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I. WPROWADZENIE 

Gmina (należy przez to rozumieć gminę miejsko – wiejską Zwierzyniec) jest wspólnotą samorządową 
tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców, w której splatają się złożone procesy społeczno-
gospodarcze przebiegające w środowisku naturalnym i w określonej przestrzeni.  

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców, rozwijanie infrastruktury technicznej i społecznej, ochrona 
środowiska naturalnego oraz rozwój gospodarczy warunkowane są wieloma czynnikami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi.  

Gmina jest instytucją, która jest ustawowo odpowiedzialna za zarządzanie określonym kompleksem 
przestrzenno-terytorialnym i sferami życia publicznego – za prowadzenie polityki rozwoju. W 
ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju1 w art. 2. wskazuje się, że 
„Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i 
realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-
gospodarczej regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia 
nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej”. W artykule 3 jest mowa o tym, kto 
ma prowadzić politykę rozwoju. I tak:  

- w skali kraju – Rada Ministrów; 

- w skali regionu – samorząd województwa; 

- w skali lokalnej – samorząd powiatowy i gminny. 

Kolejne wskazanie z cytowanej ustawy znajduje się w art. 4. – „Politykę rozwoju prowadzi się na 
podstawie strategii rozwoju”. 

Zatem można przyjąć, że strategie rozwoju opracowuje się dla instytucji, które dostarczają usługi 
publiczne oraz inicjują i wspierają działania związane ze współdziałaniem partnerów społecznych w 
tych zakresach. Dokumenty takie winny spełniać standardy stosowane przez instytucje zarządzające 
środkami strukturalnymi UE. Głównymi standardami są: prowadzenie pracy z udziałem partnerów 
społecznych/interesariuszy oraz zgodność z wymaganiami  wynikającymi z metodologii Zarządzania 
Cyklem Projektu (Project Cycle Management), przyjętej przez Komisję Europejską. Strategie mogą 
być opracowywane, jako całkowicie nowe lub aktualizacje istniejących dokumentów. W przypadku 
jednostek samorządu terytorialnego rekomendowane jest opracowywanie strategii zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategie rozwoju mają charakter ogólny i są nadrzędne w 
stosunku do pozostałych dokumentów planistycznych danej instytucji. 

Biorąc powyższe pod uwagę władze Gminy podjęły decyzję o aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy. Od czerwca 2014 r. trwały konsultacje społeczne, pracował Zespół Zadaniowy ds. 
opracowania aktualizacji strategii, odbywały się warsztaty diagnostyczno-projektowe z udziałem 
mieszkańców, reprezentantów instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w Gminie. 

Przy formułowaniu celów strategicznych uwzględnione zostały występujące uwarunkowania zawarte 
m.in. w Diagnozie ilościowej i Diagnozie jakościowej sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie. 

Cele strategiczne dotyczą spraw, co do których Gmina i partnerzy społeczni, każdy w zakresie 
swoich kompetencji, mogą podejmować autonomiczne działania. Autonomiczność działań oznacza, 
że Gmina i partnerzy społeczni mają do tego prawo i nie są uwarunkowani decyzjami zewnętrznymi 
podejmowanymi poza Gminą. 

Proponowane w strategii cele i zadania służące ich realizacji, obejmują wszystkie sfery życia 
i funkcjonowania Gminy. W pracach nad strategią wyodrębnione zostały trzy sfery funkcjonowania 
Gminy prezentowane poniżej: 

                                            

1
 j. t. Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm. 
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1. Sfera społeczna,  

2. Sfera potencjałów i zasobów Gminy, 

3. Gospodarka i promocja Gminy. 

Tym samym Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 - 2022 jest dokumentem 
kierunkowym, swoistą mapą drogową, stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych 
działań przez wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych Gminy. 

Pozwala to na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Gminy. Kompleksowe podejście, 
będące cechą planowania strategicznego powoduje, iż realizacja tak określonej strategii jest 
wspólnym zadaniem władz samorządowych i wszystkich parterów społecznych i gospodarczych 
w Gminie.  

