
rolno-spożywczych 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

42. Liczba projektów ponadlokalnych, 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych z innymi JST 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

43. Liczba projektów inwestycyjnych 
dofinansowanych z UE 
zrealizowanych przez gminę 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

szt. 
/zł 

44. Liczba zbiorników 
przeciwpowodziowych 
/retencyjnych 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

45. Liczba atrakcji turystycznych budowa utrzymanie szt. szt. szt. szt. 
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trendu 
wzrostu 
 

trendu wzrostu 
 

46. Liczba uczniów w szkole średniej budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

os. os. os. os. 

47.  Liczba podmiotów powstałych 
poprzez ekonomię społeczną i 
solidarną 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

48. Liczba podmiotów wdrażających 
innowacje, B+R 

budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

49. Liczba eksporterów budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 

50. Liczba usług ekosystemowych budowa 
trendu 
wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

szt. szt. szt. szt. 
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CZĘŚĆ XII. 

SYSTEM REALIZACJI  
STRATEGII  
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Przyjęto, że Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 ma formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku zmiany zarówno zewnętrznych, jak  

i wewnętrznych uwarunkowań społecznych i gospodarczych oraz wykreowania nowych projektów 

– możliwa będzie jej aktualizacja. 

Mając na uwadze, iż Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030 jest praktycznym planem rozwoju lokalnego, a nie wyłącznie dokumentem strategicznym 

wyznaczającym działania Samorządu Gminy Siennica Różana, bez udziału administracji publicznej, 

instytucji regionalnych, lokalnych, partnerskich samorządów oraz podmiotów należących do 

sektorów prywatnego i społecznego, skuteczna realizacja polityki rozwoju Gminy Siennica Różana 

będzie niemożliwa.  

Dlatego w proces wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 powinno zostać zaangażowane szerokie grono partnerów  

i interesariuszy (w dokumencie założono równoprawny udział interesariuszy publicznych, prywatnych 

i społecznych w tym procesie). 

Szczególną uwagę w procesie wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-

2027 z perspektywą do roku 2030, należy priorytetowo potraktować przedsięwzięcia wpisane  

w poszczególne cele rozwojowe spójne z działaniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030. 

W dniu 15 października 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”, przedłożoną przez ministra 

rolnictwa i rozwoju wsi (SZRWRiR 2030). Jest to podstawowy dokument strategiczny polityki rolnej  

i rozwoju obszarów wiejskich państwa prezentujący cele, kierunki interwencji oraz działania, jakie 

powinny zostać podjęte w perspektywie roku 2030. Dokument został opracowany w uzgodnieniu  

z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i rybactwa 2030” jest jedną ze strategii rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) i zastępuje 

Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 przyjętą uchwałą nr 

163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. (M.P poz. 839).  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 jako obszar strategicznej interwencji 

identyfikuje obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Należą do nich m.in. obszary wiejskie położone 

peryferyjnie, w tym Gmina Siennica Różana. Na tych obszarach konieczna jest interwencja 

przełamująca utrzymywanie się szeregu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, w tym 

utrudnionego dostępu do usług publicznych. Instrumentem wsparcia ww. obszarów będzie Program 

ponadregionalny skierowany do najsłabszych gospodarczo obszarów 2020+. Jego celem jest 

osiągnięcie wymiernych efektów gospodarczych związanych z rozwojem przedsiębiorczości i ze 

wzrostem poziomu inwestycji prywatnych. W ramach programu realizowany będzie kompleksowy 
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pakiet działań z zakresu m.in. rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji społecznej oraz poprawy 

dostępu mieszkańców do podstawowych usług publicznych.180 

W dokumentach planistycznych Gmina Siennica Różana powinna skoncentrować się na: 

 kształtowaniu ładu przestrzennego – Zintegrowany i Zrównoważony Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego – uwzgledniający nowe inwestycje i tereny 

inwestycyjne. 

 na poprawie funkcjonowania administracji publicznej i współpracy 

międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej. W szczególności dotyczy to wzmocnienia 

powiązań wiejsko-wiejskich i wiejsko-miejskich w takich obszarach tematycznych, jak 

Ponadlokalna Strategia Planowania Rozwoju, m.in. w zakresie poprawy jakości 

świadczenia usług publicznych, przywrócenia usług transportu publicznego, rozwoju 

kapitału ekologicznego, zintegrowanych inwestycji, współpracy ze społeczeństwem.  

 Projektowanie Planów Operacyjnych Działań Kluczowych – wynikających  

z opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 (2030). 

 Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2027 (2030) – zgodnie  

z wytycznymi nowych programów finansujących działania związane  

z rewitalizacją społeczno-gospodarczą. 

 Opracowania Strategii Marketingu Terytorialnego wspólnie z Miastem Krasnystaw  

i innymi partnerami. 

 Opracowanie Planu Rozwoju Gospodarczego Okręgu Rolno-Spożywczego – we 

współpracy z partnerami publicznymi: JST, powiatami, Samorządem Województwa. 

Obok specjalnego kierunku w ramach celu 1 (działanie 1.1.2) większość działań realizujących 

cel strategiczny Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 wpływać będzie pozytywnie na 

rozwój obszarów wiejskich, są to m.in. zacieśnianie współpracy pomiędzy Gminą Siennica Różana 

oraz z sąsiadującymi z nią gminami, a także Miastem Krasnystaw zwiększy dynamikę rozwoju 

gospodarki lokalnej i regionalnej, m.in. dzięki łączeniu zasobów i współfinansowaniu usług. Obniży 

to tym samym koszty stałe funkcjonowania mniej zaludnionych, czy też peryferyjnych obszarów. 

Rodzaj, zakres i wymiar interwencji dedykowanej w poszczególnych przypadkach zależeć będzie 

bezpośrednio od potrzeb i potencjałów terytorialnych.181 

System realizacji Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2030 służyć będzie 

wdrożeniu celów postawionych w planowaniu strategicznym do 2030 r. Realizacja kompleksowej 

interwencji publicznej wiąże się ze sprawnie funkcjonującymi podmiotami publicznymi na różnych 

poziomach zarządzania – określeniem ich zadań, wzajemnych relacji czy odpowiedzialności 

związanych z zarządzaniem rozwojem.  

Zasadnicze elementy systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030: 

 podmioty zaangażowane w realizację, 

                                                           
180

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
 181

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.
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 mechanizmy służące określeniu podejmowanych przez samorząd 

przedsięwziąć ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów wyznaczonych 

w stosunku do określonego terytorium, sposobu finansowania, realizacji oraz 

koordynacji, 

 instrumenty realizacji – dokumenty programowe (programy operacyjne - 

krajowe i regionalne), programy rozwoju, w tym programy wieloletnie oraz 

projekty strategiczne i polityki publiczne. 

 formy wsparcia finansowego - pomoc zwrotna i bezzwrotna, 

 źródła finasowania.182 

Otoczenie instytucjonalne Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 stanowią podmioty, których rola i zadania umożliwiają efektywną 

realizację polityki rozwoju lokalnego. Dotyczy to samorządów województw oraz samorządów 

terytorialnych niższego szczebla (gminnych i powiatowych) oraz innych partnerów działających na 

rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Główne zadania i odpowiedzialność podmiotów w procesie programowania, realizacji, 

finansowania oraz oceny efektów Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 wynikają z przepisów ustawowych oraz ich ewentualnych zmian.  

