
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU 

LOKALNEGO 

GMINY KSIĘŻPOL 

NA LATA 

2007 – 2020  

 

 

 

 

 

 

 



  

Spis treści 

Wstęp 

 1. Przestrzeń i środowisko ............................................................................ 8 

1.1 Umiejscowienie gminy w województwie i kraju ............................... 8 

1.2 Charakterystyka sieci osadniczej ....................................................... 9 

1.3 Zasoby naturalne .............................................................................. 11 

1.4 Opis zasobów kulturowych .............................................................. 12 

2. Strefa społeczna ....................................................................................... 16 

 2.1 Demografia ....................................................................................... 16 

 2.2 Rynek pracy...................................................................................... 19 

 2.3 Uczestnictwo w kulturze .................................................................. 22 

3. Strefa gospodarcza .................................................................................. 24 

4. Infrastruktura techniczna ......................................................................... 26 

 4.1 Komunikacja .................................................................................... 26 

 4.2 Telefonizacja gminy ......................................................................... 30 

 4.3 Ochrona środowiska ......................................................................... 31 

    4.3.1 Klimat ......................................................................................... 31 

    4.3.2 Warunki wodne .......................................................................... 32 

    4.3.3 Zaopatrzenie ludności w wodę ................................................... 34 

    4.3.4 Środowisko rolnicze ................................................................... 35 

    4.3.5 Obszary chronione ..................................................................... 36 

    4.3.6 Roślinność .................................................................................. 37 

    4.3.7 Świat zwierząt ............................................................................ 38 

 4.4 Wodociągi ........................................................................................ 39 

 4.5 Kanalizacja ....................................................................................... 39 

 4.6 Gospodarka odpadami ...................................................................... 40 

 4.7 Gazociągi .......................................................................................... 42 

 4.8 Elektryfikacja ................................................................................... 43 

5. Infrastruktura społeczna .......................................................................... 43 

 5.1 Edukacja ........................................................................................... 43 



  

 5.2 Infrastruktura sportowa .................................................................... 50 

 5.3 Ochrona zdrowia .............................................................................. 51 

6. Zarządzanie ............................................................................................. 51 

7. Analiza SWOT ........................................................................................ 55 

8. Misja i wizja Gminy Księżpol ................................................................. 65 

 8.1 Misja Gminy Księżpol ..................................................................... 65 

 8.2 Wizja Gminy Księżpol ..................................................................... 66 

9. Cele strategiczne ...................................................................................... 68 

10. Cele operacyjne ..................................................................................... 69 

11. System wdrażania i monitoring ............................................................. 74 

 11.1 Wdrażanie strategii ......................................................................... 74 

 11.2 Aktualizacja strategii ...................................................................... 75 

 11.3 Kontrola efektywności strategii ..................................................... 76 

12. Prognoza finansowa strategii rozwoju gospodarczego Gminy Księżpol  

 na lata 2007 – 2015 ................................................................................ 77 

 12.1 Prognoza finansowa strategii  ........................................................ 77 

 12.2 WPI na lata 2007-2020................................................................... 79 

Bibliografia .................................................................................................. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAA   RRROOOZZZWWWOOOJJJUUU   GGGMMMIIINNNYYY   KKKSSSIIIĘĘĘŻŻŻPPPOOOLLL   

   
 

 5 

WSTĘP  
 

 

 Strategia to koncepcja, w której proces stanowi jeden z podstawowych 

warunków sprawnego i efektywnego zarządzania gminą. Pozwala na systemowe 

działania mające na celu określenia długookresowych generalnych kierunków 

działania gminy. Jest to proces, który pozwala na świadome przewidywanie i 

kontrolowanie swojego rozwoju oraz określenia niezbędnych środków 

potrzebnych do realizacji zamierzeń. Strategia przedstawia rozwój gminy przez 

wyznaczenie perspektywicznych kierunków rozwoju. Nakreśla możliwości 

optymalnego wykorzystania własnych i pozyskanych środków finansowych na 

funkcjonowanie i rozwój, przez co nastąpi poprawienie warunków życia 

mieszkańców.  

 Strategia Rozwoju Gminy Księżpol łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego 

będzie stanowiła podstawę przedsięwzięć rozwojowych, inwestycyjnych oraz 

uzyskania dotacji z funduszy europejskich. Ze względu na swój otwarty 

charakter istnieje możliwość wprowadzania aktualizacji jak i zmian w treści 

strategii. Proces planowania pozwala na elastyczne dostosowanie i korygowanie 

celów na zmieniające się uwarunkowania. Można określić, że strategia rozwoju 

jest to koncepcja działania określająca zrównoważony i długotrwały rozwój 

gminy.  

Strategia składa się z dwóch części: 

- diagnostycznej,  

- planistycznej. 

 Część diagnostyczna ma na celu ukazanie stanu faktycznego gminy, co 

pozwoli na ogólną ocenę i wyznaczenie głównych kierunków rozwoju.  

Przeprowadzona analiza SWOT, czyli analiza mocnych i słabych stron  

ukazująca również szanse i zagrożenia wynikające z aktualnego stanu 

faktycznego gminy kończy część pierwszą. Analiza ta ma za zadanie 

przedstawić zjawiska, które ograniczają rozwój oraz działania, które przynoszą 
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zamierzone efekty. Dzięki niej możemy określić szanse, przed którymi stoi 

gmina, chociaż czasami nie są one zależne od niej, jak i zagrożenia, które mogą 

niekorzystnie wpływać na gminę. 

 

 Część druga przedstawia priorytety rozwoju lokalnego jego cele kierunki i 

działania. Struktura działania przedstawiana jest na poniższym schemacie. 

 

 

 

 

MISJA 

CELE 

STRATEGICZNE 

 

CELE 
                        OPERACYJNE 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

 

 

 

ZADANIA 

 

 

Część ta pozwala nam na określenie misji i celów, które będą służyć jej 

wypełnieniu. Misja ma za zadanie wskazanie generalnego kierunku osiągnięcia 

założonego celu w przedziale czasowym. Wskazuje nam cele strategiczne oraz 

operacyjne niezbędne do zrealizowania założeń misji. Cele strategiczne 

wyznaczają nam priorytetowe obszary pozwalające na dynamiczny rozwój 

gminy, a zarazem na polepszenie warunków życia mieszkańców. Cele 

operacyjne mają za zadanie uszczegółowienie celów strategicznych. Określają 

propozycje działań niezbędnych do realizacji założeń.  
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Całe opracowanie kończy nam WPI, który stanowi niezbędny element 

wdrażania strategii rozwoju. Wskazuje zadania służące realizacji celów z 

wstępnie oszacowanymi kosztami. 

Niniejsza strategia rozwoju lokalnego opracowania jest na lata 2007 – 2020 i jej 

ogólnym zadaniem jest wskazanie priorytetów i kierunków działania, na których 

należy się skupić dla szybszego rozwoju gminy, a co za tym idzie poprawy życia 

mieszkańców.
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1. Przestrzeń i środowisko 

 

1.1 Umiejscowienie gminy w województwie i kraju. 

 

Gmina Księżpol leży w powiecie biłgorajskim, w południowej części 

województwa lubelskiego i graniczy od strony północnej z gminą Biłgoraj i 

Aleksandrów, wschodniej z gminą Łukowa, południowej gminą Tarnogród i od 

strony zachodniej z gminą Biszcza. Położona jest w makroregionie Kotliny 

Sandomierskiej, na terenie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Równiny 

Biłgorajskiej. Krajobrazem naturalnym, gminy jest falista równina, w obrębie 

której dominują gleby bielicowe i rdzawe, w pokrywie roślinnej – bory 

sosnowe, mieszane i grądy, zaś dla hydrosfery najbardziej charakterystyczne są: 

- rzadka sieć wód powierzchniowych i zróżnicowana głębokość wód 

gruntowych. 

Obszar Gminy znajduje się w strefie obszarów o wysokich walorach 

przyrodniczo – krajobrazowych objętych ochroną prawną – Obszar Specjalnej 

Ochrony Ptaków NATURA 2000 –PLB060008 Puszcza Solska, obszar 

chronionego krajobrazu „Dolina Tanwi” lub projektowanych do ochrony – 

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Roztocze i Puszcza Solska”. 

Wyjątkowym walorom przyrodniczo-krajobrazowym towarzyszą 

wysokiej rangi walory kulturowe i historyczne. 

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Księżpol powinien 

następować w oparciu o istniejące zasoby naturalne, a mianowicie zasoby 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zasoby leśne, zasoby surowców naturalnych 

(iły krakowieckie, gaz ziemny) walory i zasoby przyrodniczo-krajobrazowe oraz 

kulturowe. Zasoby naturalne środowiska stwarzają szansę rozwoju przemysłu 

ceramiki budowlanej, rolnictwa (zwłaszcza rolnictwa ekologicznego) i 

przetwórstwa rolno-spożywczego, zrównoważonej produkcji drewna i jego 

przerobu oraz różnych form turystyki i rekreacji 
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1.2 Charakterystyka sieci osadniczej. 

 

Powierzchnia gminy wynosi 14 236ha, w tym: 

 użytki rolne – 70,8 % pow. gminy w tym: 

 grunty orne- 54,2% pow. gminy  

 użytki zielone-16,3% pow. gminy 

 sady -0,3% pow. gminy 

 lasy -22,1% pow. gminy 

 pozostałe tereny – 7,1% pow. gminy (drogi, rzeki i inne.) 

 

grunty orne

użytki zielone

sady

lasy

pozostałe tereny

 

Wykres 1: Struktura użytkowania gruntów. 

 

Gmina podzielona jest na 17 sołectw. Zamieszkują ją 6914 osoby w obszarze 

23 miejscowości: 

 Borki  

 Budzyń 

 Cegielnia – Markowicze 

 Gliny 

 Kamionka 

 Księżpol 

 Kulasze 

 Korchów Drugi 

 Korchów Pierwszy 
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 Markowicze 

 Marianka 

 Majdan Nowy 

 Majdan Stary 

 Nowy Lipowiec 

 Pawlichy 

 Płusy 

 Przymiarki 

 Rakówka 

 Rogale 

 Stare Króle 

 Stary Lipowiec 

 Zanie 

 Zawadka 

 Zynie 

 

 Gmina ma charakter rolniczo-leśny. Rolnictwo jest podstawowym źródłem 

utrzymania jej mieszkańców. W strukturze własności dominuje własność 

prywatna około 85% całej powierzchni. Na terenie gminy Księżpol istnieje 1469 

gospodarstw indywidualnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 

7,73ha. Dominują gospodarstwa średniej wielkości od 7 do 10ha. Jednak 

największe gospodarstwa rolne, liczą powyżej 50ha, znajdują się one w 

Księżpolu i Korchowie Pierwszym. W produkcji roślinnej dominuje uprawa 

zbóż i ziemniaków, rozwija się również produkcja warzyw i roślin 

przemysłowych jak i owoców miękkich. W produkcji zwierzęcej przeważa 

hodowla trzody chlewnej. 

Przez teren gminy przebiegają najważniejsze szlaki komunikacyjne powiatu 

biłgorajskiego – droga wojewódzka Nr 835 Lublin – Przeworsk oraz droga 
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powiatowa nr 853 Majdan Nowy- Tomaszów Lubelski. Miejscowość gminna 

Księżpol leży przy lokalnym węźle drogowym. 

 

1.3 Zasoby naturalne. 

  

Badania geologiczne w obszarze gminy Księżpol prowadzone były, 

począwszy od lat 50-tych, zarówno w zakresie podstawowym jak i 

szczegółowym, w celu oceny użytkowej wartości utworów geologicznych 

przypowierzchniowych. Wyniki w/w badań zostały zebrane i ocenione w 

aspekcie możliwości pozyskania miejscowej bazy surowcowej w „ Studium 

geologiczno-surowcowym gminy Księżpol” opracowanym w 1993r. (Zdz. 

Siliwończuk). W latach sześćdziesiątych rozpoczęto również badania struktur 

wgłębnych otworami głębokimi celem zidentyfikowania potencjalnych zasobów 

gazu ziemnego i ropy naftowej. 

Ponadto w obszarze gminy w osadach miocenu stwierdzono występowanie 

gazu ziemnego (otwory głębokie Księżpol od K-10 do K-16). Akumulacja ma 

miejsce w osadach piaszczysto – łupkowych sarmatu, na głębokości kilkuset 

metrów i ma charakter wielopoziomowy. Poszczególne horyzonty mają 

miąższość od kilku do kilkudziesięciu metrów. 

 

Udokumentowane złoża surowców naturalnych: 

 złoże iłów krakowieckich „Markowicze” dokumentowane etapowo od 

1962r., o zasobach bilansowych ustalonych decyzjami Wojewody 

Zamojskiego Znak; OS.7510/44/97 z dnia 15 grudnia 1997 r., Znak: 

OS.7510/15/98 z dnia 26 marca 1998r.:  

 iłów krakowieckich: 4711tys.m3 / w kat. B 1624 tys.m3, w kategorii C1 -

2.084 tys,m3, w kategorii C2 -1003 tys,m3/, w tym zasoby przemysłowe 

4662 tys.m3 
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 piasków kwarcowych (schudzających) w kat. B -60tys.m3, w tym zasoby 

przemysłowe 60tys.m3. Usytuowane w na gruntach wsi Markowicze, 

około 1,2 km na E od drogi Księżpol – Biłgoraj. Profil surowcowy złoża 

jest dwuskładowy. W polu I dominują utwory ilaste czwartorzędowe  

(gliny, iły piaszczyste, mułki), w polu II – iły trzeciorzędowe 

krakowieckie. Ilaste surowce czwartorzędowe mogą być wykorzystane 

do produkcji cegły palonej pełnej, natomiast trzeciorzędowe- do 

produkcji ceramicznych wyrobów cienkościennych i drążonych. /WAG 

O/Zamość Nr arch.43/, Złoże jest eksploatowane przez Zakład Ceramiki 

Budowlanej S.A. Markowicze. Wg bilansu zasobów kopalin i wód 

podziemnych w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2001 r / PIG 

Warszawa.2002, zasoby geologiczne bilansowe iłów krakowieckich 

wynosiły 4638 tys.m3 /9276 tys.t/, zasoby przemysłowe 4589 tys.m3 

/9178 tys.t/, wydobycie roczne 28tys.m3/ 56 tys.t/. 

 złoże gazu ziemnego „Księżpol„ w obrębie piaszczysto-łupkowych 

osadów sarmatu (otwory od K-10 do K16) o przepływach 

przemysłowych. Udokumentowano 390 mln Nm3 wysokometanowego 

gazu ziemnego w 6 horyzontach. Złoże będzie eksploatowane otworami 

K-12 i K-16. 

 

1.4 Opis zasobów kulturowych. 

1.5  

 Na terenie Gminy Księżpol znajdują się obiekty, zespoły i obszary 

zabytkowe, które zostały wpisane do rejestru zabytków Województwa 

Lubelskiego Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73 z 2000r. Podlegają one ochronie prawnej 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami  Dz. U. Nr 162,poz.1568. 
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Zestawienie obiektów w obszarze Gminy Księżpol wpisanych do rejestru 

zabytków. 

Miejscowość Obiekt chroniony 
Nr rejestru 

 

 

 

 

 

 

Księżpol 

 

 

 

 

 

 

 

 

kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Św. 

(d. cerkiew unicka),  

 

Z A/271 

 

 

 

 

 

 

 

Z A/456 

dzwonnica bramowa, 

 

cmentarz kościelny z drzewostanem w granicach 

ogrodzenia 

cmentarz grzebalny wraz z nagrobkami (wg 

karty cmentarza), z drzewostanem w 

granicach działki 

Majdan Nowy 

 

 

rządcówka (nr 7), wraz z otoczeniem, w 

granicach działki 

 

 

Z A/471 

 

 

Majdan Stary 

kościół parafialny, pod wezw. Św. Apostołów 

1905-1906 r.  