I.1. Autorzy Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 - 2022 

Prace nad strategią były prowadzone przez Zespół Zadaniowy ds. opracowania Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 - 2022, do którego zostały zaproszone osoby 
reprezentujące partnerów społeczno-gospodarczych Gminy2. Poniżej zamieszczona tabela 
prezentuje listę osób uczestniczących w pracach nad strategią. Lista obejmuje oprócz zaproszonych 
partnerów społeczno-gospodarczych pracowników Urzędu Miejskiego, którzy uczestniczyli w pracach 
warsztatowych. 

Tabela 1. Lista uczestników warsztatów 

L.p. Imię i nazwisko Instytucja 

1. Artymiak Sylwia  Urząd Miejski w Zwierzyńca 

2. Bartnik Bernadeta  Urząd Miejski w Zwierzyńcu 

3. Bartnik Sławomir  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 

4. Bednarska Irena  Ośrodek Wypoczynkowy „Anna” w Zwierzyńcu 

5. Budzyński Andrzej  Przewodniczący Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 

6. Cieplak Franciszek Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca 

7. Ciupik Leokadia Urząd Miejski w Zwierzyńcu 

8. Czochra Jan Zespół Szkół w Zwierzyńcu 

9. Czochra Katarzyna  Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu 

10. Dudek Tadeusz Klub Sportowy „Sokół” Zwierzyniec 

11. Grabowski Tadeusz  Roztoczański Park Narodowy 

12. Grela Monika  Sołtys  wsi Guciów 

13. Hajduk Maria  Sołtys wsi Żurawnica 

14. Hanaka Aleksandra  
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Uśmiech” 

15. Kańczuła Bogdan Radny Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 

16. Kawka Grażyna  Zespół Szkół w Zwierzyńcu 

17. Kolman Urszula  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 

18. Krzyszczak Paweł  Urząd Miejski w Zwierzyńcu 

                                            
2 Należy przez to rozumieć gminę miejsko – wiejską Zwierzyniec 
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19. Kuczmowska Elżbieta  Urząd Miejski w Zwierzyńca 

20. Kulas Andrzej Nadleśnictwo Zwierzyniec 

21. Kurzawski Krzysztof  Radny Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 

22. Łączkowski Przemysław Prywatny Przedsiębiorca 

23. Maryńczak Piotr  Posterunek Policji w Zwierzyńcu 

24. Marzec Anna  Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu 

25. Padjas Zbigniew Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarze” 

26. Piasecka Marta  Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach 

27. Pilip Zofia  Urząd |Miejski w Zwierzyńcu 

28. Marian Pilip Przedsiębiorca 

29. Piwowarski Lech  Wspólnota Mieszkaniowa „BELFER” 

30. Romaszko Barbara Stowarzyszenie Profilaktyczno Edukacyjne RAZEM 

31. Ruda Joanna  Zespół Szkół w Zwierzyńcu 

32. Skiba Jan Urząd Miejski w Zwierzyńcu 

33. Słomiany Jan  Radny Powiatu Zamojskiego 

34. Smoła Jan Roztoczański Park Narodowy 

35. Strupieniuk Zdzisław  Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego 

36. Studnicka Halina Urząd Miejski w Zwierzyńcu 

37. Szymańska Beata  Radna Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 

38. Szymczuk Irena  Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu 

39. Wawrzkowicz Elżbieta  MOPS Zwierzyniec 

40. Winnik Ryszard P.H.U. „ Ryś” 

41. Wolanin Edyta  Urząd Miejski w Zwierzyńcu 

42. Wróblewski Bogusław  
Red. Naczelny „ Akcent”, Radio Lublin, Honorowy 

Obywatel Zwierzyńca 

43. Zygmunt Marek  Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu 

 

Praca realizowana była przez Zespół Zadaniowy pracujący nad Strategią w następujących obszarach 
tematycznych: 

- Zaspokojenie potrzeb mieszkańców; 

- Infrastruktura techniczna, potencjał i ład przestrzenny, potencjał ekologiczny, potencjał 
ludzki, potencjał kulturowy; 

- Gospodarka i promocja Gminy.  