Kluczową rolę w polityce regionalnej odgrywa samorząd województwa. Samorząd 

Województwa pełni podstawową rolę w procesie programowania rozwoju, zarządzania nim  

i realizacji działań rozwojowych na poziomie regionalnym oraz koordynowania działań rozwojowych 

na poziomie województwa. W związku z tym samorząd województwa: 

 prowadzi politykę rozwoju województwa i określa, na podstawie diagnozy potrzeb 

formułowanych z udziałem społeczności i środowisk lokalnych w województwie 

(partnerstwo międzysektorowe) strategię rozwoju województwa (spójną z krajowymi 

celami polityki rozwoju, w tym celami polityki regionalnej) oraz zarządza realizacją,  

w tym monitorowaniem, tej strategii w województwie, 

 opiniuje rozwiązania w zakresie polityki regionalnej, przyjmowane na poziomie 

krajowym i europejskim oraz upowszechnia dobre praktyki w zakresie współpracy  

w obszarach powiązanych funkcjonalnie i instrumentów terytorialnych, 

 bierze udział w opracowaniu KSRR oraz jej ewentualnych zmianach, 

 uczestniczy w opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do wdrażania  

w Polsce europejskiej polityki spójności oraz przygotowuje i zarządza programami na 

szczeblu regionalnym, z uwzględnieniem odpowiedzialności finansowej, a także 

negocjuje, wspólnie z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, z KE 

treść RPO oraz jego zmian, 

 animuje platformę współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi,  

i innymi partnerami działającymi na rzecz rozwoju regionu, poprzez angażowanie ich 

w proces programowania i realizacji polityki regionalnej na poziomie województwa, 

                                                           
182

 Jw. 
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wspiera istniejące partnerstwa i inicjowanie/ powoływanie partnerstw dla obszarów 

powiązanych funkcjonalnie, 

 koordynuje działania rozwojowe w ramach różnych polityk sektorowych realizowane 

na terenie województwa - przygotowuje, negocjuje i realizuje na poziomie 

regionalnym kontrakt programowy oraz kontrakt sektorowy, w tym współpracuje  

z JST i włącza je w realizację kontraktu, którego jest stroną, 

 czuwa nad przebiegiem procesów realizacji polityki regionalnej, a w szczególności 

diagnozuje sytuację i potencjały/trendy rozwojowe (ścieżki rozwojowe) różnego typu 

obszarów (w tym OSI wskazane w KSRR), monitoruje sytuację w zakresie rozwoju 

społeczno-gospodarczego i przestrzennego i ocenia skuteczność i efektywność 

dotychczas stosowanych interwencji rozwojowych kierowanych w ramach polityki 

regionalnej i polityk sektorowych do regionu (m.in. w ramach różnego typu 

obserwatoriów funkcjonujących na terenie województwa, jak ROT), 

 zapewnianie efektywnego zagospodarowanie środków wycofanych z instrumentów 

inżynierii finansowej oraz instrumentów finansowych i pomocy zwrotnej w formie 

wsparcia zwrotnego, których jest dysponentem, poprzez stworzenie instytucji 

finansowych – regionalnych funduszy rozwoju, 

 uczestniczy w pracach Podkomitetu ds. wymiaru terytorialnego i zapewnia wdrażanie 

rekomendacji przyjętych przez Podkomitet dotyczących skuteczności, efektywności  

i użyteczności wdrażanej interwencji i stosowanych instrumentów terytorialnych.183 

Procesy rozwoju lokalnego tj. projektowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 są uwarunkowane przede wszystkim działaniami 

Samorządu Gminy Siennica Różana. Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych, 

określonych ustawowo spraw publicznych. Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty. Oprócz zadań własnych gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa większą odpowiedzialność 

samorządu gminnego i samorządu powiatowego za rozwój gospodarczy oraz społeczny.  

W związku z powyższym Samorząd Gminy Siennica Różana oraz samorząd powiatowy: 

 uczestniczy w wyznaczaniu kierunków rozwoju regionalnego poprzez udział 

odpowiednio w konsultacjach KSRR (w roku 2019) oraz w pracach nad strategią 

rozwoju województwa (w roku 2020) i dokumentach programowych, a także  

w ocenie efektów polityki regionalnej prowadzonej przez rząd i samorząd 

województwa, 

 zapewnia spójność rozwoju Gminy Siennica Różana i powiatu z celami strategicznymi 

określonymi na poziomie regionalnym poprzez odpowiednie dokumenty strategiczne 

określone ustawowo, 

 uczestniczy w procesie przygotowywania i realizacji kontraktu programowego oraz 

kontraktu sektorowego, 
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 stymuluje i wspiera inicjatywy służące rozwojowi regionalnemu na szczeblu lokalnym 

poprzez współpracę z sąsiednimi gminami lub powiatami tworzącymi obszary 

powiązane funkcjonalnie oraz poprzez udział w przedsięwzięciach, które mają 

znaczenie ponadlokalne, w ramach porozumienia terytorialnego, 

 wdraża własne projekty rozwoju lokalnego zgodne z priorytetami określonymi na 

poziomie regionalnym, 

 animuje i wspiera współpracę między partnerami społeczno-gospodarczymi, 

stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi  

w zakresie działań opartych o kapitał społeczny (np. usługi o charakterze 

publicznym).184 

Partnerzy działający mają realny wpływ na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz związane z tym procesy współpracy, 

partycypacji oraz komunikacji między poszczególnymi instytucjami publicznymi, partnerskimi 

samorządami, jak i ich relacje z innymi partnerami działającymi na rzecz rozwoju lokalnego. W sieć 

współpracy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zaangażowane być przez Zarząd Gminy 

Siennica Różana podmioty o różnym statusie tj.  

 przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, 

 przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, 

 przedstawiciele szkół podstawowych, średnich, środowiska akademickiego, 

 podmioty prywatne (przedsiębiorcy, grupy producenckie, spółdzielnie itp.) 

Ich udział, na zasadzie partnerstwa, w realizacji Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 dotyczy wszystkich etapów: od procesu planowania  

i programowania, poprzez zarządzanie i realizację, po monitorowanie i ocenę. Takie podejście 

pomaga zagwarantować, by działania rozwojowe były dostosowane do krajowych, regionalnych  

i lokalnych potrzeb oraz priorytetów. 

Wzmacnianie współpracy w ramach realizacji Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 musi odbywać się w oparciu o dialog społeczny, partycypację 

mieszkańców w zarządzaniu gminą oraz w ścisłej współpracy z nauką i biznesem.  

Udział społeczeństwa w wielopoziomowym zarządzaniu pozwoli na lepsze dopasowanie 

działań samorządu do rzeczywistych potrzeb mieszkańców i innych użytkowników Gminy Siennica 

Różana, a zaangażowanie przedsiębiorców jest konieczne z uwagi na to, że to oni właśnie  

w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu i rozwoju gospodarczego. Biznes staje się również 

istotnym uczestnikiem działań rozwojowych dzięki uczestnictwu w partnerstwie publiczno-

prywatnym (ppp). Dodatkowo zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych, organizacji 

pozarządowych i przedsiębiorców zapewni niezbędne wsparcie dla realizowanych działań.  
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Rozwijanie partycypacji w działaniach na rzecz Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 stanowi istotny element opracowanej strategii, wyrażający 

się w tworzeniu budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego.185 

Do katalogu zadań partnerów działających na rzecz Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 zalicza się: 

 współuczestniczenie w wyznaczaniu celów i kierunków rozwoju lokalnego poprzez 

udział w konsultacjach dokumentów strategicznych i programów tworzonych na 

poziomie regionalnym i lokalnym, 

 udział w procesie realizacji (monitorowanie, ewaluacja) stopnia realizacji celów 

polityki rozwoju, tj. uczestniczenie w działaniach monitorujących na szczeblu 

lokalnym, 

 przejmowanie części zadań wdrożeniowych na poziomie lokalnym na podstawie 

porozumienia lub umowy z samorządem województwa i Samorządem Gminy Siennica 

Różana oraz wdrażanie przedsięwzięć w formule współpracy z podmiotami 

publicznymi (samorząd województwa, powiatu, gminy). 186 

Plan wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030: 

1. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 w wąskim znaczeniu stanowić będzie czynności zarządcze, skierowane na konkretyzację 

działań (uzgodnienie partnerów, lokalizacji, budżetu, harmonogramu realizacji), dlatego 

fundamentalną sprawą będzie powołanie Koordynatora ds. realizacji i monitorowania 

Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, który 

będzie odpowiedzialny przed Samorządem Gminy Siennica Różana za poszczególne etapy 

całego procesu. Oznacza to przejmowanie przez koordynatora czynności organizatorsko-

koordynacyjnych oraz motywacyjnych w stosunku do mieszkańców, rolników, przetwórców, 

przedsiębiorców, naukowców, studentów, inwestorów i pracowników Urzędu Gminy 

Siennica Różana oraz jednostek mu podległych, a także współpracę z gminami i organizacjami 

w terenie. 