 

A/718 

Tabela Nr 1: Zestawienie obiektów w obszarze Gminy Księżpol wpisanych do rejestru                                 

           zabytków 
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 Obiekty, obszary zabytkowe oraz dobra kultury ujęte w ewidencji służb 

konserwatorskich podlegające ochronie na podstawie przepisów prawa 

lokalnego tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wykaz obiektów z obszaru Gminy Księżpol ujętych w ewidencji zabytków. 

 

Lp. Miejscowość Obiekt 
Czas 

powstania 

1. Korchów I 
XVIII- wieczna rzeźba św. Jana Nepomucena - drewniana 

we współczesnej obudowie 
1799 

2. Korchów I Park dworski XVIII w. 

3. Korchów cmentarz prawosławny czynny XIX w. 

4. Korchów cmentarz prawosławny nieczynny XIX 

5. Księżpol spichlerz dworski murowany XIX w. 

6. Księżpol cmentarz prawosławny czynny XIX w. 

7. 
Majdan 

Nowy 

kapliczka murowana pocz. 

XX w. 

8. 
Majdan 

Stary 

kapliczka domkowa drewniana / na cmentarzu pocz. 

XX w. 

9. 
Majdan 

Stary 

cmentarz grzebalny, czynny 

XIX w. 

10. 
Majdan 

Stary 

cmentarz grzebalny / dawniej przykościelny/, nieczynny 
XIX w. 

11. Płusy kapliczka św. Jana Nepomucena – drewniana  2 poł. XIX 

Tabela Nr 2: Wykaz obiektów wpisanych do ewidencji zabytków. 

 

 Wpisu do ewidencji i ochrony planistycznej wymagają pozostałe 

kapliczki i krzyże przydrożne wraz z otaczającym drzewostanem, drewniana 

szkoła w Borkach oraz zachowane budynki drewnianych kuźni. 
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Wykaz obiektów z obszaru Gminy Księżpol zasługujących na wpis do 

ewidencji zabytków. 

 

Lp. Miejscowość Obiekt 
Czas 

powstania 

1. Płusy 
Polichromowana kamienna figura Matki Boskiej z 

plakietką przedstawiająca ostatnią wieczerzę 
 

2. Księżpol Krzyż na miejscu dawnej cerkwi unickiej 1858r, 

3. Budzyń 
Murowana kapliczka, w otoczeniu czterech lip na 

zachodnim krańcu wsi 
 

4. Korchów 
Kamienna kapliczka murowana w środkowej części wsi pocz. 

XX w. 

5. Księżpol 
Drewniany krzyż z trzema prostopadłymi ramionami, w 

pobliżu domu przy ul. Długiej 19 
 

6. Księżpol 
Krzyż w otoczeniu zieleni przy alei prowadzącej do 

dawnego folwarku 
 

7. 
Majdan 

Stary 

Drewniana kapliczka słupowa na działce nr 72 w 

środkowej części wsi 
1919r. 

8. 
Majdan 

Stary 

Kapliczka domkowa przed zakrętem do Zań 
XIX w. 

9. 
Majdan 

Stary 

Kapliczka drewniana z rzeźbą Matki Boskiej, na 

zachodnim krańcu wsi 
 

10. Płusy 
Drewniana kapliczka, pierwotnie z rzeźbą św. Jana 

Nepomucena, w północnej części wsi 
XIX w. 

11. Rogale 
Drewniana kapliczka słupowo-szafkowa na północnym 

krańcu wsi 

pocz. 

XX w. 

12. Rogale Kamienny krzyż przydrożny na południowym krańcu wsi 1908rr. 

13. Borki 
Drewniana szkoła typowa dla architektury wiejskiej szkoły 

z lat 30-tych XX w. 

Lata 30 

XX w. 

Tabela Nr 3: Wykaz obiektów zasługujących na wpis do ewidencji zabytków. 
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2. Sfera społeczna 

2.1  Demografia 

Według danych z dnia 31-12-2007r. Gminę Księżpol zamieszkuje 6914 osób. 

Stanowi to około 6,68% mieszkańców powiatu biłgorajskiego i około 0,32% 

ludności Lubelszczyzny.  

 

Z zestawienia liczby mieszkańców Gminy Księżpol w latach 2000 – 2007 

wynika, iż obecnie na terenie Gminy zamieszkuje najniższa liczba ludności. 

Podobna sytuacja miała miejsce jedynie w roku 2000, gdy na terenie Gminy 

mieszkały tylko 24 osoby więcej. Od tego czasu następował znaczny wzrost 

liczby ludności, aż do roku 2004 gdy uzyskał poziom 7068 mieszkańców. Od 

tego czasu liczba ta rokrocznie zmniejszała się. Obecnie Gmina Księżpol liczy 

154 mieszkańców mniej niż w roku 2004, a 65 mniej niż w roku ubiegłym. 

Sytuacja ta została przedstawiona na poniższym wykresie. 
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Wykres Nr 2: Liczba mieszkańców w poszczególnych latach. 
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Na podstawie analizy liczby urodzeń i zgonów w poszczególnych latach nie 

można zaobserwować wyraźnego ukształtowania przyrostu naturalnego. W 

przedziale od 2000 do 2006 r. dominował dodatni przyrost naturalny. W latach 

2005 – 2006 można zauważyć znaczne zwiększenie liczby urodzeń. Rok 2006 

charakteryzował się także najniższą liczbą zgonów w ciągu ostatnich siedmiu 

lat. W 2007 r. wystąpił ujemny przyrost naturalny. W porównaniu z poprzednim 

rokiem zmniejszyła się liczba urodzeń, natomiast liczba zgonów znacznie 

zwiększyła się.  
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Wykres Nr 3: Liczba narodzin i zgonów w okresie 2000 – 2007r.  
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Wykres Nr 4: Przyrost naturalny. 
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Ludność Gminy Księżpol w poszczególnych miejscowościach według stanu 

na dzień 31.12.2007r. 

Lp. Nazwa miejscowości w gminie Ilość mieszkańców 

1 Borki 130 

2 Budzyń 110 

3 Cegielnia – Markowicze 123 

4 Gliny 60 

5 Kamionka 11 

6 Korchów Drugi 262 

7 Korchów Pierwszy 742 

8 Księżpol 1160 

9 Kulasze 53 

10 Majdan Nowy 590 

11 Majdan Stary 751 

12 Marianka 30 

13 Markowicze 261 

14 Nowy Lipowiec 127 

15 Pawlichy 45 

16 Płusy 440 

17 Przymiarki 184 

18 Rakówka 540 

19 Rogale 384 

20 Stare Króle 182 

21 Stary Lipowiec 200 

22 Zanie 67 

23 Zawadka 234 

24 Zynie 228 

          Razem: 6914 

Tabela Nr 4: Liczba mieszkańców.. 
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Liczba mieszkańców w poszczególnych 

miejscowościach
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Wykres Nr 5: Zaludnienie  miejscowości. 

 

 

 Gęstość zaludnienia w gminie Księżpol wynosi 48 mieszkańców/km2 

natomiast w powiecie biłgorajskim 62 mieszkańców/km2. Największą 

miejscowością pod względem liczby mieszkańców jest Księżpol – 1160 osób, 

natomiast najmniejszą wieś Kamionka licząca 11 mieszkańców. 

 

 2.2    Rynek pracy 
 

Rynek pracy na terenie Gminy Księżpol kształtuje 214 podmiotów 

gospodarczych. Do najważniejszych z nich należą: Zakład Ceramiki 

Budowlanej w Markowiczach, Masarnia B. i J. Nieścior w Księżpolu. Jednak 

podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo, gdzie w 

blisko w 1469 gospodarstwach rolnych pracuje około 70 % mieszkańców 
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gminy. Gospodarstwa rolne są rozdrobnione; średnia powierzchnia 

gospodarstwa rolnego wynosi niecałe 8 ha. Zdecydowana większość 

gospodarstw rolnych prowadzi produkcję ogólno towarową. Podstawowe 

uprawy to: - produkcja zbóż, ziemniaków, tytoniu i w coraz większym stopniu 

uprawa warzyw, roślin jagodowych i owoców miękkich (truskawka, malina i 

borówka amerykańska). 

Według danych z czerwca 2007 roku bez pracy pozostawało blisko 3,5% 

mieszkańców Gminy Księżpol. Liczba ta w porównaniu z końcem 2006 roku 

zmniejszyła się o około 1%. Bezrobotni z terenów Gminy Księżpol stanowią 

blisko 5,24% pozostających bez pracy mieszkańców całego powiatu 

biłgorajskiego. Większość bezrobotnych stanowią kobiety 64,7%. 

W 2006 roku jedynie 9,4 % bezrobotnych z Gminy Księżpol uprawniona 

była do pobierania zasiłku. 37,2% bezrobotnych stanowiły osoby poniżej 25-go 

roku życia natomiast 9% osoby powyżej 50-go roku życia. 

W porównaniu z latami poprzednimi nastąpił spadek bezrobocia. Sytuację tą 

przedstawiono na poniższym wykresie.  
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Wykres Nr 6: Poziom bezrobocia. 

 

Najwyższe bezrobocie utrzymywało się w 2001 r. pozostawało wówczas 

bez pracy 510 mieszkańców Gminy Księżpol. Od roku 2002 zaobserwowano 

spadek bezrobocia, który utrzymuje się do chwili obecnej. W porównaniu z 
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2005 r. bezrobocie w roku 2006 obniżyło się o 23,5%. Natomiast w połowie 

roku 2007 w porównaniu z sytuacją z czerwca 2006 roku nastąpił spadek o 

19,7%. Owo zmniejszenie poziomu bezrobocia jest odzwierciedleniem ogólnej 

sytuacji występującej w kraju i województwie lubelskim.  
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Wykres Nr 7: Bezrobocie. 

 

W powiecie biłgorajskim podstawowym źródłem utrzymania jest praca w 

rolnictwie. Z niewielkich gospodarstw coraz trudniej się utrzymać, a szanse na 

znalezienie stałej pracy na ternie poszczególnych gmin są małe. Liczba 

bezrobotnych na terenach wiejskich od kilku lat oscyluje w granicach 65%. 

Najwięcej miejsc pracy powstaje na terenie miasta i gminy Biłgoraj.  

Poważny problem stanowi również tak zwane „bezrobocie ukryte” – 

nierejestrowane stanowiące dużą nadwyżkę siły roboczej na wsi.  

Na rynku pracy wystąpiło charakterystyczne zjawisko sezonowości, polegające 

na wzmożonych rejestrach w okresach zimowych i spadku liczby bezrobotnych 

w pozostałych okresach. Taka sytuacja wynika między innymi z rozpoczęcia 

prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie a także rozpoczęcia ruchu 

turystycznego.  
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2.3 Uczestnictwo w kulturze 
 

Mieszkańcy Gminy Księżpol wykazują duże zainteresowanie różnymi 

formami działalności kulturalnej. Dzięki swej aktywności, chęci do współpracy 

oraz umiłowaniu tradycji przyczyniają się do zaistnienia gminy na mapie 

kulturalnej regionu.  

Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu funkcjonuje od 1970 r.. Na terenie 

gminy w co najmniej pięciu miejscowościach znajdują się zorganizowane grupy 

mieszkańców, z którymi GOK ma stały kontakt. W wielu okolicznościach 

organizuje z nimi różne formy działalności kulturalnej adresowanej bądź do 

mieszkańców wsi, bądź też angażuje poszczególne miejscowości 

reprezentowane przez amatorskie zespoły artystyczne do udziału w imprezach 

gminnych czy tez reprezentowania gminy poza jej granicami.  

 

Wykaz zespołów na terenie gminy Księżpol: 

 

1. Chór męski „KLUCZ” w Majdanie Starym.  

Chór swoją działalność prowadzi od 1989r. posiada bogaty repertuar, 

począwszy od pieśni religijno – patriotycznych poprzez pieśni ludowe do 

biesiad włącznie, dlatego też jest mile widziany gościem na imprezach 

środowiskowych. Chór skupia obecnie 22 mężczyzn w wieku od 23 do 70 lat.  

 

2. Teatr Obrzędowy w Rakówce. 

Teatr Obrzędowy w Rakówce był wielokrotnym uczestnikiem 

Międzywojewódzkiego Sejmiku Teatrów Wsi w Tarnogrodzie. Czterokrotnie 

prezentował widowiska obrzędowe na scenie Ogólnopolskiego sejmiku Teatrów 

Wsi. Zespół śpiewaczy towarzyszący teatrowi, był laureatem II miejsca na 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. 
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3. Zespół śpiewaczy w Księżpolu. 

Zespół działa od co najmniej 35 lat upowszechniając pieśni ludowe oraz 

okolicznościowe przyśpiewki. Zajął III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu 

Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Wielokrotnie występował na 

Rejonowym Święcie Pieśni i Melodii oraz Dniach Folkloru Zamojszczyzny. 

 

4.Zespół śpiewaczy w Majdanie Starym. 

W swoim repertuarze posiada pieśni ludowe jak i okolicznościowe. 

Wielokrotnie uczestniczył w Dniach Folkloru Zamojszczyzny. Od kilku lat jest 

współorganizatorem Parafialno – Gminnej Uroczystości Dożynkowej. 

 

5. Zespół śpiewaczy w Majdanie Nowym. 

Zespół na przełomie 30 lat wielokrotnie uświetniał imprezy lokalne, gminne 

oraz rejonowe. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt współpracy z 

miejscowym Zespołem Szkół. 

 

 

6. Zespół śpiewaczy w Korchowie Pierwszym. 

Zespół działa od co najmniej 30 lat. W swojej działalności szczególną rolę 

przywiązuje do lokalnej tradycji. Spotkania okolicznościowe organizowane 

przez zespół dają możliwość zapoznania się młodszego pokolenia z tradycją 

lokalną. 

 

Oprócz wyżej wymienionych zespołów na terenie gminy Księżpol działają 

obecnie dziesięć kół gospodyń wiejskich, które dbają o podtrzymanie tradycji 

lokalnej. 

Wiele imprez lokalnych organizowanych jest przy współudziale szkół, OSP oraz 

klubów sportowych. 
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3. Sfera gospodarcza 

 

 Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju na terenie 

Gminy Księżpol zarejestrowanych jest 100 pracodawców. Stanowią oni 4,35% 

pracodawców powiatu biłgorajskiego.  

 

Wykres poniżej przedstawia ilość firm z uwzględnieniem ilości zatrudnionych 

pracowników. 
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Wykres Nr 8: Zatrudnienie pracowników. 

Z powyższego zestawienia wynika, iż przeważająca część to małe firmy 

jednoosobowe, bądź zatrudniające do 5 pracowników. Stanowią one łącznie 

76% miejsc pracy poza rolnictwem. W największej firmie pracę znalazło ponad 

100 osób, dwie kolejne zatrudniają ponad 50 osób. 

 

 

W gminie Księżpol zarejestrowanych jest ogółem 214 podmiotów 

gospodarczych sektora prywatnego. Podmioty te prowadzą działalność w 

następujących branżach: 

1. Usługi 

 Usługi budowlane 

 Handel ( hurt, detal, obwoźny) 

 Transportowe 
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 Gastronomia 

 Stacje paliw 

 Inne 

2. Produkcja 

 Materiałów budowlanych 

 Kabli teleinformatycznych 

 Siatek technicznych i ogrodzeniowych 

 Stolarki budowlanej z drzewa, aluminium i PCV 

 Palet drewnianych 

 Kowalskiej i ślusarskiej 

 

Wśród zakładów przemysłowych funkcjonujących na terenie gminy Księżpol 

znajdują się między innymi: 

 Zakład Ceramiki Budowlanej „Markowicze” w Markowiczach – 

producent bardzo dobrej jakości ceramicznych materiałów budowlanych, 

 Masarnia B. i J. Nieścior w Księżpolu, nowoczesny zakład przetwórstwa 

mięsnego, wraz z ubojnią. Zakład zatrudnia ok. 118 osób, 

 Piekarnia w Księżpolu zatrudniająca ok. 32 osób, 

 Zakład Stolarski „PROSBUD” – producent drzwi drewnianych 

zatrudniający ok. 36 osób, 

 Zakład Produkcyjno – Handlowy „JAN” – producent sit, siatek i 

łańcuchów zatrudniający ok. 22 osób, 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WAM” – producent okien i drzwi 

drewnianych zatrudniające ok. 20 osób, 

 ED – BUD – producent okien i drzwi zatrudniający ok. 25 osób, 

 FUS JANUSZ Zakład Budowlany w Majdanie Nowym zatrudniający ok. 