Dokument Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 – 2022 został opracowany na 
podstawie wyników prac Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Zwierzyniec na lata 2014 – 2022 przez zespół w składzie: 
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Tabela 2. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego biorący udział w opracowaniu strategii 

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko Służbowe 

1 Jan Skiba Burmistrz Zwierzyńca 

2 Halina Studnicka Zastępca Burmistrza Zwierzyńca 

3 Edyta Wolanin Sekretarz Gminy 

4 Leokadia Ciupik Inspektor ds. ewidencji działalności Gospodarczej 

5 Paweł Krzyszczak Młodszy Referent 

6 Zofia Pilip 
Inspektor ds. zieleni miejskiej i funduszy 

pomocowych dla rolnictwa 

7 Bernadeta Bartnik 
Kierownik Referatu Zarządzania Funduszami 

Zewnętrznymi 

8 Sylwia Artymiak 
 Inspektor ds. pozyskiwania funduszy 

pozabudżetowych 

9 Elżbieta Kuczmowska Inspektor ds. zarządzania funduszami zewnętrznymi 

Tabela 3. Konsultanci przygotowujący strategię 

Imię i nazwisko Zakres prac (nazwa firmy) 

1. Joanna Biłyk 
Konsultant i moderator – koordynacja prac Zespołu Konsultantów (EKO-
GEO Consulting Marek Biłyk) 

2. Mariusz Świerk Konsultant, prace redakcyjne(EKO-GEO Consulting Marek Biłyk) 

3. Paweł Mentelski Konsultant, prace redakcyjne (Res Management s.c.) 

4. Tomasz Bartnicki  Konsultant i moderator, prace redakcyjne (Res Management s.c.) 

 

I.2. Założenia strategii 

Założenia stanowiły warunki brzegowe niezbędne do prawidłowego sformułowania strategii rozwoju 
i były określane na początku jej powstawania. 

Założenia dotyczące dokumentu strategii: 

1. Perspektywa planowania: 2022 rok. 

2. Decyzje zawarte w strategii rozwoju będą służyły mieszkańcom Gminy. 

3. Strategia będzie najogólniejszym dokumentem planistycznym Gminy i tym samym wraz ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie nadrzędna w 
stosunku do pozostałych dokumentów przyjętych przez Władze Gminy. 

4. Strategia będzie spójna z zamierzeniami zewnętrznych dokumentów planistycznych. 

5. Zadaniem strategii jest ułatwienie władzom samorządowym utrzymania głównych, 
długookresowych celów rozwoju Gminy. 

6. Strategia będzie wskazywała zadania wspólne partnerów społecznych i gospodarczych.  

7. Realizacją strategii będą kierowały władze wykonawcze Gminy. 

Założenia dotyczące procesu pracy nad opracowaniem dokumentu strategii: 

1. Strategia opracowywana jest z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej (interesariuszy). 

Założenia dotyczące zrównoważonego rozwoju: 

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, zrównoważony rozwój oznacza integrację działań 
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politycznych, gospodarczych oraz społecznych, z zachowaniem równowagi i trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych. 

1. Przygotowanie strategii i jej realizacja będzie uwzględniała zasady zrównoważonego rozwoju. 

Termin „zrównoważony rozwój” oznacza: 

1. Zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb. 

2. Poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność. 

3. Harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju. 

4. Długookresowe podejście do analizowania, planowania i urzeczywistniania celów rozwoju. 
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II. DIAGNOZA ILOŚCIOWA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ GMINY 

WSTĘP 

Niniejszy dokument ma po części charakter raportu o stanie gminy i zarazem cząstkowej diagnozy 
dokonanej w oparciu o dostępny zasób informacji ilościowych. Zawiera:  

 Informacje ilościowe i faktograficzne przekazane przez Urząd Miejski, pochodzące z 
zasobów informacyjnych poszczególnych referatów Urzędu oraz dostarczone przez 
instytucje zewnętrzne zlokalizowane w Zwierzyńcu,  

 Informacje ilościowe, głównie statystyczne, pozyskane przez autorów opracowania ze źródeł 
powszechnie dostępnych, głównie z Banku Danych Lokalnych GUS.  