2. Na etapie wdrążenia Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030, powinny powstać strategiczne programy funkcjonalne i operacyjne, w których 

nastąpi praktyczna konkretyzacja działań i zamierzeń zapisanych w Strategii, w celu ich 

realizacji w wyodrębnionych obszarach: organizacyjnym, marketingowym, inwestycyjnym, 

produkcyjnym, zasobów ludzkich, finansowym. 

3. Wymienione w Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 potencjalne źródła finansowania poszczególnych działań będą musiały zostać 

zweryfikowane, po zatwierdzeniu przez Województwo Lubelskie oraz Ministerstwo Funduszy 

Europejskich i Rozwoju Regionalnego poszczególnych programów wsparcia w perspektywie 

2021-2027 (2030) oraz dopracowane z partnerami (m.in. innymi gminami, 

przedsiębiorstwami, rolnikami, przetwórcami, NGO), którzy podejmą się realizacji 

                                                           
185

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 
186

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 223  
 

zaproponowanych w Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030 działań. 

4. Samorząd Gminy nadzorujący wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-

2027 z perspektywą do roku 2030 powinien wypracować odpowiedni system wspierający 

zarządzanie procesem realizacji Strategii (uchwały, programy, procedury, regulaminy, 

zasady, zarządzenia itp.) oraz systemy informacyjne i kontrolne oraz dostosował kulturę 

organizacyjną – model zarządzania wielopoziomowego (zrównoważonego, spójnego, 

partycypacyjnego) do wyzwań i tempa realizacji poszczególnych działań. 

5. Działania wymagające interwencji ze strony Państwa i Samorządu Województwa Lubelskiego 

takie jak inwestycje przemysłowe, infrastrukturalne, B+R oraz rewitalizacja społeczno-

gospodarcza powinny być procedowane na zasadzie pierwszeństwa i wsparte lobbingiem 

oddolnym, aby realnie móc wdrożyć zamierzenia zapisane w Strategii Rozwoju Gminy 

Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. 

6. Wszyscy Radni, kierownicy działów, dyrektorzy placówek, menedżerowie podejmujący 

decyzje dotyczące wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 powinni bardzo dokładnie zapoznać się z całością opracowania. 

7. Strategię Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 trzeba 

rewidować regularnie, aby przekonać się, czy jest ona nadal aktualna i odpowiednia do 

zmieniających się warunków raz na 2 lata. 

8. Struktura organizacyjna (partnerstwo, konsorcjum, spółdzielnia, stowarzyszenie, spółka) 

partnerów działań na etapie wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 powinna być dopasowana do potrzeb (odpowiednie 

delegowanie uprawnień i odpowiedzialności związanych z wdrożeniem strategii). 

9. Na etapie przystąpienia do realizacji konkretnych działań zapisanych w Strategii Rozwoju 

Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 należy zaplanować  

i zatwierdzić budżety poszczególnych działań z partnerami, aby móc je następnie 

kontrolować i rozliczyć. 

10. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 jest procesem złożonym, na który wpływać będą różne czynniki: uprawnienia decyzyjne, 

motywacja, przepływ informacji, struktura organizacyjna. Do efektywnej implementacji 

niezbędne jest też, aby Samorząd Gminy Siennica Różana wytworzył dobry klimat poparcia 

wdrażanych działań we współpracy z Koordynatorem ds. wdrażania i monitorowania 

Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz 

instytucjami i organizacjami, które będą partnerem w realizacji poszczególnych działań.  

Układ instytucjonalny wdrażania koncepcji stanowić będą: 

 Samorząd Gminy Siennica Różana 

 Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 

 Koordynator ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 

  Zespół koordynatorów lokalnych, w skład którego wejdą przedstawiciele partnerów: 

gmin, NGO, organizacji kultury i klubów sportowych, przedstawiciele rolników, 

producentów i przedsiębiorców. 
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11. Kluczową rolę w układzie instytucjonalnym wdrażania Strategii pełnić będzie Przewodniczący 

Rady Gminy Siennica Różana i Wójt Gminy Siennica Różana, podejmujący decyzję w sprawie 

przyjęcia działań i oraz w sprawie programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy 

Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. 

12. Na forum Rady Gminy Siennica Różana będą prezentowane raz na dwa lata sprawozdania  

z monitoringu i oceny Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą 

do roku 2030 oraz informacje o przygotowywanych aktualizacjach oraz opracowywaniu 

nowych rozwiązań. 

13. Na Koordynatorze ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 spoczywa odpowiedzialność za wykonanie 

decyzji Rady Gminy i Wójta w sprawie przyjęcia oraz realizacji poszczególnych działań 

opracowanych w Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030. Koordynator ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Siennica 

Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 odpowiedzialny będzie za projekty  

zintegrowane z gminami partnerskimi: 

 zaplanowanie oraz przygotowanie dokumentacji związanej  

z projektami (szczegółowa specyfikacja dokumentacji, a także jej 

merytoryczna weryfikacja i odbiór); 

 przeprowadzenie procedur przetargowych (realizacja zamówień publicznych, 

w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia); 

 rozliczenie finansowe i nadzór finansowy (akceptacja dokumentów 

finansowych, sporządzanie wniosków o płatność, realizacja płatności); 

 promocję i konsultacje społeczne  

 zarządzaniem projektami tj. przepływem informacji pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego. W razie potrzeby będą kontaktować się  

z organami zarządzającymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

14. Mając na uwadze zasady partycypacji społecznej i zrównoważonego rozwoju istotne jest 

powołanie przez Wójta Gminy gremium wspomagającego uruchamianie społecznego  

i obywatelskiego kapitału (zaangażowanie społeczne) w realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. Elementem układu 

instytucjonalnego wdrażania koncepcji powinno stać się ustanowienie Rady Programowej 

Rozwoju Gminy Siennica Różana, której zadaniem byłoby: 

 udzielanie opinii o realizacji strategicznych założeń rozwojowych  

i wdrażania poszczególnych działań. 

 formułowanie diagnoz stanu Gminy Siennica Różana oraz inicjowanie 

aktualizacji Strategii i programów realizujących ją, 

 organizowanie udziału społeczności Gminy Siennica Różana, w tym 

środowisk gospodarczych, rolniczych, naukowych w realizacji zadań 

strategicznego rozwoju. Rada ta powołana powinna być przez Wójta Gminy 

Siennica Różana i skupić przedstawicieli instytucji samorządowych oraz 

administracyjnych oraz środowisk naukowych, zawodowych, gospodarczych 

oraz społecznych.  
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 Do podstawowych elementów systemu planowania – narzędzi wdrażania 

Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030 należeć będą: 

• Opracowania operacyjne (plany realizacji) i ujęte w nich działania, 

programy zaimplementowane ze Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego 2021-2027 (2030), 

• Programy operacyjne (wypracowane przez partnerów 

poszczególnych działań), 

• Programy operacyjne krajowe i regionalne, program pomocy ze 

strony rządu, środki finansowe samorządów, środki publiczne, 

kapitał prywatny, instrumenty pożyczkowe i kredytowe, Fundusze 

Norweskie, WFOŚiGW. 