20 osób, 

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SIATPOL w 

Majdanie Starym zatrudniające ok. 20, 



SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAA   RRROOOZZZWWWOOOJJJUUU   GGGMMMIIINNNYYY   KKKSSSIIIĘĘĘŻŻŻPPPOOOLLL   

   

   

 26 

 JÓZEF PĘDZIWIATR  Zakład Stolarski zatrudniający ok. 18 osób, 

 Zakład Produkcji Siatek i Drutów „TED – MAR” w Majdanie Nowym 

 Zakład produkcji kabli teleinformatycznych. 

 

4. Infrastruktura techniczna 
 

4.1 Komunikacja 

Docelowy układ komunikacyjny gminy oparty został na zhierarchizowanym 

układzie komunikacyjnym, w którym wydzielono: 

 1) układ głównych powiązań zewnętrznych, przenoszących ruch zewnętrzny 

daleki – krajowy; 

2) układ podstawowych powiązań zewnętrznych bliskich, przenoszących ruch w 

obszarze województwa, pomiędzy sąsiednimi powiatami i gminami; 

3) układ powiązań lokalnych, przenoszących ruch wewnątrz gminy. 

 Przy tworzeniu sieci powiązań komunikacyjnych została przyjęta zasada, 

że opiera się ona głównie na istniejącym układzie drogowym, zakładając: 

1) wzbogacenie układu o przebiegi dróg dotychczas niezrealizowanych, 

2) dostosowanie układu do parametrów obowiązujących dla poszczególnych 

kategorii technicznych, 

3) korektę układu dróg w obszarach polnych, zainwestowanych i projektowanej 

zabudowy lub tworząc powiązania drogowe wynikające z właściwej obsługi 

komunikacyjnej przede wszystkim zespołów zabudowy. 

 Droga wojewódzka Nr 835 jest głównym łącznikiem regionu z drogą Nr 4 

w rejonie, której przebiegać będzie trasa planowanej autostrady Zgorzelec – 

Medyka. 

 W porównaniu do reszty kraju gmina posiada średnio rozwiniętą sieć dróg 

publicznych, którą tworzą następujące kategorie dróg: 

 

 wojewódzkie       - 12 km 

w tym utwardzone      - 12 km 
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 powiatowe        - 52,263 km 

w tym utwardzone      - 49,263 km 

 gminne o nadanej kategorii     - 34,50 km 

w tym utwardzone      - 24,67 km 

 pozostałe drogi publiczne  

      (dojazdowe do gruntów rolnych i osiedlowe ) - 418 km. 

Ogólna długość dróg publicznych na terenie gminy wynosi 516,763 km. 

Na 100 km2 przypada 58,03 km dróg o nawierzchni twardej.  

Stan techniczny dróg publicznych jest następujący: 

 drogi wojewódzkie na całym odcinku przebiegającym przez teren gminy 

są w bardzo złym stanie technicznym i nie odpowiadają standardom 

określonym dla tej kategorii dróg, 

 drogi powiatowe w zdecydowanej większości są również w bardzo złym 

stanie technicznym i nie odpowiadają standardom dla tej kategorii dróg, 

 drogi gminne utwardzone są w średnim stanie technicznym.  

Najważniejsze potrzeby w zakresie dróg gminnych są następujące: 

 Budowa 10 dróg osiedlowych w Księżpolu, 

 Budowa mostu na rzece Tanew w Zyniach, 

 Budowa drogi Kucły – Kulasze, wraz z wykonaniem mostu na rzece 

Tanew, 

 Budowa drogi Pawlichy – Przymiarki Dolne, 

 Budowa drogi w miejscowość Kulasze. 
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 Budowa drogi do Majdan Nowy – Kolonia 

 Budowa drogi obok Zakładu Ceramiki Budowlanej w Markowiczach 

 Budowa drogi gminnej od mostu na rzece Tanwi do szkoły w 

Markowiczach 

 Dokończenie budowy drogi Rakówka - Kucły  

 Dokończenie budowy drogi w Przymiarkach 

 Budowa drogi w Zawadce 

 Pomoc w budowie parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza w 

miejscowości Księżpol 

 Remont istniejących dróg gminnych w miejscowości Płusy oraz budowa 

nowej drogi łączącą drogę powiatową Nr 2956 L z drogą  

          gminną o Nr 408 

Po za wyżej wymienionymi potrzebami planowane są także inwestycje 

poprawiające bezpieczeństwo przy drogach powiatowych i drodze 

wojewódzkiej. Wśród nich znajdują się: 

 Remont drogi powiatowej Zanie – Majdan Stary 

 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Korchów 

Pierwszy 

 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej i powiatowej w 

miejscowości Płusy 

 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Majdanie Starym 
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 Budowa chodnika przy drodze powiatowej i wojewódzkiej w 

miejscowości Majdan Nowy 

 Budowa ronda na drodze wojewódzkiej w miejscowości Majdan Nowy 

 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rogale 

 Budowa chodnika obok przystanku przy drodze wojewódzkiej w 

okolicach miejscowości Gliny i Markowicze 

 Budowa ścieszki rowerowej Księżpol – Stare Króle – Markowicze  

 

Ponad 90 % miejscowości z terenu gminy posiada oświetlenie uliczne. 

Potrzeby w tym zakresie: 

 budowa oświetlenia na drogach osiedlowych w Księżpolu, 

 budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kulasze 

 modernizacja oświetlenia w miejscowościach: Majdan Nowy, Majdan 

Stary, Gliny, Księżpol, Borki, Korchów Pierwszy, Korchów Drugi, Płusy, 

Rakówka i Przymiarki. 

 

 

Przyrodnicze uwarunkowania funkcji komunikacyjnej. 

 

Rozwój funkcji komunikacyjnej z jednej strony decyduje o dostępności terenu 

gminy i poziomie życia mieszkańców, z drugiej strony mocno ingeruje w 

strukturę funkcjonalno – przestrzenną systemu przyrodniczego gminy. System 

komunikacyjny gminy Księżpol jest dostatecznie rozwinięty. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego poddaje ochronie historyczny układ dróg. 
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System dróg, przecinając kompleksy leśne i doliny rzek ogranicza 

funkcjonowanie miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt oraz 

przemieszczanie się korytarzami ekologicznymi. Drogi w większości wymagają 

modernizacji. Modernizacja ciągów komunikacyjnych przecinających dolinne 

korytarze ekologiczne lub leśne obszary węzłowe powinna uwzględniać wymogi 

ochrony środowiska (przepusty dla zwierząt).  

 

4.2 Telefonizacja gminy 

Gmina Księżpol posiada automatyczne połączenia we wszystkich 

miejscowościach. Do sieci telefonicznej podłączonych jest około 90 % 

wszystkich gospodarstw z terenu gminy. Obecnie tylko w Starym Lipowcu, 

Nowym Lipowcu i Kulaszach nie ma wybudowanej sieci telefonicznej jednak 

osoby chętni mają możliwość zainstalowania telefonów z łącznością radiową.  

 Jedynym właścicielem i zarządcą sieci telefonicznych na terenie gminy jest 

Telekomunikacja Polska S. A.. Operator telekomunikacyjny oferuje stałe łącza 

do sieci teleinformacyjnych takich jak NEOSTRADA. Gmina planuje w 

przyszłości wdrożyć plan upowszechnienia dla mieszkańców gminy dostępu do 

Internetu szerokopasmowego.  

Teren gminy objęty jest zasięgiem telefonii komórkowej Era GSM, PLUS 

GSM i ORANGE. Zlokalizowali oni tu swoje nadajniki zapewniając zasięg dla 

swoich usług. W chwili obecnej występuje potrzeba zlokalizowania 

dodatkowych Stacji Bazowych dla polepszenia zasięgu na terenie Gminy.  
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4.3 Ochrona środowiska 

 

4.3.1 Klimat 
 

Klimat rejonu (region klimatyczny lubelsko - wyżynny) można 

scharakteryzować jako przejściowy, kształtowany poprzez zmienny w swym 

zasięgu masyw powietrza morskiego (z zachodu) i kontynentalnego (ze 

wschodu) przy przewadze wpływów kontynentalnych. 

Średnia temperatura roczna wynosi + 7,5°C. Średnie opady roczne wynoszą  

650 mm. Najobfitsze opady występują w miesiącach lipcu i sierpniu – średnia 

miesięczna 85 – 90mm, minimum opadów notuje się w styczniu – 35mm. 

Liczba dni z szatą śnieżną – 76 dni (najwięcej w styczniu i lutym).  

Niekorzystny klimat obserwuje się w dolinach rzek Tanew, Złota Nitka, 

dolinkach bocznych i zagłębieniach terenu. Doliny są rynnami grawitacyjnego 

spływu chłodnego powietrza, zgodnie ze spadkami terenu. Przestrzenne 

zróżnicowanie warunków klimatycznych jest małe. 

Obszary zalesione zajmujące 22,1% ogólnej powierzchni gminy wpływają 

modyfikująco na poszczególne elementy meteorologiczne: osłabiają natężenie 

promieniowania słonecznego, łagodzą dobowe wahania temperatury, dają wzrost 

wilgotności względnej powietrza, utrudniają rozpraszanie zanieczyszczeń, osłabiają 

prędkość wiatru oraz powodują obecność olejków eterycznych wpływających 

regenerująco na organizm. Tereny położone w pobliżu dużych zespołów leśnych 

wskazane są m.in. do lokalizacji różnych form wypoczynku stałego i okresowego. 
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4.3.2 Warunki wodne 
 

Obszar gminy Księżpol w całości leży w obrębie zlewni rzeki San. Zlewnia 

niższego rzędu to zlewnia rzeki Tanew, która jest dopływem Sanu. 

 

 

Wody podziemne  

 

Wody podziemne użytkowe związane są ze skałami wapiennymi wieku 

kredowego. Głębokość ich występowania osiąga 80 m ppt. Są to wody 

szczelinowe lub szczelinowo-warstwowe, głównie o swobodnym zwierciadle 

wody.  

Gmina położona jest w obrębie hydrologicznego Regionu Przedkarpackiego, 

Podregionu Kolbuszowsko – Tarnogrodzko – Lubaczowskiego, związanego z 

występowaniem wód podziemnych w utworach czwartorzędu i trzeciorzędu.  

Wody z utworów czwartorzędowych występują na głębokości 18 – 25 m. 

zawierają nadmierne ilości żelaza i magnezu, charakteryzują się dużą 

mętnością.  

Wody z utworów trzeciorzędowych występują w okolicach miejscowości 

Księżpol na głębokości 65 – 70 m. Jakość tych wód jest zdecydowanie lepsza 

niż z utworów czwartorzędowych i z tych pokładów jest czerpana woda do 

zasilania wodociągów „Księżpol” i „Markowicze”. Wody trzeciorzędowe, 

charakteryzują się podniesioną mineralizacją. 
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Warunki hydrologiczne obszaru gminy są niekorzystne – słaba 

przepuszczalność występujących w obszarze gminy iłów krakowieckich 

powoduje, że większa część wód opadowych spływa powierzchniowo, a tylko 

bardzo mała część opadów zasila wody podziemne. Lepsze warunki są w 

dolinach, gorsze na wysoczyźnie. 

W gminie są 2 strefy występowania wód podziemnych: doliny rzeki Tanwi i 

Złotej Nitki – o znacznych rocznych wahaniach stanu wody, zależnie od 

poziomu wody w rzekach i od opadów z wodami od 0 do 2m oraz strefa 

zalegania wód poza dolinami rzecznymi i obniżeniami terenu ze zwierciadłem 

wody na głębokości poniżej 2 m ppt. 

Wody powierzchniowe 
 

 Rejon gminy Księżpol znajduje się w regionie o nazwie Kotlina 

Sandomierska. Odznacza się nieco mniejszymi niż na Roztoczu (ale w skali 

województwa nadal dużymi) opadami, które decydują o zasilaniu rzek. Cechą 

charakterystyczną tej części Kotliny Sandomierskiej jest płytkie występowanie 

wód podziemnych i związana z tym duża gęstość sieci wodnej. Sieć tą tworzą 

zarówno naturalne cieki, jak i rowy melioracyjne. Na terenie gminy mała jest 

łączna powierzchnia wód otwartych; liczne są natomiast mokradła stałe i 

okresowe. Naturalnych źródeł wody jest bardzo mało, a te, które funkcjonują 

mają niewielką wydajność.  

 Przez teren gminy przepływają 2 rzeki; Tanew i Złota Nitka - która jest 

dopływem Tanwi. 



SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAA   RRROOOZZZWWWOOOJJJUUU   GGGMMMIIINNNYYY   KKKSSSIIIĘĘĘŻŻŻPPPOOOLLL   

   

   

 34 

Tanew jest jedną z nielicznych rzek płynących „dziko”, bez regulacji jej koryta. 

W wojewódzkim systemie ekologicznym dolina Tanwi identyfikowana jest jako 

ponadregionalny korytarz ekologiczny. Jest to ważne ogniwo rusztu 

ekologicznego zapewniające łączność przyrodniczo – przestrzenną pomiędzy 

leśno – torfowiskowym węzłem ekologicznym Puszczy Solskiej, a doliną Sanu, 

uznawaną za korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym.  

W projekcie Sieci Ekologicznej NATURA 2000 rejon doliny Tanwi uznawany 

jest za tzw. ostoję ptasią oraz ostoję siedliskową. 

 

4.3.3 Zaopatrzenie ludności w wodę 
 

 

Na terenie gminy Księżpol stacje ujęcia i uzdatniania wody znajdują się 

w miejscowościach:  

 Księżpol, o wielkości produkcji wody średnio 243,32 m3/d, zdolność 

produkcyjna 792 m3/d. Poprzez sieć wodociągów stacja zasila w wodę 

sołectwa: Księżpol, Borki, Zynie, Przymiarki, Rakówka, Zawadka, 

Budzyń. 

 Markowicze o wielkości produkcji wody średnio 230 m3/d, zdolność 

produkcyjna 444 m3/d. Zasila sołectwa: Rogale, Markowicze, Zanie, 

Majdan Stary, Majdan Nowy. 

Sieć wodociągowa w sołectwach: Korchów Pierwszy, Korchów Drugi, Płusy 

zasilana jest w wodę z gminy Obsza, a w miejscowościach: Stary Lipowiec i Nowy 

Lipowiec - z gminy Aleksandrów. 
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4.3.4 Środowisko rolnicze 
 

 

Grunty orne na terenie gminy zajmują 7477ha, użytki zielone 2614ha, lasy 

i zadrzewienia 3222ha. Łącznie grunty użytkowane rolniczo zajmują 10131ha.  

Największy obszar – 2012ha - zajmują gleby zaliczone do kompleksu żytniego 

bardzo dobrego (klasy bonitacyjne IIIb, IVa) – 27% powierzchni gruntów ornych. 

Występują one w Korchowie Drugim, Korchowie Pierwszym, Płusach, Zawadce, 

Rakówce i Borkach. Kompleks żytni dobry (głównie kl. IV) to 1441ha – 19,3 % 

powierzchni gruntów ornych. Kompleks zbożowo-pastewny zajmuje 1306ha, co 

stanowi 17,4 % powierzchni gruntów ornych (Płusy, Księżpol, Korchów Pierwszy, 

Korchów Drugi). Kompleks użytków zielonych średnich to 1306ha, użytków 

słabych i bardzo słabych – 1267ha. 