 Inne informacje faktograficzne pozyskane przez autorów opracowania.  

 Oceny diagnostyczne dokonane poprzez odpowiednie analizy w oparciu o niżej podane 
kryteria. 

Oceny diagnostyczne dokonywane były w oparciu o kryterium porównawcze ze zbiorami innych 
jednostek, kryterium czasowe – postępu lub regresu danego zjawiska, w niektórych przypadkach – 
poprzez analizy struktur (w %). Zależnie od zasadności merytorycznej do porównań brano gminy 
miejsko – wiejskie o zbliżonej liczbie mieszkańców w województwie, tj.: Kock, Krasnobród, 
Kazimierz Dolny, Józefów (l. mieszkańców od ok. 6 700 do ok. 7 200). W wielu porównaniach 
uwzględniano też cały kraj, woj. lubelskie, miasta Polski, miasta woj. lubelskiego oraz Lublin. 
Porównania retrospektywne uzależnione były od dostępności informacji (część informacji w banku 
danych lokalnych GUS dostępna jest od 1995, część dla okresów krótszych) i zasadności 
merytorycznej wynikającej z charakteru badanego zjawiska. W momencie pozyskiwania informacji 
(czerwiec – lipiec 2014 roku) dostępne dane objęły rok 2013 (w niektórych przypadkach 2011 rok lub 
2012 ze względu na brak nowszych danych). 

Cechą diagnozy bazującej na danych ilościowych jest zróżnicowany zakres informacji w 
poszczególnych dziedzinach: w niektórych zasób informacji jest bogaty, w niektórych – niewielki 
bądź nawet brak informacji. Niniejsze opracowanie ma charakter kompilacji z wielu źródeł, co 
dodatkowo przyczynia się do zróżnicowania stopnia jego szczegółowości. 

Diagnozowanie na bazie danych ilościowych jest tylko jedną z metod w planowaniu strategicznym i 
możliwe jest tylko dla niektórych ocenianych aspektów. Większość ocen ma charakter jakościowy. 
Dlatego na pełną diagnozę składa się też jej część jakościowa będąca wynikiem prac 
warsztatowych. 

Inne informacje i wyjaśnienia:  

Jednostki porównywane: 

 Jednostki porównywalne: gminy miejsko – wiejskie z województwa lubelskiego o liczbie 
mieszkańców ok. ok. 6 700 do ok. 7 200, tj.: Kock, Krasnobród, Kazimierz Dolny, Józefów 
(dot. danych dostępnych w BDL GUS); 

 Gminy miejsko – wiejskie ogółem w kraju i w województwie lubelskim; 

 Ogółem województwo i kraj. 

 

 

 

 

 



 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014-2022 

 

 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
ul. Leszczyńskiego 6 
20-069 Lublin 

10 
 

II.1. Otoczenie lokalne i regionalne 

II.1.1. Położenie Gminy Zwierzyniec 

Położenie administracyjne 

Administracyjnie Gmina Zwierzyniec leży w południowej części województwa lubelskiego, i stanowi 
odrębną jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Zwierzyniec (gmina miejsko - wiejska).  

Rysunek 1. Położenie Gminy Zwierzyniec na tle powiatu zamojskiego  

 
Źródło: UM Zwierzyniec 

Gmina Zwierzyniec, która jest częścią powiatu zamojskiego zajmuje powierzchnię ok. 157 km2. 
Gmina sąsiaduje z pięcioma gminami powiatu zamojskiego: Szczebrzeszyn, Radecznica, Krasnobród, 
Adamów, Zamość oraz z dwiema z terenu powiatu biłgorajskiego: Tereszpol i Józefów. Gmina 
Zwierzyniec złożona jest z miasta Zwierzyniec i 9 wsi, w tym 10 sołectw3, tj.: Bagno, Topólcza, 
Turzyniec, Guciów, Kosobudy, Kosobudy Bór, Obrocz, Sochy, Wywłoczka i Żurawnica. 