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz 

zintegrowany plan zagospodarowania wzdłuż trasy S17. 

• Programy, projekty, inicjatywy realizowane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego i instytucje, podmioty, 

które nadzoruje oraz programy, projekty, strategie realizowane 

przez: ARiMR, KOWR, KSOW, LODR, LPNT, PPNT, LGD, LGR, LIR, RIG, 

uczelnie, instytuty oraz IOB i instytucje pozarządowe – jako 

elementy przyczyniające się do realizacji celów strategicznych  

i operacyjnych Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 

 z perspektywą do roku 2030. 

 Każde działanie wymienione w Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 zostanie opracowane przed wdrożeniem przez: Zespół 

ds. opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana jako projekt 

składający się z następujących elementów: nazwa projektu, obszar objęty projektem, 

cele i priorytety, konkretne działania (zadania), harmonogram realizacji, łączne 

nakłady finansowe, nakłady finansowe w układzie rocznym, źródła finansowania, 

wskaźniki monitoringu i ewaluacji, sposób sprawozdawania oraz podmiot 

koordynujący i/lub realizujący program. 

 Monitorowanie i ocena realizacji koncepcji będzie powierzone Zespołowi ds. 

opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana, ponieważ ma 

służyć analizie zmian dotyczących wybranych wskaźników ilościowych i jakościowych. 

Jej celem będzie zapewnienie informacji na temat skuteczności i efektywności 

działań podejmowanych na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz umożliwienie modyfikacji programów  

i działań w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy celami założonymi, 

a osiąganymi efektami. Monitorowanie realizacji koncepcji odbywać się będzie na 

pięciu płaszczyznach: celów strategicznych, celów operacyjnych i działań. Propozycje 

wskaźników dotyczących programów i działań zostaną nałożone na działania  

w każdym z dokumentów strategicznych, do których te działania będą się odnosić. 
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DO UZASADNIENIA 

 

 

Przyjęto, że Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2030 ma formułę otwartą, co 

oznacza, że w przypadku zmiany zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych uwarunkowań 

społecznych i gospodarczych oraz wykreowania nowych projektów – możliwa będzie jej 

aktualizacja. 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2030 nie spowoduje 

znaczącego oddziaływania na środowisko. Strategia jest dokumentem ogólnym określającym 

preferowane kierunki rozwoju gminy i planowane kierunki inwestycji. Natomiast niniejszy dokument 

nie wskazuje skali i zakresu oraz planu konkretnych inwestycji, a także nie zawiera opracowanego 

budżetu. Gmina Siennica Różana zakłada, że realizację celów i działań zawartych w Strategii Rozwoju 

Gminy Siennica Różana 2021-2030 zapewnią dokumenty wdrożeniowe (projekty operacyjne), które 

będą stanowić lub stanowią obecnie odrębne opracowania. Na etapie operacyjnym powstaną 

konkretne rozwiązania i zadania służące ich realizacji. 

Wskazane w projekcie Strategii działania nie wyznaczają uszczegółowionych ram dla realizacji 

przedsięwzięć mogących powodować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla środowiska  

i ryzyka dla zdrowia ludzi. Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie dokumentu gospodarka 

Gminy Siennica Różana prowadzona jest i będzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tj. 

korzystania z zasobów naturalnych z myślą o przyszłych pokoleniach. 

W zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania prawa wspólnotowego  

w dziedzinie ochrony środowiska, realizacja zapisów niniejszej Strategii wspierać będzie efektywność 

podejmowanych interwencji w ramach dokumentów  wyższego szczebla. Misja, wizja, cel 

strategiczny, kierunki rozwoju, cele operacyjne i działania zawarte w Strategii Rozwoju Gminy 

Siennica Różana 2021-2030 są spójne z dokumentami wyższego szczebla tj. 

 Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju 

 Strategia Europa 2020 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

 Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety: siódmy program 

działań w zakresie środowiska (2014-2020) 

 Pakiety klimatyczno-energetyczne do 2020 i 2030r. 

 Biała Księga UE: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania 

 Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020r. 

 Dokumenty europejskie i krajowe związane z polityką niskoemisyjną 

 Polityka ekologiczna państwa 2030 

 Polityka Energetyczne Polski do 2030 

 Program ochrony i zrównoważone użytkowania różnorodności biologicznej 

 Krajowy plan gospodarki odpadami 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  
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 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”, przedłożoną 

przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi (SZRWRiR 2030). 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego (diagnoza, cele, kierunki działań) 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego do 2030 

 Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020 – 2023  

z perspektywą do roku 2027 

 Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2015-2023, 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Siennica Różana na lata 

2016-2024, 

 Lokalny Program Rewitalizacji 2017-2023, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2015-2020, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny 2016-2018, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Siennica Różana, 2004 r. 

 Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” Gmina 

Siennica Różana 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Siennica Różana na lata 2019 – 2022, 

 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica Różana 2017-2018. 

 

Mając na uwadze, iż Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2030 jest praktycznym 

planem rozwoju lokalnego, a nie wyłącznie dokumentem strategicznym wyznaczającym działania 

Samorządu Gminy Siennica Różana, bez udziału administracji publicznej, instytucji regionalnych, 

lokalnych, partnerskich samorządów oraz podmiotów należących do sektorów prywatnego  

i społecznego, skuteczna realizacja polityki rozwoju Gminy Siennica Różana będzie niemożliwa.  

Dlatego, w proces wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2030 powinno 

zostać zaangażowane szerokie grono partnerów i interesariuszy (w dokumencie założono 

równoprawny udział interesariuszy publicznych, prywatnych i społecznych w tym procesie). 

Szczególną uwagę w procesie wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-

2030, należy priorytetowo potraktować przedsięwzięcia wpisane w poszczególne cele rozwojowe 

spójne z działaniami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Strategii zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. 

Model rozwoju funkcjonalno-przestrzenny Gminy Siennica Różana w latach 2021-2030 jest 

zrównoważonym modelem rozwoju obejmującym w sposób spójny i komplementarny wszystkie 

strefy tzn.: 

 Strefę społeczną 

 Strefę gospodarczą 

 Strefę funkcjonalno-przestrzenną 

 Strefę techniczną 
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 Strefę ochrony środowiska 

Przyjęty w opracowaniu niniejszej Strategii zrównoważony model rozwoju obejmuje misję, 

wizję, cele, kierunki rozwoju i działania. 

Gmina Siennica Różana po procesie diagnozy stanu obecnego, będzie wdrażać wielofunkcyjny 

sposób organizacji poszczególnych stref rozwoju, wykorzystując endogeniczne potencjały tj. 

rolnictwo, bazę surowca, kapitał ekologiczny, walory przyrodnicze w budowaniu trwałej przewagi 

konkurencyjnej podmiotów gospodarczych na terenie gminu oraz dążąc do systematycznej poprawy 

warunków życia swoich mieszkańców.  

Gmina Siennica Różana skupi się na tworzeniu warunków sprzyjających powstawaniu 

atrakcyjnych miejsc pracy, aby w efektywny sposób przeciwstawić się kluczowym zagrożeniom, takim 

jak wyludnienie i niekorzystna demografia. Ważnym elementem działań podjętych w ramach 

zrównoważonego modelu rozwoju będzie współpraca i zintegrowane inwestycje  

z partnerami takimi jak: JST, Samorząd Województwa, Rząd, gospodarze, grupy producenckie, 

przedsiębiorcy, organizacje społeczne. 