Gmina posiada przeciętne warunki do produkcji rolnej, teren jest łatwy do 

uprawy ze względu na bardzo mało urozmaiconą rzeźbę. Część terenu jest 

podmokła z uwagi na płytkie występowanie iłów w podłożu i słaby drenaż 

naturalny.  

Wg klasyfikacji IUNG w Puławach ogólny wskaźnik jakości rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej dla gminy Księżpol został określony na 66,9 przy 

przeciętnej wartości dla woj. lubelskiego - 77,9. Wartości poszczególnych 

wskaźników szczegółowych dotyczących bonitacji i przydatności rolniczej gleb 

oraz wartości wskaźników oceniających agroklimat, rzeźbę terenu i warunki wodne 

gminy charakteryzują zmienne wartości w porównaniu do wskaźników w 

województwie. 
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4.3.5 Obszary chronione 
 

 

  Część północno zachodnia Gminy „Dolina Tanwi” znajduje się pod 

ochroną prawną NATURA 2000. W związku z powyższym polityka 

przestrzenna na terenie gminy powinna być kształtowana na zasadach 

ekorozwoju i prowadzić do harmonizacji funkcjonowania przyrody z rozwojem 

społeczno – gospodarczym przy zachowaniu walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych oraz wartości kulturowych. Dlatego też pożądane są wszelkie 

działania gospodarcze i organizacyjne umożliwiające efektywny wzrost 

czystości środowiska i osiągnięcie w/w celów.  

 

Objęte ochroną użytki ekologiczne to: 

 torfowiska koło Starego Lipowca, 

 śródleśne łąki koło Nowego Lipowca  

 

 

Ważniejsze obszary i obiekty przyrodnicze 
 

 

 Na terenie gminy Księżpol następujące obszary i obiekty przyrodnicze 

podlegają ochronie: 

1. Obszar gminy na wschód od drogi Biłgoraj – Tarnogród, z wyłączeniem 

terenów wsi Majdan Nowy, Markowicze – Cegielnia, Płusy, Korchów 

Pierwszy i Korchów Drugi wchodzi w skład strefy „C” projektowanego 

Rezerwatu Biosfery „Roztocze i Puszcza Solska”. Utworzenie tego 

rezerwatu, pod patronatem Światowego Komitetu UNESCO jest zgodne z 

zatwierdzoną Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego 
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2. Prawną ochroną indywidualną jako pomniki przyrody objęte są: 

1) 2 wiązy szypułkowe na zabytkowym cmentarzu Greko – katolickim 

w Księżpolu, 

2) 28 wiązów szypułkowych na cmentarzu prawosławnym w 

Księżpolu, 

3) lipa drobnolistna na cmentarzu prawosławnym w Księżpolu, 

4) dąb szypułkowy na cmentarzu prawosławnym w Księżpolu. 

3. Objęty ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

przyrody Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Tanwi. 

4. Objęty ochroną planistyczną projektowany do objęcia ochroną prawną na 

podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody rezerwat przyrody w 

Lesie Kycówka. 

5. Objęty ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

przyrody zespół przyrodniczo – krajobrazowy położony na wschód od wsi 

Stare Króle. 

6. Objęty ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

przyrody użytek ekologiczny obejmujący starorzecze Tanwi znajdujące się 

po południowej stronie właściwego koryta Tanwi 

 

4.3.6 Roślinność 
 

 

 Pod względem przyrodniczo – leśnym charakter gminy jest również 

dwudzielny. Dominującym zespołem leśnym jest suboceaniczny bór sosnowy, 
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który jest również najbardziej rozpowszechniony w Polsce. W drzewostanach 

sosnowych często są spotykane enklawy drzewostanów szpilkowych ( jodłowych 

i świerkowych). 

W granicach gminy dominują 4 grupy siedlisk. Największą powierzchnię zajmują 

pola i ugory z właściwymi im zbiorowiskami zastępczymi, głównie roślinnością 

segetalną, a miejscami ( szczególnie w sąsiedztwie terenów zabudowy) – 

roślinnością ruderalną. 

Doliny rzeczne są zdominowane przez siedliska łąkowe. Część zachodnią i 

północną gminy zajmują siedliska lasów szpilkowych, przy czym na północ od 

Tanwi z rozległych zalesionych obszarów wyraźnie wyodrębniają się siedliska 

wydmowe z typowymi dla nich drzewostanami sosnowymi. 

 

4.3.7 Świat zwierząt 
 

 

 

 W ocenie naukowców – środowisko przyrodnicze gminy ma bardzo duże 

znaczenie w migracji fauny. W waloryzacji faunistycznej gminy, leśny ciąg 

siedliskowy przebiegający po północnej stronie Tanwi identyfikowany jest jako 

ważny w południowej Lubelszczyźnie korytarz ekologiczny dla fauny leśnej, zaś 

sama dolina Tanwi – jako korytarz ekologiczny dla fauny bagienno – łąkowej i 

zaroślowej. Z tego względu obszary te są oceniane jako obszary o wysokich 

wartościach faunistycznych. 
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4.4 Wodociągi 
 

 

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy wraz z 

przyłączeniami w 2007 wynosi 136,8 km. Długość sieci głównej ( rozdzielczej) 

wynosi 87,9 km, zaś długość przyłączy 48,90 km. Do sieci wodociągowej 

podłączonych jest 1515 budynków, a stopień zwodociągowania gminy wynosi 

blisko 98 %. 

W roku 2007 została wybudowana jedna z dwóch planowanych studni 

głębinowych ujmujących wodę z utworów geologicznych trzeciorzędowych dla 

wodociągu „Markowicze”. Budowa studni głębinowej Nr III oraz oddanie do 

eksploatacji studni Nr II przewidziane jest w 2008r. Ponadto planowane jest 

włączenie dwóch istniejących studni usytuowanych w miejscowości Księżpol, 

co zapewni pełne zaspokojenie potrzeb zapotrzebowania na wodę dla 

wodociągu „Księżpol”. W inwestycjach wodociągowych planowana jest 

również budowa sieci wodociągowej Rakówka – Kucły. 

W celu wyeliminowania przerw dostawy wody dla odbiorców zasilanych z 

wodociągu „Księżpol” i z wodociągu „Markowicze” konieczne jest wykonanie 

złącza tych wodociągów pod dnem rzeki Tanew. 

 

4.5 Kanalizacja 
 

 

Kanalizacja zbiorcza na terenie gminy Księżpol stanowi mało 

zaawansowaną dziedzinę z zakresu zadań komunalnych. Skanalizowanie gminy 

wynosi ok. 10%. Ścieki bytowo – gospodarcze gromadzone są w 

indywidualnych bezodpływowych zbiornikach i wozami asenizacyjnymi 

wywożone do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w gminach ościennych. 
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Na terenie Gminy Księżpol funkcjonuje mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków sanitarnych typu SBR, do której odprowadzane są ścieki 

z miejscowości Księżpol. Obecnie ilość przyłączy wynosi 152 szt.  

Osady ściekowe powstające w tej oczyszczalniach poddawane są procesom 

odwadniania, a następnie wywożone na składowisko w miejscowości Stare 

Króle, stosowane do izolacji międzywarstwowej odpadów, jako proces odzysku 

R14. Docelowo osady będą stosowane do nawożenia gruntów lub 

kompostowania - jako proces odzysku R10. 

Obecnie ilość wytwarzanych osadów wynosi ok.17 Mg suchej masy osadu 

(s.m.o.) i będzie wzrastać ze względu na rozbudowę kanalizacji.  

Roczna ilość osadów ściekowych na terenie gminy docelowo wyniesie 63 Mg 

s.m.o. Powyższa oczyszczalnia ścieków ma przepustowość 360 m3/ dobę. 

Miejscowość Księżpol jest skanalizowana w 60%, obecnie prowadzone są prace 

przy realizacji 3-etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Księżpolu. Planowana 

jest budowa oczyszczalni ścieków w Płusach o przepustowości 120 m3/d i 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płusy, Korchów Pierwszy, Korchów 

Drugi. Ponadto zlecone jest opracowanie programu dla miejscowości Rogale, 

Majdan Nowy, Majdan Stary, Markowicze, Zynie, Zanie, Stare Króle wraz z 

oczyszczalnią ścieków w miejscowości Zanie. W późniejszym terminie zostanie 

opracowana także dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Przymiarki, Rakówka, Zawadka, Budzyń. 

 Potrzeby inwestycyjne w tej dziedzinie są bardzo duże i istnieje pilna 

potrzeba wykonania oczyszczalni ścieków w Płusach i Zaniach, jak również 

kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach gminy. 

 

4.6 Gospodarka odpadami 
 

Odpady komunalne powstają w gospodarstwach domowych, obiektach 

infrastruktury, takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty działalności 

gospodarczej i wytwórczej.  
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W roku 2007 na terenie gminy Księżpol zebrano i zdeponowano na składowisku  

w miejscowości Króle 385 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych. 

Efektywność zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy jest jeszcze 

zbyt mała. Rozbieżność w ilości odpadów wynika niewątpliwie również z faktu, 

że znaczna część odpadów zagospodarowywana jest w gospodarstwach 

domowych poprzez kompostowanie, skarmianie przez zwierzęta. Faktem jest, że 

dotychczas w niewielkim stopniu zbieraniu podlegały odpady 

wielkogabarytowe, budowlane, które w strukturze odpadów stanowią znaczącą 

ilość. 

System gospodarki odpadami na terenie Gminy Księżpol regulowany jest 

zarówno ogólnie obowiązującymi przepisami w  zakresie (m.in. ustawa  

z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 

r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), jak również lokalnymi aktami prawnymi, tj. 

Uchwała Rady Gminy w Księżpolu Nr XXI/85/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. 

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, Uchwała RG 

Księżpol Nr XXXIX/182/2006 z dnia 26.10.2006 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Księżpol. 

Generalnie teren całej gminy objęty jest zorganizowanym, selektywnym 

systemem zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek finansowa odbioru 

odpadów spoczywa na właścicielach gospodarstw, którzy są zobowiązani 

zawrzeć umowę na wywóz odpadów stałych z firmą, posiadającą zezwolenie na 

prowadzenie tego typu działalność na terenie gminy. 

 

  -  kontenery KP-7 , pojemniki, worki. 

Odpady zbierane są selektywnie, surowce wtórne przeznaczone do odzysku i 

recyklingu zbierane są do worków foliowych, natomiast odpady resztkowe 

zbierane są do kontenerów i wywożone na składowisko w miejscowości Króle. 

Przewidywalny termin zamknięcia składowiska w Królach to rok 2010 
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Na terenie gminy wprowadzono selektywne zbieranie strumieni odpadów 

komunalnych w celu ich przeznaczenia do odzysku i recyklingu. Selektywnie 

zbierane są odpady opakowaniowe tj. tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, 

metale. W roku 2007 zebrano selektywnie – 42,3 Mg odpadów 

opakowaniowych. 

Należy podkreślić, że znaczna część odpadów komunalnych odzyskiwana jest  

w sposób dotychczas nie ewidencjonowany w następujących procesach: 

- odpady budowlane - ponowne wykorzystanie w budownictwie – R 5, R14, 

- metale (złom metalowy), 

- odpady z pielęgnacji drzew – wykorzystanie jako opał – R1. 

 

4.7 Gazociągi 

 

Przez część gminy Księżpol przebiega linia gazociągu średniego ciśnienia, 

do którego podłączone są miejscowości Rogale, Majdan Stary, Majdan Nowy, 

Cegielnia – Markowicze oraz baza PRD-M Tomaszów Lubelski z siedzibą w 

Markowiczach. 

W ubiegłym roku rozpoczęta została eksploatacja złóż gazu ziemnego ze 

złóż położonych na terenie naszej gminy i gminy Biszcza. Wykonany jest 

rurociąg gazowy łączący kopalnię gazu w Kamionce z kopalnią Dzików; 

ponadto w końcowej fazie jest budowa rurociągu łączącego kopalnię z 

istniejącym rurociągiem w Markowiczach. Z tego rurociągu już w bieżącym 

roku będą zasilania w gaz ziemny odbiorcy w miejscowości Księżpol i w 

miejscowości Markowicze. 

Ponadto planowane jest przystąpienie do eksploatacji nowo odkrytych 

złóż gazu ziemnego na terenie naszej gminy. Pozwoliłoby to na przyłączenie do 

sieci gazociągowe wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy. 
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4.8 Elektryfikacja 
 

 

 Gmina Księżpol jest zelektryfikowana w całości, lecz istnieje pilna 

potrzeba uzbrojenia w energię elektryczną nowych terenów budowlanych na 

osiedlu w Księżpolu, gdzie w ostatnim okresie powstało wiele nowych 

budynków mieszkalnych i istnieje problem podłączenie energii elektrycznej. 

Podobna sytuacja występuję na nowych terenach budowlanych położonych w 

obrębie Majdan Nowy.  

 

 W nowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy zostały ujęte 

wszystkie planowane przez Zakłady Energetyczne plany rozwoju 

elektroenergetyki na tym terenie. 

 

5. Infrastruktura społeczna 
 

5.1. Edukacja 

 

Mimo dużego obszaru Gminy Księżpol i bardzo rozdrobnionej sieci 

osiedleńczej oraz niekorzystnej demografii urodzeń dzieci objętych 

obowiązkiem szkolnym, w gminie funkcjonują placówki oświatowe tylko w 

sześciu miejscowościach i są to: 

1) Zespół Szkół w Księżpolu; sześcioklasowa szkoła podstawowa i gimnazjum, 

2) Zespół Szkół w Majdanie; sześcioklasowa szkoła podstawowa i gimnazjum, 

3) Szkoła Podstawowa w Korchowie; sześcioklasowa szkoła podstawowa, 

4) Szkoła Podstawowa w Rakówce; sześcioklasowa szkoła podstawowa, 

5) Szkoła Podstawowa w Starym Lipowcu; sześcioklasowa szkoła odstawowa, 

6) Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Markowiczach. 

 
 

Wykaz uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2007/2008. 
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Wykres Nr 9: Liczba uczniów w poszczególnych szkołach na terenie gminy. 

 

Obecnie do wszystkich placówek oświatowych łącznie z oddziałami 

przedszkolnymi na terenie gminy Księżpol uczęszcza 927 uczniów. 

Z poniższego wykresu można zauważyć, że liczba uczniów szkół podstawowych 

rokrocznie zmniejsza się. W porównaniu do roku szkolnego 2002/2003 liczba 

uczniów klas I – VI, łącznie z oddziałami „0”, w roku szkolnym 2007/2008 

spadła o ponad 21%. Liczba uczniów szkół gimnazjalnych w roku 2007/2008, w 

porównaniu z latami poprzednimi, także znacznie się zmniejszyła. 
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Wykres Nr 10: Liczba uczniów w latach 2002-2008. 
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Stan poszczególnych szkół w roku szkolnym 2007/2008 przedstawia się 

następująco:  

   

Zespół Szkół w Księżpolu  

Jest to największa placówka oświatowa w gminie, spełniającą wszystkie 

wymogi nowoczesnej szkoły, posiadająca bardzo dobre warunki lokalowe, 

odpowiednie wyposażenia i kadrę pedagogiczną do realizacji programów 

nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum. Posiada 22 pomieszczenia do 

nauczania w tym jedno to biblioteka, dwie sale komputerowe oraz świetlico - 

jadalnia.  

W skład kompleksu obiektów budowanego wchodzi:  

- segment dydaktyczny dla dzieci starszych z 10 salami lekcyjnymi, z którego 

korzysta gimnazjum 

- zespół żywieniowy zawierający; świetlico – jadalnię, szatnie, kotłownie 

olejową i niewykończony blok żywieniowy, w którym obecnie funkcjonuje 

stołówka z przygotowalnią drugich śniadań dla uczniów, 

- łącznik administracyjno – kulturalny gdzie w dwóch pomieszczeniach 

prowadzone są zajęcia lekcyjne, w innym biblioteka szkolna oraz 

pomieszczenia administracyjne, 

- zespół dzieci młodszych, z którego korzystają uczniowie szkoły 

podstawowej. 

- sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym ma wymiary 

zewnętrzne 43.61x28.01 m, wymiary parkietu 42.95x21.60 m, wysokość sali 

do konstrukcji dachu wynosi 7 m.  

Mimo to szkoła ta wymaga dalszego inwestowania. Najważniejsze prace 

planowane na bieżący rok, to wykończenie zespołu żywieniowego i zakup 

niezbędnego wyposażenia kuchni. W dalszym terminie są przewidziane prace 

związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, wykonanie boiska 

wielofunkcyjnego oraz przebudowa ogrzewania centralnego z kotłowego na 

gazowe.  
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Zespół Szkół w Majdanie Starym 

 

Szkoła ta jest drugą, co do wielkości placówką na terenie Gminy 

Księżpol. Uczęszczają do niej dzieci z Majdanu Nowego i Majdany Starego, 

Rogali, Zań i Cegielni Markowicze, a do gimnazjum również z Kulasz Starego i 

Nowego Lipwoca.   

Obiekt szkolny składa się z dwóch budynków; starego dysponującego 12 

pomieszczeniami do nauki, z którego korzysta szkoła podstawowa oraz z nowego 

budynku, który posiadający 8 pomieszczeń do nauki, pokój nauczycielskiego, 

sekretariatu, szatni i węzły sanitarne oraz nowoczesnej kotłowni z zapleczem 

kuchennym, które zostało oddane do użytku wraz z salą gimnastyczną.  

Wybudowana sala gimnastyczna stanowi integralną część istniejącego 

kompleksu obiektów szkolnych, które budowane są etapami od maja 1999 roku.  

W pierwszym etapie zrealizowany został segment dydaktyczny dla 

gimnazjum. Segment ten stanowi jednocześnie rolę łącznika łączącego starą 

część szkoły z salą gimnastyczną. 

           Sala gimnastyczna posiada pełno wymiarowe boiska do piłki ręcznej, 

piłki nożnej halowej, koszykówki i siatkówki. Została wyposażona w 

nowoczesny sprzęt sportowy. Obiekt posiada również pełną dostępność dla osób 

niepełnosprawnych.  

Systematycznie od 1996 r., w starej części szkoły wykonywane są prace 

remontowo – adaptacyjne i przystosowywane są do nowego programu 

użytkowego budynku, który w pełni zostanie ukształtowany po 

przeprowadzonym kapitalnym remoncie obiektu. Dotychczas wykonano bardzo 

duży zakres prac, co znacznie poprawiło jego stan techniczny i funkcjonalność 

w tym; wykonanie dwuspadowego pokrycia dachowego, wymian okien, zmiana 

sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowy, przebudowa części 

pomieszczeń szkolnych i węzłów sanitarnych, nowoczesne zagospodarowanie i 

ogrodzenie terenu. 
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Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym  

 

Siedmio oddziałowa Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym mieści 

się w budynku oddanym do użytku we wrześniu 1992 roku. Jest to obiekt z 9 

pomieszczeniami do nauczania, w tej liczbie jest świetlica szkolna i pracownia 

komputerowa. Ponadto szkoła korzysta z prowizorycznej salki gimnastycznej o 

wymiarach 5,75 m x 14,70 m, adaptowanej z pomieszczenia jadalni i korytarzy 

szkolnych mających w przyszłości służyć jako wejście do zaprojektowanej sali 

gimnastycznej o wymiarach 12 x 24 m. 

 Szkoła posiada funkcjonalną i dobrze wyposażoną kuchnię z zapleczem i 

jadalnią adaptowanej z części pomieszczeń zaplecza kuchni.  

Obecnie problem stanowią schody do szatni szkolnej i wejścia głównego 

do szkoły, gdzie zastosowano okładziny z płyt lastrykowych. W okresie zimy są 

bardzo śliskie i stwarzają duże zagrożenie wypadków. Obudowa istniejącego 

zadaszenia wejścia głównego do szkoły zlikwidowałoby to zagrożenie. Istnieje 

również potrzeba pilnej wymiany 28 sztuk dużych okien w salach i 12 

mniejszych w pomieszczeniach piwnicy, gdzie znajduje się kuchnia i jadalnia, 

prowizoryczna salka gimnastyczna i kotłownia szkolna. Do prac przewidzianych 

w późniejszym terminie jest dokończenie prac przy budowie boiska szkolnego 

oraz wymiany kotłów ogrzewania centralnego. 

  
 

    W Szkole Podstawowej w Rakówce 

 

Obiekt tej szkoły składa się z dwóch budynków; nowy segment 

dydaktyczny szkoły posiada 5 pomieszczeń dydaktycznych w tym jedno zajęte 

jest przez pracownie informatyczną, szatnie dla uczniów zespoły sanitarne, 

świetlico-jadalnię z zapleczem kuchennym. Obecnie większość oddziałów 

szkolnych mieści się w tej części szkoły.  

W starym budynku zajęcia lekcje prowadzone są w 3 pomieszczeniach, 

pozostałe zostały zagospodarowane na zaplecza sal lekcyjnych oraz na 
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bibliotekę szkolno – publiczną i zastępczą salkę gimnastyczną. W budynku tym 

wszystkie prace remontowe prowadzone są w taki sposób, aby nie podlegały 

przeróbkom w trakcie kapitalnego remontu np.; wymiana okien.  

W szkole tej w najbliższych latach, oprócz opracowania koncepcji 

zagospodarowania starej części budynku i wykonania remontu kapitalnego, w 

ramach tych prac trzeba będzie wybudować kotłownię, która zabezpieczy ciepło 

dla całego obiektu. 

 

  Szkoła Podstawowa w Starym Lipowcu  

 

Do szkoły tej o strukturze organizacyjnej 0 - VI w roku szkolnym 

uczęszcza coraz mniej dzieci.. Od kilku lat notowany jest systematyczny spadek 

liczby uczniów. Powoduje to znaczne realnego zagrożenia likwidacji tej szkoły 

w już za dwa lata. Szkoła ta ze względu na dużą odległość od Majdanu Starego 

ok. 12 km utrzymywana jest w strukturze organizacyjnej klas I-VI, lecz 

wszystkie oddziały szkolne prowadzone są w systemie klas łączonych, z 

minimalną, ale możliwą do zatwierdzenia liczbą godzin dydaktycznych.  

Oczywistym jest, że likwidacja bądź zmniejszenie liczby oddziałów, jest 

zapewnienie dogodnego dowożenia do szkoły w Majdanie Stary.  

Budynek szkolny w Lipowcu wymaga wykonania szeregu robót 

remontowych najpilniejsze to; wymiana stolarki okiennej i podłóg w salach 

lekcyjnych oraz na górnym korytarzu, remont kotłowni i malowanie dachu. 

 
 

Zespół Szkoły Podstawowe i Przedszkola w Markowiczach  

 

Placówka ta od 1 września 2007 roku funkcjonuje jako zespół szkół w 

skład, którego wchodzi szkoła podstawowa i dwu-oddziałowe przedszkole.  

Do przedszkola uczęszcza ok. 45 dzieci w wieku 4 –5 lat z terenu całej Gminy 

Księżpol. Zajęcia lekcyjne w szkole podstawowej od kilkunastu lat prowadzona 

była w systemie klas łączonych, ze względu na kilkuosobowe klasy  
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Oprócz bardzo niekorzystnej demografii w tym obwodzie szkolnym, 

corocznie część rodziców sama przenosi dzieci do szkoły wyżej 

zorganizowanych np. w Księżpolu i dodatkowo pogarsza demografia tej szkoły. 

Rodzice uznają, iż uczęszczanie dziecka od początku okresu edukacyjnego do 

szkoły większej i wyżej zorganizowanej jest korzystniejsze. 

 

Gmina zapewnia ze swoich środków budżetowych dowóz wszystkim 

uczniom do placówek szkolnych. W roku szkolnym 2007/2008 dowożonych  

było w Gminie 514 uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, stanowiło to 

ponad  51,3 % wszystkich uczniów. Uczniowie dowożeni są środkami 

komunikacji publicznej (PKS) i łącznie przemierzają dziennie trasę ponad 120 

km.  

Ponadto każda ze szkół prowadzi program dożywiania uczniów. Dla 

dzieci z rodzin ubogich dożywianie finansowane jest ze środków pomocy 

społecznej. Wszystkie szkoły w gminie mają zabezpieczone podstawowe 

warunki na dożywianie uczniów. W celu poprawy dożywiania uczniów w 

szkołach, konieczne jest wykończenie bloku żywieniowego przy zespole Szkół 

w Księżpolu, gdzie planowane jest przygotowywanie posiłków dla wszystkich 

uczniów z terenu gminy i stąd posiłki będą rozwożone do pozostałych szkół.  

Poniższy wykres przedstawia liczbę uczniów korzystających z dożywiania w 

poszczególnych placówkach szkolnych: 
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Wykres Nr 11: Dożywianie uczniów w szkołach. 
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Planowane są inwestycje, które umożliwią dzieciom i młodzieży rozwijanie 

swoich zainteresowań oraz pozwolą w interesujący sposób spędzić wolny czas; 

między innymi są to: 

 

 Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Zaniach 

oraz przy świetlicy wiejskiej w Majdanie Nowym 

 Modernizacja budynku po byłym SKR z przeznaczeniem na świetlicę 

wiejskiej w miejscowości Przymiarki 

 Remont remizy OSP Zawadka z przystosowaniem na świetlicę wiejską  

 Remont budynku szkoły w miejscowości Rakówka  

 Modernizacja budynku szkoły w Markowiczach wraz z rozbudową, 

Przedszkola 

 Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Lipowcu  

 Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Korchowie 

Pierwszym 

 Rozbudowa remizy OSP Rogale z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 

 Budowa Domu Kultury wraz z zapleczem kuchennym w Majdanie Starym 

 Budowa Domu Kultury w miejscowości Księżpol 

 

 

5.2  Infrastruktura sportowa 
 

Na terenie gminy dobrze jest rozwinięty sport amatorski. Funkcjonują cztery 

Ludowe Zespoły Sportowe biorące udział w rozgrywkach ligowych w piłkę 

nożną. Kluby LZS działają w miejscowościach Księżpol, Majdan Stary, 

Korchów Pierwszy, Rakówka. Zespól grający w piłkę siatkową w 

Markowiczach oraz młodzieżowy klub kajakarski „TANEW” działający przy 

Zespole Szkół w Księżpolu od 1996 r.. Prowadzona przez klub sekcja kajakowa 

skupia młodzież szkolną i pozaszkolną z terenu całej gminy. Sekcja ta ma duże 

osiągnięcia sportowe w skali wojewódzkiej i ogólnopolskiej.  

Zawodnicy UKS „TANEW” przy Zespole Szkół w Księżpolu są 

członkami młodzieżowej kadry województwa lubelskiego i  z tego powodu są 
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wspierani środkami Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Ponadto działalność 

klubu wspierana jest środkami finansowymi budżetu Gminy Księżpol. Znaczna 

ilość sprzętu kajakowego i treningowego została ufundowana przez Krajową 

Federację Sportu oraz MEN i S 

 

Do głównych potrzeb infrastruktury sportowej należy modernizacja boisk 

sportowych oraz rozbudowa zaplecza sportowego we wszystkich 

miejscowościach oraz w placówkach szkolnych. 

 

5.3   Ochrona Zdrowia 

 

Obszar gminy jest objęty usługami zdrowotnymi świadczonymi przez 

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w 

Księżpolu oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, 

w ramach, którego działa Szpital Powiatowy w Biłgoraju i jego filia w 

Tarnogrodzie.  

W Ośrodku Zdrowia w Księżpolu zatrudnionych jest trzech lekarzy, oraz 

prowadzony jest gabinet dentystyczny. Ośrodek Zdrowia nie posiada żadnego 

pojazdu, korzysta z transportu medycznego Szpitali w Biłgoraju i Tarnogrodzie.  

Na terenie gminy znajduje się jedna apteka zaopatrująca mieszkańców w 

lekarstwa.  

 

 

6. Zarządzanie 

 
Inwestycje gminne finansowane są z dochodów własnych Gminy, 

uzyskanych kredytów i pożyczek oraz zewnętrznie pozyskanych środków. 

Wartość środków finansowych jakie można przeznaczyć na ten cel określono na 

podstawie analizy bieżącej sytuacji Gminy, możliwości pozyskania 
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zewnętrznych źródeł finansowania, a także przeprowadzono prognozy na lata 

następne. 

 W oparciu o te dane opracowano wieloletni plan inwestycyjny na lata 2007 – 

2020. Program ten wyznacza główne kierunki rozwoju Gminy jak również 

określa główne zadania inwestycyjne dla poszczególnych branż tj. zadania z 

zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych, budowy oczyszczalni ścieków i 

kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy, inwestycje z zakresu oświaty, 

kultury i sportu, rozbudowy i modernizacji stacji ujęcia wody i sieci 

wodociągowych, zadania z zakresu gospodarki odpadami, inwestycje z zakresu 

turystyki i rekreacji, oraz zadania z zakresu promocji gospodarczej, turystycznej 

i rekreacyjnej. Inwestycje te będą realizowane w poszczególnych latach w miarę 

możliwości finansowych. 

 

 

Wykaz zadań i wydatków planowanych na realizację programów 

operacyjnych w latach 2008 – 2010 na terenie Gminy Księżpol. 
 

 

Lp Nazwa zadania 

Okres 

realizacji 

(lata) 

Wartość 

Szacunkowa 

(zł.) 

Źródła finansowania 

Budżet 

Gminy 

Programy 

operacyjne 

1. 

Budowa oczyszczalni ścieków 

w Zaniach i kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach 

Majdan Stary, Majdan Nowy, 

Rogale, Króle, Markowicze, 

Gliny i Zanie. 

2008- 

2010 
14 000 000 2 100 000 

RPO 

11 900 000 

2 

Budowa oczyszczalni ścieków 

w Płusach i kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach 

Korchów Pierwszy, Korchów 

Drugi i Płusy. 

2008- 

2010 
6 118 336 1  529 584 

PROW 

4 588 752 
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3 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Księżpol. 

2008- 

2009 
600 000 150 000 

PROW 

450 000 

4 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Majdan Stary 

2008- 

2009 
334 000 83 500 

PROW 

250 500 

5 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Rogale 

2008- 

2010 
600 000 150 000 

PROW 

450 000 

6 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Majdan Nowy 

2008- 

2010 
700 000 175 000 

PROW 

525 000 

7 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Zanie 

2008- 

2010 
650 000 162 500 

PROW 

487 500 

8 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Korchów Pierwszy 

2008- 

2010 
800 000 200 000 

PROW 

600 000 

9 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Korchów Drugi 

2008- 

2010 
400 000 100 000 

PROW 

300 000 

10 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Płusy 

2008- 

2010 
600 000 150 000 

PROW 

450 000 

11 

Zagospodarowanie centrum wsi 

Stary Lipowiec - budowa 

świetlicy wiejskiej - etap III, 

wraz z wyposażeniem i 

zagospodarowaniem terenu. 

2008- 

2010 
400 000 100 000 

PROW 

300 000 

12 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Zawadka 

2009- 

2010 
400 000 100 000 

PROW 

300 000 
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13 

Modernizacja Stacji Ujęcia 

Wody w Markowiczach: 

budowa studni głębinowej wraz 

z siecią zasilającą oraz 

wymiana zestawu 

hydroforowego i zestawu 

pompowego 

2008- 

2009 
400 000 100 000 300 000 

14 

Dokończenie budowy bloku 

żywieniowego wraz z 

wyposażeniem przy Zespole 

Szkół w Księżpolu 

2008- 

2009 
400 000 100 000 300 000 

15 

Przebudowa starego budynku 

szkoły w Rakowce na potrzeby 

sali gimnastycznej, wraz z 

przebudową kotłowni. 