Tabela 4. Powierzchnia miejscowości w gminie Zwierzyniec 

Nazwa sołectw Powierzchnia [ha] 

Zwierzyniec 619,00 

Bagno 165,14 

Topólcza 1 024,84 

                                            
3 Miejscowość Kosobudy i Kosobudy Bór posiada dwa sołectwa. 
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Nazwa sołectw Powierzchnia [ha] 

Turzyniec 907,87 

Guciów 327,65 

Kosobudy 4 269,98 

Kosobudy Bór 57,62 

Obrocz 3 171,48 

Sochy 617,1800 

Wywłoczka 1 251,54 

Żurawnica 1 242,60 

Źródło: Urząd Miejski w Zwierzyńcu 

Zwierzyniec leży w odległości 30 km od miasta powiatowego Zamość oraz w odległości ok. 100 km 
od Lublina. Gmina Zwierzyniec zwana jest stolicą Roztocza, znajduje się bowiem w obrębie Wyżyny 
Wschodniomałopolskiej na terenie makroregionu Roztocze w granicach subregionu Roztocza 
Zachodniego i Roztocza Środkowego. Granicą fizjograficzną, geologiczną i hydrogeologiczną 
pomiędzy tymi subregionami jest przebiegająca południkowo dolina Wieprza. Pokrywa glebowa na 
terenie gminy Zwierzyniec wykazuje szereg cech charakterystycznych dla Roztocza Zachodniego i 
Roztocza Środkowego. Charakteryzuje się ona dużą różnorodnością skał macierzystych, rzeźby 
terenu i stosunków wodnych.  

Stolica Gminy - miasto Zwierzyniec znajduje się na wysokości 225 m n.p.m. nad rzeką Wieprz, 
stanowiącą tutaj granicę pomiędzy Roztoczem Środkowym, a Zachodnim. Gmina leży w dorzeczach 
prawostronnych dopływów Wisły: Wieprza i Sanu. Większość obszaru gminy należy do zlewni górnego 
biegu Wieprza. Jedynie południowy fragment gminy jest odwadniany przez źródłowy odcinek potoku 
Szum, dopływ Tanwi, a następnie Sanu. Przebiega tutaj dział wodny rozdzielający zlewnie rzek: 
Wieprza i Sanu. Rzeźba terenu gminy Zwierzyniec jest urozmaicona, dzięki wyraźnym wzgórzom 
i dolinom, typowym dla krajobrazu Roztocza. Z uwagi na budowę geologiczną – podłoże kredowe 
oraz warstwy lessu – powstają liczne wąwozy i jary.  

Elementem różnicującym rzeźbę trenu jest dolina rzeki Wieprz i innych cieków wodnych. Krajobraz 
gminy Zwierzyniec jest urozmaicony, na co składa się oprócz elementów antropogenicznych, rzeźba 
terenu, wody powierzchniowe oraz szata roślinna – głównie w formie lasów4. 

Położenie historyczne 

Zwierzyniec powstał w 1593 r. na terenie tzw. włości Szczebrzeskiej, włączonej do ordynacji 
zamojskiej przez jej założyciela kanclerza Jana Zamoyskiego. Utworzono tu wówczas drugi w Polsce 
zwierzyniec myśliwski, ogrodzony 30 kilometrowym parkanem oraz wybudowano okazały dwór 
modrzewiowy. Dało to początek i nazwę miejscowości. 