Planowanie zrównoważonego ładu przestrzennego umożliwi Gminie Siennica Różana 

systematyczne zagospodarowanie terenu gminy zgodnie z zasadami zrównoważonego modelu 

przestrzenno-funkcjonalnego. Narzędzia cyfryzacji takie jak: e-usługi, e-edukacja, e-urząd – znacznie 

ułatwia realizację uzgodnionych w tej Strategii działań. 

Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej oraz realizowana przez Gminę Siennica Różana 

rewitalizacja społeczno-gospodarcza będzie kluczowym działaniem minimalizującym zagrożenie 

trwałą marginalizacją społeczno-gospodarczą, z którą musi zmierzyć się gmina w perspektywie 2021-

2030. Zrównoważone inwestycje infrastrukturalne oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprawią 

strukturę przestrzenno-funkcjonalną  gminy i doprowadzą do długofalowego, stabilnego rozwoju 

gminy.  

Wspólnie z innymi JST oraz powiatem, Gmina Siennica Różana podejmie starania w zakresie 

poprawy dostępu do specjalistycznej opieki medycznej oraz zapewnienia właściwej opieki 

geriatrycznej seniorom. 

Dużego znaczenia dla Gminy Siennica Różana w ramach nowego, zrównoważonego modelu 

rozwoju będzie odgrywała edukacja oraz komercjalizacja wiedzy (współpraca B+R). W związku z tym, 

wiele zaprojektowanych działań w niniejszej Strategii skupia się na: 

 Poprawie bazy wychowawczo-edukacyjnej 

 Dostępie do innowacji 

 Poprawie współpracy z Uczelniami wyższymi 

 Integracji 

 Inkluzji 

 Budowaniu Kapitału Społecznego 

 Wdrażaniu innowacji 
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W zrównoważonym i zintegrowanym modelu przestrzenno-funkcjonalnym ważne miejsce 

zajmuje tworzenie warunków do rozwoju zrównoważonego rolnictwa, ekstensywnego rolnictwa oraz 

wsparcie w internacjonalizacji kanałów dystrybucji tj. eksportowania wyprodukowanych towarów. 

Współpraca międzynarodowa Gminy Siennica Różana, przyczyni się do zawierania porozumień, 

partnerstw, zintegrowanych projektów z partnerami zagranicznymi, co znacznie przyspieszy rozwój 

gospodarczy gminy oraz przyczyni  się do poprawy konkurencyjności. 

W latach 2021-2030 Gmina Siennica Różana w ramach zrównoważonego planowania ładu 

przestrzennego oraz działaniach mających na celu wykorzystanie endogenicznych potencjałów, 

zamierza tworzyć warunki do rozwoju turystyki wiejskiej, turystyki aktywnej, agroturystyki oraz 

srebrnej gospodarki. Wdrożenie zaprojektowanych działań umożliwi poprawę rynku pracy tj. 

wzbogaci ją o atrakcyjne miejsca pracy. W tym obszarze koniczne będą inwestycje takie jak: 

 Budowa atrakcji turystycznych 

 Budowa miejsc noclegowych i gastronomicznych 

 Budowa kampingów 

 Budowa przystani kajakowych 

 Budowa parkingów rowerowych i samochodowych (autokarowych) 

 Promocja oferty turystycznej 

Istotnym narzędziem realizacji rozwoju Gminy Siennica Różana, zgodnym z zasadami 

zrównoważonego rozwoju oraz modelem funkcjonalno-przestrzennym będzie skuteczny rozwój 

ekonomii społecznej i solidarnej. Poprzez zaangażowanie kapitału ludzkiego, powstanie realna 

perspektywa absorpcji dodatkowych źródeł finansowania, które znacznie urealnią realizację działań 

zaprojektowanych w niniejszej Strategii. 

Nowym elementem rozwoju Gminy Siennica Różana, wynikającym z wielofunkcjonalnego 

rozwoju obszarów wiejskich jest tworzenie wielu profili funkcjonowania społeczno-gospodarczego,  

w celu zdynamizowania tempa realizacji założonych celów. Wdrożenie zasad wielopoziomowego  

zarządzania i partycypacji społecznej, umożliwią zaangażowanie mieszkańców, przedsiębiorców, 

rolników, producentów w poszczególne projekty/ działania. Zrównoważony rozwój endogenicznych 

potencjałów Gminy Siennica Różana umożliwią również działania związane z ochroną środowiska, 

które są integralną częścią niniejszej Strategii. Poprawa jakości środowiska naturalnego łączy się 

również z odpowiednimi działaniami w obszarze retencji, która staje się istotnym elementem nie 

tylko gminy, ale całego powiatu. Stąd współpraca z innymi gminami oraz zaplanowanie i realizacja 

wspólnego planu retencji, będzie istotną inicjatywą w ponadlokalnych relacjach gminy z innymi JST. 
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CZĘŚĆ XIII. 

 RAMY FINANSOWE 
I ŹRÓDŁA  
FINANSOWANIA 
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W perspektywie 2021-2027 (2030) w ramach programów operacyjnych, współfinasowanych 

ze środków UE, kontynuowane będą dotychczasowe europejskie mechanizmy wdrażania polityki 

spójności: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (są przejawem wymiaru terytorialnego polityki 

spójności, ZIT), Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), a także inne mechanizmy 

współpracy wypracowane na poziomie regionalnym i subregionalnym.  

Należy podkreślić, że dla zapewnienia stabilnych perspektyw rozwojowych Gminy Siennica 

Różana konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia bazy dochodowej 

samorządu lokalnego, a w szczególności zwiększenia, zróżnicowania źródeł dochodów oraz 

zaangażowania środków prywatnych do finansowania przedsięwzięć rozwojowych (partnerstwo 

publiczno-prywatne). Konieczna jest dalsza aktywna działalność sprzyjająca napływowi 

bezpośrednich inwestycji krajowych i zagranicznych do Gminy Siennica Różana oraz powiatu 

krasnostawskiego. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU GMINY SIENNICA RÓŻANA  

W LATACH 2021-2027 (2030) 

Krajowe Programy Operacyjne 

Krajowe Programy Operacyjne będą uwzględniały cele polityki regionalnej  

i zostaną ukierunkowane na: 

 innowacje, inteligentny wzrost - wsparcie wszystkich etapów tworzenia 

innowacji, 

 rynek pracy i adaptacyjność, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, edukację, 

 dobre rządzenie, 

 poprawę jakości powietrza, niską energochłonność, czystą energię, ograniczenie 

ekstremalnych skutków zmian klimatu, czystą wodę, ochronę przed powodziami i 

suszą, różnorodność biologiczną i ochronę przyrody oraz gospodarkę o obiegu 

zamkniętym, 

 bezpieczeństwo energetyczne, 

 dostępność transeuropejską i międzyregionalną 

 spójność terytorialną. 