2008- 

2010 
800 000 200 000 600 000 

16 

Remont Szkoły Podstawowej w 

Korchowie Pierwszym, wraz z 

budową boisk sportowych . 

2008- 

2010 
600 000 150 000 450 000 

17 

Remont budynku Szkoły 

Podstawowej przy Zespole 

Szkół w Majdanie Starym, 

wraz z budową boisk sportowych. 

2008- 

2010 
800 000 200 000 600 000 

Tabela Nr 6: Wykaz zadań na lata 2008 - 2010 
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7. ANALIZA SWOT MOCNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS 

I ZAGROŻEŃ 

Analizując mocne i słabe strony gminy Księżpol oraz jej zewnętrzne szanse i 

zagrożenia rozwojowe, wynikające z otoczenia rynkowego w skali makro i 

mikro, podzielono obszar zagadnień charakteryzujących gminę i jej otoczenie na 

4 grupy: 

I  GOSPODARKA 

II  SFERA SPOŁECZNA 

III  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

IV  ŚRODOWISKO 

 

7.1 Strategiczna diagnoza mocnych i słabych stron gminy oraz zewnętrznych 

szans i zagrożeń rozwojowych wynikających z otoczenia rynkowego 

 

 

GOSPODARKA 

Mocne strony Słabe strony 

 

 Tereny przygotowane pod 

inwestycje dla dużych i małych 

podmiotów gospodarczych, 

rzemiosła i handlu, stanowiące 

dużą atrakcyjność inwestycyjną 

gminy, 

 Jasne mechanizmy otrzymywania 

pozwoleń na lokalizację inwestycji, 

 Dostępność źródeł energii 

i prorozwojowa polityka 

inwestycyjna w zakresie 

 

 Znikomy sektor dużych podmiotów 

gospodarczych, 

 Zbyt mała ilość zakładów 

produkcyjnych, 

 Mały rynek zbytu na produkty 

rolne 

 Brak możliwości przetwarzania 

produktów rolnych 

 Mała ilość inwestorów 

zewnętrznych 

 Niewystarczająco rozwinięte 
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infrastruktury komunalnej, 

 Polityka podatkowa gminy (ulgi 

podatkowe), 

 Duża ilość podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych, 

 Rozwój firm prowadzących 

ponadlokalną działalność 

gospodarczą, 

 Dobra jakość ziem uprawnych, 

 Rozwinięta sieć usług zwłaszcza, 

w branży spożywczej i 

przemysłowej, 

 Warunki sprzyjające rozwojowi  

rekreacji, 

 Korzystna lokalizacja gminy, 

 Dobra dostępność komunikacyjna, 

 Konkurencyjność cenowa terenów 

inwestycyjnych 

 

rolnictwo, 

 Brak zorganizowanych grup 

producenckich w zakresie 

rolnictwa, 

 Małe zasoby finansowe 

mieszkańców gminy na rozwój 

przedsiębiorczości, 

 

 Konieczność posiadania wkładu 

własnego przy realizacji projektów 

z wykorzystaniem środków z 

funduszy krajowych i 

zagranicznych (posiadanych przez 

samorządy, przedsiębiorców, 

organizacje), 

 Brak tablic informacyjnych o 

regionie, oznaczenia tras 

rekreacyjnych, rowerowych i 

pieszych, 

 Znikoma ilość gospodarstw 

agroturystycznych, 

 

Tabela Nr 7- Analiza SWOT GOSPODARKA- mocne i słabe strony 

 

 

GOSPODARKA 

Szanse Zagrożenia 

 

 Wystarczająca przestrzeń 

inwestycyjna, 

 

 Zbyt wysokie oprocentowanie 

kredytów na działalność 
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 Pozyskanie inwestorów, 

 Unowocześnianie gospodarstw 

rolnych i ich produkcji, 

 Rozwój przetwórstwa rolnego  

 Rozwój turystyki, agroturystyki 

i rekreacji, 

 Rozwój gastronomii, 

 Włączenie się rolników do grup 

producenckich – regionalnych, 

krajowych i zagranicznych, 

 Edukacja społeczeństwa, 

 

 Możliwość wykorzystania środków 

z funduszy krajowych i 

zagranicznych, w tym z UE na 

współfinansowanie projektów 

gminy w zakresie infrastruktury, 

gospodarki, ekologii, edukacji, 

turystyki, kultury itd. oraz na 

działalność gospodarczą przez 

indywidualnych przedsiębiorców, 

grupy producenckie, na działanie 

organizacji pozarządowych,  

 

gospodarczą,  

 Wysokie koszty produkcji rolnej 

wpływające na nierentowność 

gospodarstw, 

 Za mała ilość środków 

finansowych lub ich całkowity brak 

na spłatę kredytów wcześniej 

zaciągniętych, 

 Brak ochrony krajowych 

i regionalnych rynków zbytu, 

 Obowiązywanie zakazów i 

ograniczeń w sferze inwestycji w 

części gminy, która znajduje się w 

Obszarze Chronionego Krajobrazu, 

 Ubożenie społeczeństwa 

 

Tabela Nr 8- Analiza SWOT GOSPODARKA- szanse i zagrożenia 
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SFERA SPOŁECZNA 

Mocne strony Słabe strony 

 

 Aktywność gospodarcza i 

społeczna mieszkańców, 

  Opracowany Plan Przestrzennego 

Zagospodarowania obejmuję całą 

gminę 

 Niskie bezrobocia, 

 Istniejące zasoby siły roboczej, 

 Miejsca pracy w drobnych 

podmiotach gospodarczych i 

firmach rodzinnych, 

 Priorytetowe traktowanie oświaty 

przez samorząd gminy, 

 Dobra struktura oświaty w gminie, 

 Wysoki poziom kwalifikacji kadry 

pedagogicznej, 

 Rozwinięte szkolnictwo 

podstawowe,  

 Średni poziom wykształcenia 

mieszkańców, 

 Istnienie zespołów sportowych 

i aktywna ich działalność, 

 Istnienie i wykorzystanie obiektów 

sportowych i rekreacyjnych, 

 Należyte funkcjonowanie ośrodka 

zdrowia, 

 Poczucie bezpieczeństwa wśród 

 

 Występowanie ukrytego bezrobocia 

 Występowanie sezonowych 

okresów zatrudnienia, 

 Zbyt małe środki finansowe na 

opiekę społeczną, 

 Niezadowalające wyposażenie 

szkół w nowoczesne środki 

dydaktyczne, 

 

 Brak gminnego ośrodka sportu 

wraz z odpowiednią bazą sportową, 

 Brak rezerw mieszkań 

komunalnych, 

 Brak budynków socjalnych w 

gminie, 
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społeczności gminy, 

 Przestrzeganie tradycji kulturalnej 

i historycznej, 

 Właściwe funkcjonowanie 

Gminnego Domu Kultury, 

 Zaangażowanie władz 

samorządowych gminy w sprawy 

jej mieszkańców, 

Tabela Nr 9- Analiza SWOT SFERA SPOŁECZNA- mocne i słabe strony 

 

SFERA SPOŁECZNA 

Szanse Zagrożenia 

 

 Stabilizacja , regionalnego 

i lokalnego rynku pracy, 

 Zmniejszanie się bezrobocia, 

 Wzmacnianie więzi wśród 

społeczności lokalnej, 

 Zachowywanie tradycji rodzinnych, 

kulturalnych, historycznych, 

 Możliwość pozyskiwania środków 

finansowych na współfinansowanie 

projektów związanych z edukacją, 

budową aktywnych postaw 

obywatelskich, zwalczaniem 

bezrobocia, kulturą itd. z funduszy 

krajowych i zagranicznych, w tym 

z UE 

 Wzrost poziomu życia 

mieszkańców 

 

 Migracja ludzi młodych ze wsi, 

 

 Niewystarczające środki lub ich 

brak na profilaktykę zdrowia, 

relaks i wypoczynek, 

 Słaba aktywność społeczeństwa 
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 Zwiększenie nakładów na 

szkolnictwo  

Tabela Nr10- Analiza SWOT SFERA SPOŁECZNA- szanse i zagrożenia 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Mocne strony Słabe strony 

 

 Przeprowadzona telefonizacja 

całości gminy, 

 Zelektryfikowanie gminy, 

 Zwodociągowanie gminy 

 Oczyszczalnia ścieków, 

 Zorganizowany wywóz odpadów 

i selektywna zbiórka odpadów, 

 Odpowiadająca potrzebom gminy 

sieć palcówek oświatowych i 

 wychowawczych, 

 Zadowalająca sieć komunikacji 

publicznej i sprawne połączenia 

między węzłami komunikacyjnymi, 

 Układ dróg powiatowych i 

gminnych należycie 

zabezpieczający obsługę 

komunikacyjną, 

 Dobry standard techniczny 

budynków będących własnością 

gminy, 

 Należyty stan oświetlenia gminy, 

 

 

 Średni stan nawierzchni dróg 

gminnych  

 Zły stan dróg powiatowych i 

wojewódzkich 

 Niedostateczne przystosowanie 

dróg wojewódzkich do pełnienia 

funkcji ruchu tranzytowego i 

lokalnego,, 

 Nie wystarczająca ilość chodników 

na terenie gminy, 

 Potrzeba budowy następnych 

oczyszczalni ścieków, 

 Brak kanalizacji sanitarnej 

(skanalizowano tylko ok. 10% 

gminy), 

 Konieczność rozbudowy sieci 

elektroenergetycznej średniego 

napięcia, 

 Lokalne kotłownie i piece opalane 

paliwem stałym, 

 Nie ma w gminie zaplecza 

informatycznego, 

 Brak posiadania wystarczających 
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środków własnych przy realizacji 

projektów w dziedzinie 

infrastruktury z funduszy 

krajowych i zagranicznych, w tym 

z UE, 

 Brak rozwiniętej linii gazowej na 

terenie gminy, 

Tabela Nr 11- Analiza SWOT INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- mocne i słabe strony 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Szanse Zagrożenia 

 

 Dalsza modernizacja i budowa dróg 

gminnych, 

 Przystosowanie dróg 

wojewódzkich do pełnienia funkcji 

ruchu tranzytowego i lokalnego, 

 Rozbudowa sieci gazowej na 

terenie gminy, 

 Stopniowe eliminowanie lokalnych 

kotłowni i pieców grzewczych, 

opalanych paliwem stałym, 

wykorzystanie gazu 

przewodowego, energii 

elektrycznej, odnawialnych źródeł 

energii, 

 Rozbudowa istniejących ujęć wody 

i włączanie nowych studni  

 Utrzymanie dobrego stanu 

technicznego infrastruktury, 

 Wykorzystanie zewnętrznych 

 

 Brak własnych środków 

finansowych na poprawę stanu 

infrastruktury technicznej i 

środków z budżetu państwa, 

 Niewykorzystanie możliwości jakie 

stwarzają zewnętrzne źródła 

finansowe, w tym z UE na poprawę 

stanu infrastruktury, 
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środków finansowych, w tym z UE 

do poprawy stanu infrastruktury 

technicznej 

 Lepsza informatyzacja gminy 

 

Tabela Nr 12- Analiza SWOT INFRASTRUKTURA TECHNICZNA- szanse i zagrożenia 

 

 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Mocne strony Słabe strony 

 

 Położenie gminy na obszarze 

atrakcyjnym przyrodniczo o 

stosunkowo czystym powietrzu 

atmosferycznym (brak przemysłu 

ciężkiego), 

 Położenie części gminy w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu  

 Opracowany programu ochrony 

środowiska, 

 Segregacja ogólna odpadów, 

 Oczyszczalnia ścieków w 

miejscowości Księżpol, 

 Dobre warunki glebowo – 

klimatyczne do produkcji rolnej, 

warzywnej, 

 Korzystne warunki do rozwoju 

turystyki rowerowej,  

 Dbałość o ekorozwój, 

 

 Brak programów energetycznych 

w zakresie gazyfikacji terenów pod 

przyszłe budownictwo 

mieszkaniowe, przemysł, usługi, 

 Znikoma ilość kwater i 

gospodarstw agroturystycznych, 

 Niewystarczająca ilość 

urządzonych szlaków 

turystycznych, rowerowych 

i pieszych 
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 Wzrastająca świadomość 

ekologiczna mieszkańców 

Tabela Nr 13- Analiza SWOT ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE- mocne i słabe strony 

 

 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Szanse Zagrożenia 

 

 Rozwój gospodarstw 

ekologicznych, 

 Utrzymywanie w dobrym stanie 

technicznym infrastruktury 

technicznej w gminie i regionie, 

 Możliwość rozwoju turystyki; 

rowerowej, pieszej, wodnej – 

przyjaznej środowisku, 

 Możliwość wykorzystania wód do 

rozwoju wędkarstwa,  

 Edukacja ekologiczna 

społeczeństwa, 

 Pozyskiwanie środków na ekologię, 

edukację ekologiczną, turystykę 

itd., z funduszy zewnętrznych 

krajowych i zagranicznych, w tym 

z UE 

 

 Brak promocji turystyki, agro 

i ekoturystyki, 

 Słabe tempo inwestycji 

ekologicznych  

 Powstawanie niekontrolowanych 

wysypisk odpadów, 

 Stosowanie lokalnych kotłowni 

i pieców grzewczych opalanych 

paliwem stałym 

Tabela Nr 14- Analiza SWOT ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE- szanse i zagrożenia 

 

Mocnymi stronami Gminy Księżpol są: stan infrastruktury technicznej 

takiej jak wodociągi, energia, telekomunikacja jak również przechodzące przez 

nią szlaki komunikacyjne. Na terenie gminy znajdują się wolne tereny 

inwestycyjne dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. Władze Gminy 



SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAA   RRROOOZZZWWWOOOJJJUUU   GGGMMMIIINNNYYY   KKKSSSIIIĘĘĘŻŻŻPPPOOOLLL   

   

   

 64 

Księżpol chcąc przyczynić się do rozwoju przemysłu zamierzają przeznaczyć 

więcej terenów pod inwestycje zmieniając w przyszłości Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Bezrobocie na ternie Gminy Księżpol jest stosunkowo niskie i utrzymuje się na 

poziomie ok. 4,5%. Od 2001r. zauważono spadek, co dobrze świadczy o 

rozwoju gminy.  

Do atutów Gminy Księżpol należą również posiadane surowce naturalne takich 

jak iły krakowieckie i złoża gazu ziemnego oraz atrakcyjne walory turystyczne 

takie jak „Dolina Rzeki Tanwi”, lasy Puszczy Solskiej z bogatą florą i fauną.  

 

 Słabą stroną Gminy Księżpol jest niewystarczająco rozwinięte rolnictwo. 

Jest ono rozdrobnione, średnia powierzchnia gospodarstwa to ok. 8ha. Brakuje 

także zorganizowanych grup producenckich. 

W infrastrukturze technicznej brakuje wystarczającej ilości oczyszczalni 

ścieków. Obecnie oczyszczalnia ścieków znajduje się tylko w miejscowości 

Księżpol. Sytuacja ta dotyczy również kanalizacji ścieków. Jedyną 

miejscowością w części skanalizowaną jest Księżpol ok. 60%, co daje ok. 10% 

całej gminy. Istnieje pilna potrzeba budowy oczyszczalni ścieków w 

miejscowościach Płusy i Zanie oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

całej gminy.  

Rozwój gminy hamuje również zły stan dróg powiatowych i wojewódzkich co 

zniechęca zewnętrznych inwestorów. 

Słabymi stronami strefy społecznej są; migracja ludzi co powoduje spadek 

ludności gminy, oraz zbyt małe środki na opiekę społeczną. Brakuje również 

rezerw mieszkań komunalnych i socjalnych. Istnieje również potrzeba remontu 

większości placówek szkolnych. 
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8. Misja i wizja Gminy Księżpol 

 

8.1 MISJA GMINY Księżpol 

 

Misją Gminy Księżpol jest przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom 

wysokiej jakości życia po przez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, 

tworzenie nowych terenów pod inwestycje w sektorze przemysłowym. 