Program ponadregionalny 2020+ - Program Ministerstwa Funduszy Europejskich i Rozwoju 

Regionalnego – Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszary zagrożone 

trwałą marginalizacją 



 Strateg ia  Rozwoju Gminy Sienn ica Różana 2021 -2027                                    
z  perspektywą do roku 2030  

 
 

Strona | 232  
 

Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją tj. Gmina Siennica Różana, jako OSI wymagające priorytetowej interwencji  

z poziomu krajowego kierowanej na poziom subregionalny, ze względu na kumulację 

negatywnych zjawisk społeczno- gospodarczych, otrzymają: dopasowane instrumenty 

wsparcia na krajowym i regionalnym poziomie zarządzania rozwojem: Program 

ponadregionalny 2020+, obowiązkowe wsparcie w ramach krajowych i regionalnych 

programów operacyjnych inne obszary koncentracji działań polityki regionalnej na poziomie 

subregionalnym mogą być zidentyfikowane w strategiach rozwoju województw. Dla tych 

kategorii OSI ukierunkowane wsparcie będzie: zaprogramowane z poziomu regionalnego 

możliwe jako uzupełniająca interwencja z poziomu krajowego w ramach kontraktu 

programowego i kontraktów sektorowych oraz porozumień terytorialnych. 

 

Polski Fundusz Rozwoju 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych i doradczych dla 

przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych. Oferta PFR obejmuje pakiety usług 

finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę co umożliwia 

tworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym 

etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. 

Grupa PFR oferując instrumenty służące rozwojowi samorządów (głównie 

finansowanie infrastruktury, partnerstwo publiczno-prywatne, kredyty na rozwój edukacji), 

czy przedsiębiorstw (głównie kapitał na rozwój, gwarancje bankowe czy doradztwo  

i finansowanie eksportu) inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny  

i wzrost gospodarczy kraju i służy wypełnianiu luki rynkowej w finansowaniu na zasadach 

komercyjnych oraz współpracy przy przygotowaniu i dystrybucji programów w obszarach,  

w których te luki w rynku występują. Realizuje m.in. programy: Gwarancje De Minimis dla 

małych i średnich przedsiębiorstw, Start in Poland, Program Budowy Kapitału, Program 

Mieszkań na Wynajem, Narodowy Program Mieszkaniowy w zakresie budowy mieszkań na 

wynajem o umiarkowanych czynszach (w tym z opcją dojścia do własności) na zasadach 

rynkowych w ramach pakietu „Mieszkanie+”. W ofercie dla samorządów i sektora 

publicznego znajdują się: Finanse na wzrost, Płynność finansowa, Finansowanie 

infrastruktury, Finansowanie mieszkalnictwa i Obsługa Inwestora. 

 

Regionalny Fundusz Rozwoju  

W województwie dla wykorzystania zasobu środków przeznaczonych do ponownego 

wykorzystania (integracja zasobów i koordynacja działań w sferze wykorzystywania 

instrumentów wsparcia zwrotnego na poziomie regionalnym) środki będące w obrocie  

w poprzedniej perspektywie finansowej) powstają Regionalne Fundusze Rozwoju (RFR). 

Perspektywa finansowa UE 2014–2020 przyniosła wzrost znaczenia finansowania zwrotnego 

dla rozwoju, a równocześnie następują sukcesywnie zwroty środków z istniejących  
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w poprzedniej perspektywie finansowej działań zakładających wykorzystanie instrumentów 

finansowych. Środki te tworzą zasób, który może być wykorzystany do rozbudowy 

instrumentów zwrotnych w ramach poszczególnych województw. Wobec przewidywanego 

ograniczenia dostępności środków UE po 2020 r. konieczna jest budowa silnej lokalnej bazy 

finansowej w ramach województw, która pozwoli na efektywne współdziałanie  

z kapitałem prywatnym w realizacji regionalnej polityki rozwoju. Baza ta powinna 

uwzględniać działalność prowadzoną przez pośredników finansowych w danym regionie – 

celem uniknięcia wystąpienia efektu wypierania. RFR mogą ułatwić i zdynamizować 

przebudowę gospodarki regionów. Należy je traktować jako istotny podmiot realizowania 

polityki rozwoju prowadzonej przez samorządy województw, głównie w obszarze innowacji, 

przedsiębiorczości, inwestycji na obszarach miejskich oraz redukcji energochłonności – 

adekwatnie do specyfiki i potencjałów rozwojowych regionów, w szczególności poprzez 

zapewnienie finansowania dla priorytetów rozwoju określonych w ramach strategii rozwoju 

województw. Dotychczas m.in. zarządzała nim LAWP. 

 

Mechanizmy zintegrowanego podejścia  

Głównymi mechanizmami, które wzmacniają zintegrowane podejście do rozwoju oraz 

współpracę na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w perspektywie 2021-

2027 (2030) są:  

 kontrakt programowy  

 kontrakt sektorowy 

 porozumienie terytorialne. 

Porozumienie terytorialne jest mechanizmem polegającym na urzeczywistnieniu 

planowania i realizowania procesów rozwojowych, podejmowanych/inicjowanych z poziomu 

lokalnego. Mechanizm ten powinien służyć rozwojowi współpracy samorządów, na obszarach 

gdzie zostały zidentyfikowane istotne dla rozwoju, więcej niż jednej JST (gminy/powiatu), 

potencjały społeczne/gospodarcze lub problemy, które ograniczają uruchomienie  

i wykorzystanie potencjałów. 

Porozumienie terytorialne może być wykorzystywane do określenia zakresu  

i sposobu realizacji wybranych przedsięwzięć, stanowiących zadanie własne danej 

gminy/powiatu i istotnych dla sąsiadujących JST lub JST wyższego szczebla, kluczowych dla 

rozwoju obszaru objętego porozumieniem, a jednocześnie istotnych dla rozwoju 

ponadlokalnego. Celem porozumienia terytorialnego jest wsparcie JST szczebla lokalnego 

(samorządy gminne/samorządy powiatowe) przez inne samorządy gminne, samorządy 

powiatowe, samorząd województwa lub rząd - w realizacji zadań własnych, które mają 

znaczenie ponadlokalne. Wsparcie w ramach porozumienie terytorialnego może mieć –  

w zależności od potrzeb i zakresu zaangażowania stron rodzaj: 

 animacyjny - wówczas strony porozumienia angażują się w dane zadanie bez 

przepływów finansowych między nimi, lub 
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 integrujący - identyfikujący wiele działań z różnych dziedzin istotnych dla rozwoju 

danego obszaru, podejmowanych przez strony porozumienia lub podmioty z nimi  

w jakikolwiek sposób powiązane, lub 

 finansowy - strony porozumienia określają zakres i zasady partycypacji  

w finansowaniu przedsięwzięcia stanowiącego zadanie własne dla jednej ze stron 

porozumienia. 

Ze strony samorządowej w porozumieniu terytorialnym mogą uczestniczyć – JST 

wyższych lub niższych szczebli. Nie ma ograniczeń, co do liczby stron porozumienia 

terytorialnego. Warunkiem udziału samorządu województwa w porozumieniu terytorialnym 

o charakterze finansowym, między JST (gminy/powiaty) a ministrem właściwym ds. rozwoju 

regionalnego i innym ministrem właściwym, jest partycypacja finansowa województwa  

w realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Wiodącą w porozumieniu 

terytorialnym jest co do zasady JST, dla której przedsięwzięcia objęte porozumieniem 

stanowią zadanie własne. Tym samym, jeśli porozumienie terytorialne dotyczy kilku 

przedsięwzięć stanowiących zadania różnych JST, zlokalizowanych na danym obszarze, może 

być kilka wiodących stron – każda w zakresie postanowień porozumienia odnoszących się do 

danego zadania. 

Przy konstruowaniu zakresu porozumienia terytorialnego niezbędne jest 

uwzględnienie ustaleń lokalnych dokumentów strategicznych oraz zachowanie zgodności ze 

Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego. Samorząd województwa dba o spójność 

porozumienia terytorialnego z celami rozwoju województwa. Tam, gdzie stroną będzie 

minister właściwy ds. rozwoju regionalnego i inny minister właściwy, przed zawarciem 

porozumienia terytorialnego, strona rządowa zasięga opinii samorządu województwa na 

temat zgodności zakresu porozumienia ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego. 