Rozwiązywanie istniejących problemów, wykorzystywanie potencjałów 

rozwojowych gminy dla poprawy warunków życia mieszkańców.  

Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, ochrony zdrowia, 

oświaty oraz kultury, rekreacji i sportu.  

 

Realizacji powyższych celów służyć będą następujące działania: 

 wspomaganie i  reorientację zawodową rolników gospodarujących  na 

drobnych, nieopłacalnych gospodarstwach rolnych, 

 zabezpieczenie i uzbrojenie terenu pod lokalizację przemysłu oraz pod 

zabudowę mieszkalną, 

 dostosować istniejące ciągi dróg powiatowych i wojewódzkich wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą do norm technicznych i standardów unijnych, 

 wybudować odcinki dróg powiatowych stanowiące obecnie drogi 

gruntowe,  

 wybudować odcinki dróg gminnych stanowiące obecnie drogi gruntowe 

oraz   dostosować istniejące drogi gminne wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą do norm technicznych i standardów unijnych, 

 wybudować potrzebne oczyszczalnie ścieków oraz kanalizację sanitarną 

na terenie całej gminy, 

 zmodernizować obiekty szkolne oraz wybudować i wyposażyć sale 

gimnastyczne, 
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 wykonać nowe ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia w 

wodę, jak również modernizacje stacji wodociągowych i sieci oraz nowe 

odcinki sieci wodociągowych do gospodarstw domowych, 

 promować rozwój działalności gospodarczej, 

 ułatwiać i promować rozwój turystyki i agroturystyki, 

 podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

 

 Realizując tę MISJĘ w latach 2007 – 2020 gmina Księżpol może przyjąć, że jej 

WIZJA w roku 2020 będzie  wyglądała następująco: 

 

8.2 WIZJA GMINY KSIĘŻPOL 

 

Po spełnieniu założeń na lata 2007 – 2020 Gmina Księżpol stanie się 

miejscem, w którym warto nie tylko mieszkać i pracować, ale również 

inwestować. Przyczynią się do tego inwestycje gminne polegające na 

modernizowaniu infrastruktury technicznej i społecznej, jak również dotacje 

pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej.  

Władze Gminy dołożą wszelkich starań, aby gmina była postrzegana 

pozytywnie nie tylko przez własnych mieszkańców, ale także zadbają o 

wizerunek gminy jako przyjaznej dla nowych inwestorów. Promując gminę 

ukażą, że na jej terenach można nie tylko mieszkać, ale także prowadzić 

działalność gospodarczą, oraz przyjemnie spędzić czas wolny. 

Główne zmiany dokonane zostaną w infrastrukturze technicznej. Polegać 

one będą na budowie kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, modernizacji 

i budowie dróg. Placówki szkolne zostaną wyremontowane oraz odpowiednio 

wyposażone, przy nich powstaną nowe sale gimnastyczne. Na terenie gminy 

powstaną nowe świetlice wiejskie, które będą dobrze wpływać na rozwój dzieci 

i młodzieży. 
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    Nastąpi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu większa 

liczba mieszkańców gminy będzie mogła pracować poza rolnictwem, a 

jednocześnie w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Sytuacja ta przyczyni się 

do spadku bezrobocia oraz zmniejszenia migracji, zwłaszcza wśród młodych, 

wykształconych osób. 

Przewidywane zmiany obejmą także sektor rolniczy. Ułatwienie dostępu 

do informacji przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz wiedzy rolników 

na temat możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej oraz możliwości 

i zalet tworzenia zorganizowanych grup producenckich w zakresie rolnictwa. Na 

terenie gminy pojawią się podmioty zajmujące się przetwórstwem rolno – 

spożywczym co przyczyni się do znacznego rozwoju rolnictwa. Spodziewane 

jest także ukierunkowanie gospodarstw w jednej dziedzinie produkcyjnej. 

Sytuacja ta przyczyni się do poprawienia konkurencyjności produktów rolnych, 

a jednocześnie do promocji gminy.  

Gmina Księżpol rozwijać się będzie jako nowoczesna gmina z elementami 

uprzemysłowienia z zachowaniem tradycyjnej wiejskiej sieci osadniczej. Gmina 

będzie wykazywała dużą dbałość o rozwój przedsiębiorczości. Mieszkańcom 

Gminy zapewnione zostaną warunki życia zgodnie ze standardami europejskimi 

w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty i kultury. Gmina wykaże 

także dbałość o lokalne tradycje oraz zabytki dziedzictwa kulturowego.  

 

Realizacja WIZJI Gminy Księżpol mino znacznych wkładów z budżetu 

gminy oraz dużego zaangażowania władz nie będzie możliwa bez środków 

pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej. WIZJA realizowana będzie w 

oparciu o „STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY KSIĘŻPOL NA LATA 2007 – 

2020” oraz na podstawie „Lokalnego Planu Rozwoju Gminy”.  
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9. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

 

W oparciu o problemy kluczowe wynikające z analizy otoczenia zewnętrznego 

Gminy Księżpol i jej wewnętrznych zalet i słabości opracowano dla niej cele 

strategiczne. 

 

I  Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska 

1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie całej Gminy oraz  

budowa oczyszczalni ścieków. 

2) Gazyfikacja gminy. 

3) Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej 

 

II Systematyczna poprawa warunków i stopnia dostępności 

komunikacyjnej 

1) Nakłady inwestycyjne na remont i budowę dróg 

2) Nakłady inwestycyjne z zakresu remontu i budowy mostów  

 

 

III  Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy: 

1) Bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę 

2) Tworzenie warunków do inwestowania i zabudowy mieszkaniowej 

3) Promocję gminy 

 

IV Rozwój rolnictwa:  

1) Rozwój turystyki, agroturystyki 

2) Rozwój rolnictwa ekologicznego 

3) Modernizacja rolnictwa 

 

V Rozwój infrastruktury społecznej:  
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1) Rozwój oświaty sportu i rekreacji 

2) Rozwój działalności kulturalnej i ochrona dóbr kultury 

3) Ochrona zdrowia oraz zwalczanie zjawisk patologii społecznej 

4) Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

5) Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

6) Uporządkowanie przestrzeni publicznej centrów wsi 

 

10.  CELE OPERACYJNE / KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

I  Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska 

1) Budowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 

terenie całej Gminy 

 Dokończenie budowy kanalizacji w miejscowości Księżpol oraz 

budowa kanalizacji w miejscowościach Borki i Zynie. 

 Budowa oczyszczalni ścieków w Płusach i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach: Płusy, Korchów Pierwszy, Korchów Drugi 

 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oczyszczalni 

ścieków w Zaniach oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 

Majdan Stary, Majdan Nowy, Rogale, Gliny, Markowicze, Stare 

Króle, część Zyń i Zanie.  

 Budowa kanalizacji w miejscowościach: Przymiarki, Marianka, 

Rakówka, Zawadka i Budzyń. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kulaszach i kanalizacji sanitarnej 

w Starym Lipowcu, Nowym Lipowcu i Kulaszach. 

 

2) Gazyfikacja gminy. 

Rola samorządu gminy przy budowie sieci gazociągowej będzie 

ograniczała się jedynie do pomocy w załatwieniu części spraw formalno – 

prawnych oraz informowania społeczeństwa o korzyściach wynikających z 



SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAA   RRROOOZZZWWWOOOJJJUUU   GGGMMMIIINNNYYY   KKKSSSIIIĘĘĘŻŻŻPPPOOOLLL   

   

   

 70 

korzystania z gazu ziemnego np. do celów grzewczych. Gazyfikacja gminy 

Księżpol przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oddawanych do 

atmosfery. 

3) Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej 

     

 wykonanie nowych odwiertów studziennych ujmujących wodę z utworów 

trzeciorzędowych dla potrzeb wodociągów Księżpol i Markowicze, 

 spięcie wodociągów Księżpol i Markowicze, 

 budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w 

Księżpolu 

 budowa sieci wodociągowej Rakówka - Kucły  

 

II Systematyczna poprawa warunków i stopnia dostępności 

komunikacyjnej 

1)  Nakłady inwestycyjne na remont i budowę dróg 

 

Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji 

dróg i dostosowanie tych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą do        

obowiązujących norm technicznych i standardów unijnych:  

 

  droga Nr 109389 L w m. Borki 

  droga Nr 109414 L w m. Zynie 

  droga Nr 109415 L Stare Króle – Nowy Lipowiec 

  droga Nr 109416 L Pawlichy – Przymiarki Dolne 

  droga Nr 109417 L w m. Przymiarki Górne 

  droga Nr 109418 L w m. Marianka 

  droga Nr 109420 L Rakówka – Kucły 

  droga Nr 109421 L w m. Zawadka 

  droga Nr 109424 L w m. Nowy Lipowiec 

  droga Nr 109425 L w m. Księżpol 

  droga Nr 109426 L w m. Płusy 

  droga Nr 109427 L w m. Płusy 

  droga Nr 109430 L Zynie – Zagać 

  droga Nr 109432 L w m. Nowy Lipowiec 

  droga Nr 109433 L w m. Marianka 

  droga Nr 109434 L w m. Zagać 

  droga Nr 109565 L Stary Majdan – Rogale 

 

Wyszczególnienie zadań z zakresu budowy dróg gminnych: 
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  droga Nr 109419 L Rakówka – Podłęże 

  droga Nr 109414 L w m. Zynie 

  droga Nr 109415 L Stare Króle – Nowy Lipowiec 

  droga Pawlichy – Przymiarki Dolne 

  droga Nr 109421 L w m. Zawadka 

  droga Nr 109422 L w m. Kamionka 

  droga Nr 109429 L w m. Borki 

  droga Nr 109431 L w m. Stary Majdan 

  droga w m. Stary Lipowiec 

  droga w m. Kulasze 

  droga w m. Księżpol (ul. Osiedlowa) 

  droga w m. Księżpol (ul. Akacjowa) 

  droga w m. Księżpol (ul. Modrzewiowa) 

  droga w m. Księżpol (ul. Lipowa) 

  droga w m. Księżpol (ul. Sportowa) 

  droga w m. Księżpol (ul. Polna) 

  droga w m. Księżpol (ul. Zielona) 

  droga w m. Księżpol (od ul. Przemysłowej do ul. Akacjowej)  

  droga w m. Księżpol (od ul. Zielonej) 

  droga w m. Księżpol (od ul. Sportowej) 

  droga w m. Księżpol (pomiędzy masarnią a b. SKR – em) 

  droga w m. Księżpol (od drogi powiatowej w stronę oczyszczalni) 

  droga w m. Rogale (równoległa do drogi wojewódzkiej) 

  droga w m. Księżpol (obok masarni od strony północnej) 

  droga w m. Księżpol (od drogi powiatowej do ul. Przemysłowej) 

  droga w m. Płusy łącząca drogą powiatową Nr 2956 L z drogą gminną 

Nr 408 

 

Wyszczególnienie zadań z zakresu budowy mostów: 

 

 budowa mostu na rzece Tanew w ciągu drogi Zynie – Zagać 

 budowa mostu na rzece Tanew w Kucłach 

 budowa mostu na rzece Złota Nitka w Korchowie Pierwszym 

 modernizacja 2 mostów na rzece Złota Nitka w Księżpolu 

 modernizacja mostu na rzece Złota Nitka w Pawlichach 

 modernizacja mostu na rzece Złota Nitka w Płusach. 

 

 

III  Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy: 

1) Bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę. 
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Do rozwoju przedsiębiorczości w gminie Księżpol potrzebne są liczne 

inwestycje w infrastrukturę techniczną. Najważniejsze z nich przedstawiono w 

punkcie I.  

 

2) Tworzenie warunków do inwestowania i zabudowy mieszkaniowej. 

Strukturę przestrzenną gminy Księżpol określa miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony przez Radę Gminy Księżpol 

Uchwałą Nr XVI/53/2003 

 

Obecnie prowadzone są prace przy zmianie planu zagospodarowania 

przestrzennego. Ma ona na celu utworzenie nowych terenów pod inwestycje jak 

również pod budownictwo mieszkaniowe. 

 

3) Promocja gminy 

 dostarczenie inwestorom informacji na strefy inwestycyjnej, 

 przedstawienie możliwości inwestycyjnych gminy, 

 dostarczanie informacji o istniejących możliwościach inwestycyjnych 

danego, regionu 

 ukazanie walorów turystycznych. 

 

IV Rozwój rolnictwa:  

1) Rozwój turystyki, agroturystyki 

 przygotowanie nowych szlaków turystycznych, 

 oznakowanie szlaków rowerowych i pieszych, 

 wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych, 

 promocja turystyki i agroturystyki. 

 

2) Rozwój rolnictwa ekologicznego 

 promowanie rolnictwa ekologicznego, 
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 uświadamianie o walorach takiego rolnictwa, 

 wspieranie gospodarstw ekologicznych. 

 

3) Modernizacja rolnictwa 

 promowanie nowych technologii produkcyjnej, 

 przeprowadzanie szkoleń podnoszących wiedze rolników, 

 promowanie powstania grup producenckich. 

 

V Rozwój infrastruktury społecznej: 

1) Rozwój oświaty, sportu i rekreacji 

 modernizacja placówek oświatowych, 

 budowa sal gimnastycznych, 

 modernizacja boisk szkolnych, 

 modernizacja stadionów sportowych, 

 wspomaganie klubów sportowych na terenie gminy, 

 wyposażenie szkół podstawowych w odpowiedni sprzęt sportowy, 

 promowanie sportu i rekreacji. 

  

2) Rozwój działalności kulturalnej i ochrona dóbr kultury 

 stworzenie własnego produktu kulturowego, 

 modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, 

 tworzenie nowych świetlic wiejskich, 

 wspieranie zespołów artystycznych, 

 dbałość o zabytki i dziedzictwo kulturowe, 

 

3) Ochrona zdrowia oraz zwalczanie zjawisk patologii społecznej 

 podniesienie standardu świadczeń zdrowotnych, 

 wspieranie polityki społecznej 

 przeciwdziałanie patologii społecznej  
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4) Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy, 

 budowa nowych ciągów pieszych,  

 współpraca z organami Policji i z jednostkami OSP.  

 

5) Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

 utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu dla mieszkańców 

gminy, 

 uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, 

 rozwój sieci szerokopasmowej na terenie gminy  

6) Uporządkowanie przestrzeni publicznej centrów wsi 

 zagospodarowanie centrów wsi 

 budowa Domu Kultury w miejscowości Księżpol 

 budowa i adaptacja nowych świetlic wiejskich 

 uporządkowanie terenu wokół świetlic wiejskich, strażnic  

 

 

11.  System wdrażania i monitorowania 

11.1 Wdrażanie strategii 

 

Lp. Zadanie Termin  Odpowiedzialny 

za realizację 

1. Opracowanie „Strategii rozwoju Gminy 

Księżpol na lata 2007 – 2015” 

  

2. Przyjęcie „Strategii rozwoju Gminy Księżpol 

na lata 2007 – 2015” 

 

  

3. Określenie wielkości funduszu na realizację 

Strategii w 2008 r. 
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4.  Powołanie zespołu ekspertów koordynującego 

realizację Strategii oraz dokonującego procedur 

uaktualniania i ocen skuteczności 

 

  

5. Realizacja zadań objętych Strategią  

 

– wg oddzielnych harmonogramów 

opracowywanych na każdy rok 

 

 

  

6. Dokonywanie corocznych ocen skuteczności 

realizacji Strategii 

  

7. Dokonywanie okresowych analiz 

i uaktualnienie Strategii. 

  

8. Opracowanie końcowego raportu oceniającego 

realizację Strategii ze względu na osiągnięte 

cele i zrealizowane zadania. 

Porównanie wielkości nakładów na realizację 

Strategii z uzyskanymi efektami. 

 

  

9. Przyjęcie raportu z realizacji Strategii 

i określenie warunków wyjściowych do 

opracowania Strategii rozwoju Gminy Księżpol  

na lata następne 

  

Tabela Nr15- Harmonogram realizacji strategii. 

 

11.2 Aktualizacja strategii 

Aktualizacja strategii pozwala sprawdzić czy jest ona realizowana 

prawidłowo, a jej założenia nadal są aktualne. Powinna następować co 4 lata. 

Częste i bardzo głębokie aktualizacje mogą powodować niekonsekwencje w 

realizacji strategii. 

Oceny skuteczności realizacji strategii powinien dokonywać zespół ekspertów 

powołany przez Wójta Gminy Księżpol przynajmniej raz na dwa lata. 
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Co trzy lata powinna zostać dokonana analiza skuteczności zastosowanych w 

strategii narzędzi. Analizy powinny kończyć się raportem o stopniu 

zaawansowania celów strategii i propozycjami uaktualniania Strategii. 

Zapisy Strategii mogą być modyfikowane w trybie właściwym dla jej 

uchwalenia. 

 

Uaktualniania Strategii powinno polegać na: 

 analizowaniu raportów o sytuacji gospodarczej i społecznej gminy, 

 stałej kontroli i ocenie stanu środowiska przyrodniczego gminy, 

 sporządzaniu ekspertyz dla władz gminy dotyczących perspektyw 

rozwoju gminy, 

 bieżącej kontroli stopnia realizacji strategii. 

 

11.3 Kontrola efektywności strategii 

Kontrola efektywności realizacji strategii gminy Księżpol zostanie 

przeprowadzona w 2015r. 

Najważniejszym kryterium oceny strategii jest stopień jej realizacji. Wynikiem 

końcowej kontroli powinien być raport oceniający stopień realizacji 

zamierzonych celów oraz poszczególnych zadań. Powinien on również zawierać 

wartość poniesionych własnych i zewnętrznych nakładów na rozwój i 

restrukturyzację infrastruktury gminy. Raport powinien kończyć się wnioskami 

w zakresie wykonanych jak i nie wykonanych założeń strategii. Końcowe 

wnioski posłużą do opracowania strategii rozwoju gminy na kolejne lata.  

Konstrukcja strategii zapewnia elastyczność realizacji, wykorzystania przy jej 

realizacji nowych możliwości organizacyjnych, prawnych czy też korzystanie z 

nowo pojawiających się źródeł finansowania inwestycji.  
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12.  PROGNOZA FINANSOWA STRATEGII ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO GMINY KSIĘŻPOL NA LATA 2007 – 2020 

12.1 Prognoza finansowa Strategii. 

Realizacja Strategii opiera się na dwóch podstawowych założeniach: 

Strategiczne dla rozwoju Gminy Księżpol środki finansowe będą pochodzić 

ze źródeł zewnętrznych, które należy podzielić na dwie grupy: 

A – krajowe i zagraniczne fundusze i programy, w tym z Unii 

Europejskiej 

a) Budżet państwa – poprzez Samorząd Województwa Lubelskiego; m.in. na 

budowę, modernizację dróg, chodników, budowę kanalizacji i wodociągów, 

oczyszczalni ścieków, gospodarkę odpadami i inne przedsięwzięcia 

chroniące środowisko naturalne, tworzenie nowych miejsc pracy 

b) Fundusze pomocowe i strukturalne UE – na rozwój infrastruktury 

obszarów wiejskich, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, 

turystykę, agro i ekoturystykę, inwestycje w gospodarstwach rolnych, 

programy rolno środowiskowe, zalesianie, rynek pracy 

c) Programy Wspólnoty Europejskiej – na edukację, kulturę, współpracę 

młodzieżową, ekologię, niekonwencjonalne źródła energii 

d) Programy bilateralne i wielonarodowe Rządu RP – na ochronę 

środowiska, niekonwencjonalne źródła energii, turystykę, wsparcie małych i 

średnich firm, edukację, kulturę 

e) Fundacje zagraniczne, w tym europejskie wspierające rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – na edukację, ochronę 

środowiska, turystykę, kulturę, integrację europejską, budowę społeczeństwa 

obywatelskiego 

f) Instytucje finansowe i fundusze inwestycyjne wspierające 

przedsięwzięcia gospodarcze, realizowane przez samorządy terytorialne 
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oraz małe i średnie firmy – na wspieranie małych i średnich 

przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, turystykę, rynek 

pracy 

g) Polskie fundacje i organizacje, przez które realizowana jest 

zorganizowana pomoc dla samorządów terytorialnych – na rozwój 

infrastruktury obszarów wiejskich, ochronę środowiska, turystykę, 

wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę transgraniczną, 

integrację europejską, promocję gospodarczą. 

h) Polskie fundacje i organizacje wspierające budowę społeczeństwa 

obywatelskiego – na inicjatywy lokalne w zakresie ochrony środowiska, 

agro i ekoturystykę, promocję przedsiębiorczości, współpracę 

międzynarodową, edukację, kulturę 

i)  Rządowe programy wspierające integrację europejską – na 

przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i 

międzynarodowym, promujące członkostwo Polski w UE. 

B– inwestorzy lokalni, krajowi i zagraniczni 

Należy stworzyć dobrą strefę inwestycyjną i zachęcające warunki prawno – 

podatkowe. Dla inwestorów zewnętrznych ważna jest także skala 

pozabudżetowego finansowania rozwoju gminy, bo ona decyduje o poprawie 

infrastruktury cywilizacyjnej gminy i tworzy pozytywny klimat dla 

inwestycji. 

Prognoza zakłada, iż na dochody budżetu składać się będą: 

 dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych 

porozumień 

 subwencja ogólna ( część oświatowa)  

 dochody własne: 

 podatki i opłaty lokalne, 
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 udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, 

 dochody z majątku gminy, 

 odsetki od środków na rachunkach bankowych, 

 pozostałe dochody 

 

Należy założyć, że w latach 2007 – 2020 gmina może na realizację Strategii 

pozyskać ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii 

Europejskiej, dodatkowe środki finansowe budżetu na realizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

Wieloletni plan programów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę 

Księżpol przedstawia tabela nr 16 i 17. 

 

 

 

12.2 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Księżpol na lata  

  2007 – 2020  

 
 

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w I etapie: 
 

 

Lp Nazwa zadania 

Okres 

realizacji 

(lata) 

Wartość 

Szacunkowa 

(zł.) 

Źródła finansowania 

Budżet 

Gminy 

Programy 

operacyjne 

1. 

Budowa oczyszczalni ścieków 

w Zaniach i kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach 

Majdan Stary, Majdan Nowy, 

Rogale, Króle, Markowicze, 

Gliny i Zanie. 

2008- 

2010 
14 000 000 2 100 000 

RPO 

11 900 000 

2 

Budowa oczyszczalni ścieków 

w Płusach i kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach 

Korchów Pierwszy, Korchów 

Drugi i Płusy. 

2008- 

2010 
6 118 336 1  529 584 

PROW 

4 588 752 



SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAA   RRROOOZZZWWWOOOJJJUUU   GGGMMMIIINNNYYY   KKKSSSIIIĘĘĘŻŻŻPPPOOOLLL   

   

   

 80 

3 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Księżpol. 

2008- 

2009 
600 000 150 000 

PROW 

450 000 

4 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Majdan Stary 

2008- 

2009 
334 000 83 500 

PROW 

250 500 

5 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Rogale 

2008- 

2010 
600 000 150 000 

PROW 

450 000 

6 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Majdan Nowy 

2008- 

2010 
700 000 175 000 

PROW 

525 000 

7 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Zanie 

2008- 

2010 
650 000 162 500 

PROW 

487 500 

8 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Korchów Pierwszy 

2008- 

2010 
800 000 200 000 

PROW 

600 000 

9 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Korchów Drugi 

2008- 

2010 
400 000 100 000 

PROW 

300 000 

10 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Płusy 

2008- 

2010 
600 000 150 000 

PROW 

450 000 

11 

Zagospodarowanie centrum wsi 

Stary Lipowiec - budowa 

świetlicy wiejskiej - etap III, 

wraz z wyposażeniem i 

zagospodarowaniem terenu. 

2008- 

2010 
400 000 100 000 

PROW 

300 000 

12 
Zagospodarowanie centrum wsi 

Zawadka 

2009- 

2010 
400 000 100 000 

PROW 

300 000 
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13 

Modernizacja Stacji Ujęcia 

Wody w Markowiczach: 

budowa studni głębinowej wraz 

z siecią zasilającą oraz 

wymiana zestawu 

hydroforowego i zestawu 

pompowego 

2008- 

2009 
400 000 100 000 300 000 

14 

Włączenie dwóch istniejących 

studni głębinowych do stacji ujęcia 

wody w Księżpolu 

2007-

2008 
372 000 372 000  

14 

Dokończenie budowy bloku 

żywieniowego wraz z 

wyposażeniem przy Zespole 

Szkół w Księżpolu 

2008- 

2009 
400 000 100 000 300 000 

15 

Przebudowa starego budynku 

szkoły w Rakowce na potrzeby 

sali gimnastycznej, wraz z 

przebudową kotłowni. 

2008- 

2010 
800 000 200 000 600 000 

16 

Remont Szkoły Podstawowej w 

Korchowie Pierwszym, wraz z 

budową boisk sportowych . 

2008- 

2010 
600 000 150 000 450 000 

17 

Remont budynku Szkoły 

Podstawowej przy Zespole 

Szkół w Majdanie Starym, 

wraz z budową boisk sportowych. 

2008- 

2010 
800 000 200 000 600 000 

 

Tabela Nr 16: Wykaz zadań do realizacji w latach 2007 – 2008  
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Wykaz zadań, których realizację określi Rada Gminy w późniejszym terminie 

 

 

Lp. 

 

 

 

Nazwa zadania 

/ zakres rzeczowy / 

 

 

 
Okres 

realizacji 
 

 

 
Wartość 

szacunkowa 
(w zł) 

 

 

Źródła finansowania 

Budżet 

gminy 
Pozostałe 

1 

Droga gminna Lipowiec Stary 

-Aleksandrów (wykonanie 

nawierzchni na odcinku 743m) 

 

255 000 255 000  

2 

Droga gminna w Plusach, 
wykonanie nawierzchni na odcinku 
117 m (obok remizy OSP) 

 

150 000 150 000  

3 

Droga gminna w Księżpolu  
(ul. Sportowa) dł. 400 m 

 

500 000 100 000 400 000 

4 

Droga gminna w Księżpolu  

(ul. Słoneczna) dł. 400 m. 

 

400 000 80 000 320 000 

5 

Most przez rzekę Złota Nitka na 

drodze gminnej w Korchowie 

Pierwszym 

 

80 000 80 000  

6 

Zagospodarowanie centrum 

miejscowości Księżpol — budowa 

parkingów i chodników 

 

500 000 100 000 400 000 

7 

Droga gminna w Zawadce — 

nawierzchnia na odcinku 200 m 

 

80 000 80 000  

8 

Droga gminna Rakówka - Kucły 

700 m 

 

600 000 120 000 480 000 
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9 

Droga gminna w Księżpolu  

(ul. Pogodna) dł. 165 m -

budowa 

 

200 000 40 000 160 000 

10 

Droga gminna w Księżpolu  

(ul. Lipowa) dł. 120 m -budowa 

 

50 000 50 000  

11 

Droga gminna w 

Księżpolu  

(ul. Modrzewiowa) dł. 345 m - 

budowa 

 

350 000 70 000 280 000 

12 

Droga gminna w Nowym Lipowcu 

dł. 300 m — budowa nawierzchni 

wraz ze wzmocnieniem 

podbudowy 

 

250 000 250 000  

13 

Droga gminna w Księżpolu  

(ul. Akacjowa) dł. 345 m — 

budowa 

 

350 000 70 000 280 000 

14 

Droga gminna w Płusach dł. 400 

m — ułożenie nowej nawierzchni, 

wraz ze wzmocnieniem 

podbudowy 

 

150 000 30 000 120 000 

15 

Droga gminna w Księżpolu  

(ul. Krótka) dł. 70m - budowa 

 

130 000 26 000 104 000 

16 

Droga gminna w Księżpolu  

(ul. Krańcowa) dł. 200 m - budowa 

 

200 000 40 000 160 000 
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17 

Budowa nawierzchni na odcinku 

1200m w Nowym Lipowcu 

 

300 000 60 000 240 000 

18 

Budowa mostu na rzece Tanew w 

miejscowości Zynie 

 

3 500 000 700 000 2 800 000 

19 

Budowa mostu na rzece Tanew w 

Kucłach 

 

3 500 000 700 000 2 800 000 

20 

 

Budowa oczyszczalni ścieków w 

Płusach i kanalizacji sanitarnej w 

miejsc. Płusy, Korchów Pierwszy i 

Korchów Drugi (etap II) 

 

12 186 471 

 

2 437 294 

 

97 49176 

21 

Wykonanie remontu budynku 

Szkoły Podstawowej w Majdanie 

Starym 

 

30 000 30 000  

22 

Modernizacja „starego" budynku 

szkoły w Rakówce, wraz z 

przebudową kotłowni 

 

700 000 140 000 560 000 

23 

Remont budynku szkoły w 

Korchowie Pierwszym, wraz z 

urządzeniem boisk 

 

300 000 60 000 240 000 

24 

Budowa remizy OSP w Majdanie 

Starym 

 

700 000 140 000 560 000 

25 

Budowa Gminnego Ośrodka 

Kultury w Księżpolu 

 

700 000 140 000 560 000 
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26 

Opracowanie dokumentacji 

technicznej na budowę 

oczyszczalni ścieków w Rakówce, 

Przymiarkach Górnych, 

Przymiarkach Dolnych, Zawadce, 

Budzyniu i Mariance. 

 

150 000 150 000  

27 

Zakończenie budowy Świetlicy 

Wiejskiej w Starym Lipowcu, 

wraz z zagospodarowaniem placu 

 

150 000 30 000 120 000 

28 

Budowa sali gimnastycznej w 

Korchowie Pierwszym 

 

3 000 000 750 000 2 250 000 

29 

Budowa sali gimnastycznej w 

Rakówce 

 

1 500 000 375 000 1 125 000 

30 

Remont budynku Zespołu Szkół w 

Markowiczach raz z urządzeniem 

boisk sportowych  

 

500 000 125 000 375 000 

31 

Modernizacja boiska sportowego 

w Majdanie Starym 

 

450 000 112 500 337 500 

32 

Budowa boiska sportowego w m. 

Płusy 

 

300 000 75 000 225 000 

33 

Modernizacja boiska sportowego 

w Rakówce 

 

300 000 75 000 225 000 

34 

Modernizacja boiska sportowego 

w Korchowie Pierwszym 

 

450 000 112 500 337 500 
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35 

Modernizacja boiska sportowego 

w Korchowie Pierwszym 

 

300 000 75 000 225 000 

36 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

m. Przymiarki, Rakówka, 

Zawadka, Budzyń i Marianka 

 

9 000 000 2 250 000 6 750 000 

37 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

m. Lipowiec Stary, Lipowiec 

Nowy, Kulasze 

 

8 000 000 2 000 000 6 000 000 

38 

Budowa sieci wodociągowej w 

Rakówka - Kucły 

 

200 000 50 000 150 000 

39 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Pawlichach 

 

1 500 000 375 000 1 125 000 

40 

Budowa chodnika w miejscowości 

Korchów Pierwszy, Płusy, Majdan 

Stary, Majdan Nowy, Rogale   

 

3 500 000 875 000 2 625 000 

41 

Budowa chodnika obol przystanku 

przy drodze wojewódzkiej w 

okolicach miejscowości Gliny i 

Markowicze 

 

1 000 000 250 000 750 000 

42 

Budowa ronda na drodze 

wojewódzkiej Nr 835 w 

miejscowości Majdan Stary 
Koszty budowy poniesie Zarząd Dróg Wojewódzkich jako 

zarządca drogi 

 

Tabela Nr 16: Wykaz zadań do realizacji  
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