 

Regionalne Programy Operacyjne 

Istotnym instrumentem terytorialnym będzie Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego. Program tworzony jest dla każdego regionu z uwzględnieniem 

sytuacji społeczno-gospodarczej, planów rozwoju, potrzeb danego obszaru oraz zgodnie  

z zasadami realizacji wymiaru terytorialnego polityki spójności opracowanymi przez ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego i jest zgodny z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030. Podstawą realizacji programu będzie zawarcie kontraktu programowego 

pomiędzy ministrem ds. rozwoju regionalnego i zarządem województwa. 

W RPO wsparcie obligatoryjnie otrzymają znajdujące się na terytorium danego 

województwa OSI wskazane w KSRR, tj. obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Dodatkowo 

samorządy województw będą mogły wskazać inne obszary strategicznej interwencji 

zidentyfikowane na poziomie regionalnym. Wsparcie w RPO dla OSI wskazanych w KSRR 

powinno być komplementarne do wsparcia zaprojektowanego na poziomie krajowym. 

Wysokość środków na realizację RPO będzie wynikała z ustalonego przez ministra właściwego 
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ds. rozwoju regionalnego algorytmu podziału środków oraz z indywidualnych negocjacji  

w ramach kontraktu programowego. 

 

Programy współpracy terytorialnej Interreg 

Podstawowym celem programów współpracy terytorialnej Interreg będzie 

pogłębianie integracji, poprzez otwieranie społeczeństw na różnice kulturowe oraz 

budowanie wzajemnego zaufania, a także współpracę instytucjonalną.  

W transgranicznym wymiarze współpraca terytorialna, w tym na zewnętrznych lądowych 

granicach UE, będzie służyć łączeniu potencjałów i tworzeniu synergii pomiędzy istniejącymi  

i powstającymi potencjałami obszarów przygranicznych, dla których bazę wzrostu stanowić 

będą inwestycje krajowe i regionalne. Dotyczy to zarówno potencjałów miejskich (ośrodków 

wzrostu), centrów lokalnych czy regionalnych, jak i potencjałów dotychczas rozproszonych, 

na obszarach poza centrami (obszary wiejskie, leśne itp.). Działania w ramach tych 

programów powinny redukować bariery w funkcjonowaniu obszarów przygranicznych i w 

konsekwencji zmniejszać stopień peryferyzacji pogranicza. 

W ponadnarodowym wymiarze współpraca terytorialna będzie m.in. pomagać  

w koordynacji działań zwiększających integrację przestrzenną i funkcjonalną europejskich 

regionów. 

 

Programy rozwoju i inne instrumenty finansowane ze środków krajowych 

Wobec perspektywy ograniczenia środków UE na politykę spójności będzie rosła rola 

i znaczenie programów rozwoju oraz programów wieloletnich finansowanych ze źródeł 

krajowych. Projekty strategiczne istotne dla realizacji celów KSRR: Racjonalny system 

finansowania JST, Narodowy Program Mieszkaniowy, Pakt dla obszarów wiejskich, SMUP, 

System Koordynacji KIS i RIS, Kompetencje w społeczeństwie informacyjnym, Dostępność Plus 

czy Centralny Port Komunikacyjny. 

W KSRR proponowane są też nowe inicjatywy. Dotyczą one w szczególności 

zwiększenia zachęt do tworzenia oddolnie innowacyjnych, eksperymentalnych rozwiązań: 

Akcelerator Projektów Pilotażowych, Innowacyjne partnerstwa terytorialne. 

 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne 

Partnerstwo publiczno-prywatne w szerokim rozumieniu w zdefiniowanym  

w aktach prawa UE oraz dokumentach instytucji UE, definiowane jest jako partnerstwo 

sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie 

usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na 

założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań 
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sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach 

partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej. Dzięki 

podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach ppp osiąga się najbardziej efektywny 

ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda ze 

stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego 

zaangażowania. Wobec powyższego, wśród kluczowych elementów współpracy w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego wymienić należy: współpracę sektora publicznego  

z sektorem prywatnym; umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego); 

charakter celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infrastruktury, dostarczanie usług) 

tradycyjnie wykonywanych przez stronę publiczną; optymalny podział zadań; podział ryzyk; 

obustronną korzyść. (Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego 

"Polityka PPP” jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-

prywatnego w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji 

realizowanych w formule PPP. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem jest wspólna realizacja 

przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym  

i partnerem prywatnym).187 

 

Pozostałe źródła finansowania 

 Środki budżetu państwa w ramach programów rozwoju lub poprzez inne instrumenty 

będące w gestii poszczególnych ministrów lub wojewodów. Ponadto budżet państwa może 

zapewnić środki na współfinansowanie dla projektów realizowanych ze źródeł 

zagranicznych. 

 Środków budżetów JST poprzez zapewnienie wymaganego współfinansowania dla projektów 

realizowanych ze źródeł zagranicznych oraz finansowania wkładu własnego w ramach 

programów rozwoju lub innych instrumentów finansowanych z budżetu państwa lub innych 

środków publicznych wdrażanych z poziomu krajowego. 

W zależności od wyników negocjacji z Komisją Europejską oraz późniejszych rozstrzygnięć na 

forum krajowym w zakresie ukierunkowania środków polityki spójności, odpowiednia kwota środków 

zostanie przeznaczona na realizację programów operacyjnych mających oddziaływanie regionalne. 

Wszystkie wskazane źródła powinny tworzyć efektywny i spójny system finansowania polityki 

rozwoju regionalnego i lokalnego. 

 

BUDOWA EFEKTYWNEGO SYSTEMU FINANSOWANIA INWESTYCJI ROZWOJOWYCH PRZEZ 

SAMORZĄD GMINY SIENNICA RÓŻANA będzie wymagała w perspektywie 2021-2027 (2030) 

stosowania różnych form wsparcia adekwatnych do specyfiki realizowanych przedsięwzięć, 
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oczekiwanych rezultatów z ich realizacji, a także statusu podmiotów, które są odpowiedzialne za 

realizację tych przedsięwziąć korzystających przy tym ze wsparcia ze środków publicznych. 

W ramach krajowego, jak i regionalnego systemu finansowania inwestycji wspierających 

rozwój społeczno-gospodarczy wyróżniać będzie się w latach 2021-2027 (2030) zarówno formy 

wsparcia bezzwrotnego, jak i zwrotnego. Do instrumentów finansowania bezzwrotnego zalicza się 

wsparcie w formie dotacji i subwencji czy finansowanie z krajowych funduszy celowych np. 

pochodzących ze środków NFOŚiGW. Natomiast wsparcie zwrotne stanowią przede wszystkim 

kredyty i pożyczki (udzielane na zasadach rynkowych oraz preferencyjnych), poręczenia i gwarancje, 

finansowanie typu venture capital, seed capital, jak również pomoc zwrotna. 

Pomoc zwrotną jako jedną z możliwych form wsparcia wprowadzono w ustawie z dnia 7 lipca 

2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona 

relatywnie nową formę wsparcia, łączącą w sobie elementy wsparcia dotacyjnego oraz 

podlegającego zwrotowi, przy czym proporcja między obiema formami może ulegać zmianie  

w trakcie realizacji danej inwestycji jak również w fazie operacyjnej, kiedy osiągane są rezultaty 

danego przedsięwzięcia. 

Zaletą instrumentów finansowania zwrotnego jest m.in. zwiększenie odpowiedzialności 

podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwestycji w zakresie podejmowanych działań i ich 

skutków. W celu poprawy działania systemu finansowania inwestycji prorozwojowych ze środków 

publicznych sukcesywnie zwiększany będzie udział wsparcia w formie zwrotnej. 

Finansowanie bezzwrotne, w tym w formie dotacji i subwencji będzie kierowane  

w szczególności na przedsięwzięcia niegenerujące dochodów, o niskiej stopie zwrotu  

z inwestycji lub też bardzo długim okresie zwrotu, jednocześnie wpisujące się w podstawowe zadania 

państwa lub właściwych samorządów. Dotyczyć to będzie również przedsięwzięć obarczonych dużym 

ryzykiem, które bez zaangażowania środków publicznych nie miałyby szansy na realizację. 

Formułą realizacji inwestycji promowaną przez rząd wśród JST jest PPP. Służy ono przede 

wszystkim podwyższeniu efektywności wydatków publicznych dzięki wykorzystaniu know-how 

partnerów prywatnych i niezależnej kontroli założeń projektowych przez zaangażowane w proces 

instytucje finansowe. Przygotowanie wybranych projektów PPP rząd wspiera poprzez zapewnienie 

kompleksowego doradztwa o charakterze prawnym, finansowym i technicznym. 

Ponieważ realizacja przedsięwzięć rozwojowych Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana  

2021-2027 (2030) musi odbywać się przy zachowaniu stabilności makroekonomicznej,  

 w szczególności stabilności sektora finansów Samorządu Gminy Siennica Różana, należy mieć na 

uwadze konieczność prowadzenia polityki budżetowej uwzględniającej ograniczenia związane  

z obowiązującymi regułami fiskalnymi, w tym z dążenie do osiągnięcia i utrzymania 

średniookresowego celu budżetowego (opracowywanego w Wieloletnich Prognozach 

Finansowych). 

Dlatego też, niezależnie od konieczności zwiększenia zaangażowania kapitału prywatnego  

w realizację celów rozwojowych Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana 2021-2027 (2030), 
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konieczne jest utrzymanie – w warunkach ograniczonego napływu środków polityki spójności - 

„przestrzeni fiskalnej” niezbędnej do realizacji zamierzeń Strategii. Podstawowym uwarunkowaniem 

„przestrzeni fiskalnej” będzie stabilizująca reguła wydatkowa, a w pewnym stopniu również niektóre 

dodatkowe działania po stronie dochodowej. 

Postanowienia SOR wskazują, że po 2020 r. ciężar finansowania inwestycji rozwojowych 

będzie przenoszony w większym stopniu na środki krajowe (zarówno publiczne, jak i prywatne). 

Znaczenie środków UE będzie relatywnie mniejsze, choć nadal istotne. 

Zadania sektora publicznego, które dotychczas realizowane były w znacznym stopniu przy 

współfinansowaniu z UE, będą w większym stopniu finansowane w oparciu o krajowe środki 

publiczne. Środki te pochodzić będą z budżetu centralnego oraz z budżetów samorządowych, które 

nabiorą większego znaczenia w finansowaniu wysiłku rozwojowego. Powodem tego są zmiany  

w wieloletnim budżecie UE na lata 2021–2027.  

Wskazuje to na konieczność efektywnego stymulowania inwestycji sektora prywatnego (ze 

środków krajowych oraz zagranicznych) oraz dalszego podnoszenia efektywności wydatków 

rozwojowych sektora publicznego. Wykorzystanie środków UE należy skoncentrować na projektach  

o najwyższej wartości dodanej i pozytywnych efektach. 

Oceniając warunki prowadzenia polityki gospodarczej (w tym przede wszystkim polityki 

inwestycyjnej) w nadchodzących latach, zakłada się, że działania wdrażane w ramach SOR przyniosą 

pozytywne impulsy w postaci mobilizowania kapitału prywatnego (krajowego i zagranicznego). 

Doprowadzą one do zwiększenia jego aktywności inwestycyjnej. Kapitał prywatny będzie więc 

odgrywał kluczową rolę w osiągnięciu planowanej stopy inwestycji w gospodarce. Wymaga to 

jednakże działań realizowanych przez sektor publiczny (zarówno inwestycyjnych, jak i regulacyjnych) 

w zakresie poprawy „warunków brzegowych” determinujących ekonomiczną racjonalność  

i rentowność działalności podmiotów sektora prywatnego. 

Budżet Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 oparty został m.in. 

na założeniach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) na lata 2019–2022 przyjętego 

uchwałą nr 31 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2019 r., gdzie wydatki dotyczące sektora rolnego  

i rybackiego zostały w największym stopniu opisane w ramach poszczególnych zadań funkcji. 

Działania określone w SZRWRiR 2030 będą finansowane również ze środków publicznych w ramach 

innych niż 21 funkcji budżetu zadaniowego państwa.188 

Zgodnie z postanowieniami umowy partnerstwa przynajmniej 5,2 mld euro środków polityki 

spójności (PS) powinno zostać przeznaczonych w formie dedykowanych instrumentów we 

właściwych programach krajowych i regionalnych na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Ostatecznie kwota dedykowana obszarom wiejskim we wszystkich programach operacyjnych 

współfinansowanych ze środków polityki spójności na lata 2014–2020 wyniosła 9,3 mld euro. Środki 

te znajdują się w gestii innych niż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dysponentów części 

budżetowych, ale realizują jednocześnie również cele SZRWRiR 2030. Największa część tych środków 

                                                           
188

 Uchwała NR 123 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”. 
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przypisana jest do Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (ok. 28%), Strategii Produktywności 

Gospodarki (ok. 22%), Strategii Sprawne i Nowoczesne Państwo (ok. 13%) oraz Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Transportu (ok. 12%).189 

Zgodnie z projektem rozporządzenia ogólnego z dnia 29 maja 2018 r. całkowita alokacja dla 

Polski na lata 2021–2027 wyniesie 64 397 mln euro (przed transferami). Dodatkowo kwota zostanie 

pomniejszona o obowiązkowe transfery na rzecz instrumentów i programów wdrażanych przez KE 

oraz na pomoc techniczną z inicjatywy KE. Zakłada się, że środki polityki spójności na lata 2021–2027 

w większym niż dotychczas zakresie będą wspierały rozwój obszarów wiejskich, w szczególności 

wspierając te obszary, których finansowania nie przewiduje projekt rozporządzeń dot. WPR  

po 2020 r.190 

DODATKOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW OPRACOWANYCH W STRATEGII 

ROZWOJU GMINY SIENNICA RÓŻANA. 

System realizacji działań spójnych ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa  

i Rybactwa 2030 tworzą: 

 Komponenty strategiczne, polityki, programy: 

 Plan dla Wsi, 

 Pakt dla obszarów wiejskich, 

 Programy operacyjne PS (regionalne i krajowe), 

 PROW, 

 PO RYBY, 

 System płatności bezpośrednich, 

 Krajowy plan dla WPR 2021–2027, 

 Program operacyjny realizowany z wykorzystaniem środków EFMR (2021–

2027); 

 Projekty strategiczne SOR; 

 Priorytetowe projekty Planu dla wsi.191 

 

W programach krajowych i regionalnych będą specjalne środki na wspomaganie powiązań 

funkcjonalnych małych miast (Miasto Krasnystaw) i centrów gminnych (Gmina Siennica Różana) jako 

lokalnych ośrodków wzrostu oraz kontynuacja wsparcia infrastrukturalnego oraz przedsięwzięć 

podnoszących jakość oraz dostępność usług publicznych na ich obszarach, jak również wspomaganie 

rozwoju i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz telekomunikacyjnej. Będą one 

wspierane również jako obszary interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego oraz w ramach prowadzonej polityki rozwoju wobec obszarów wiejskich. 
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