W wieku XVII Zamoyscy podejmowali też znakomitych królewskich gości: Władysława IV, Jana 
Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowskiego. To w Zwierzyńcu rozkwitła miłość Marii Kazimiery 
D'Arguin i Jana Sobieskiego. W latach 1741-47 Teresa i Tomasz Zamoyscy w podzięce za narodziny 
długo oczekiwanego syna Klemensa wybudowali kościół barokowy na jednej z wysp stawu, 
wykonanego w poprzednim stuleciu przez jeńców tureckich i tatarskich. Na początku XIX wieku 
Zamoyscy przenieśli do Zwierzyńca Zarząd Ordynacji Zamojskiej, do wybudowanego w tym celu 
kompleksu klasycystycznych gmachów. Dało to impuls do intensywnego rozwoju miejscowości. 
Wybudowano wtedy domy dla urzędników ordynackich, o których wykształcenie bardzo dbano, 

                                            
4 Źródło: Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Zwierzyniec na lata 2007-2015.  
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wysyłając ich na kształcenie za granicę. Zatrudniano też cudzoziemskich specjalistów z Anglii, 
Włoch, Niemiec. Pracowali oni w powstających zakładach przemysłowych takich jak pierwsza w 
Polsce fabryka maszyn rolniczych (1804) czy funkcjonujący do dziś browar (1806 r). W czasie 
Powstania Listopadowego Zwierzyniec był miejscem postoju i przemarszu wojsk powstańczych z 
gen. Józefem Dwernickim i Piotrem Wysockim. Powstanie styczniowe zaznaczyło się zwycięską 
bitwą pod pobliską Panasówką. Jej śmiertelne ofiary, z węgierskim ochotnikiem mjr Edwardem 
Nyary, złożono we wspólnej mogile na skraju miejscowości. W 1901 r. pomoc i schronienie znalazł 
tu zbieg z Petersburga, Józef Piłsudski. Ordynaccy leśnicy pomogli mu przedostać się nielegalnie 
przez granicę z Galicją na Tanwii. 

Na przełomie XIX i XX w Zwierzyniec stał się modną miejscowością letniskową. Z myślą o letnikach i 
mieszkańcach urządzono park zwany ogrodem skarbowym i umieszczono w nim pomnik szarańczy 
przeniesiony z Hamernii. W 1905 roku definitywnie rozebrano ogrodzenie zwierzyńca myśliwskiego. 
Świadkiem krwawych zmagań I wojny światowej jest cmentarz wojenny, kryjący groby osób kilku 
narodowości. We wrześniu 1939 r. przez Zwierzyniec prowadził szlak bojowy Stefana Roweckiego i 
Stanisława Sosabowskiego. W Ordynacji ukrywało się wiele osób, m.in. gen. Stanisław Tatar i Jerzy 
Wasowski. W czasie okupacji był tu prężny ośrodek 9 p.p. Armii Krajowej. Hitlerowcy urządzili w 
Zwierzyńcu obóz dla jeńców francuskich, przekształcony potem w obóz przejściowy dla 
pacyfikowanej i wysiedlanej ludności Zamojszczyzny. W ratowaniu dzieci z tego obozu osobiście 
zaangażował się ordynat Jan Zamoyski i jego żona Róża. Wejście na te tereny Armii Czerwonej w 
lipcu 1944 r. wcale nie oznaczało końca walk i nastania spokoju. 350 letnia Ordynacja Zamojska 
została rozwiązana. Ostatni ordynat pod fałszywymi zarzutami trafił na kilka lat do więzienia. 
Zwierzyniec wyszedł obronną ręką, ale nowe części miejscowości trzeba było odbudować. W 1990 r. 
Zwierzyniec otrzymał prawa miejskie. 

II.1.2. Otoczenie przyrodnicze 

Geologia i morfologia5 

Gmina Zwierzyniec znajdująca się na terenie Roztocza, które to jest pasem wzniesień o długości 180 
km, szerokości około 14 km ograniczający od południa Wyżynę Lubelską i łączący ją z Wyżyną 
Podolską wyżynnym mostem pomiędzy Kotliną Sandomierską, a Kotliną Pobuża. Roztocze Środkowe 
pozbawione jest pokrywy lessowej. Powierzchnia jego jest zbudowana z mioceńskich piaskowców 
oraz wapieni litotamninowych, wśród których biegną subsekwentne (podłużne) doliny górnego 
Wieprza, górnej Sołokiji i górnej Tanwi. 

Na terenie Gminy Zwierzyniec w profilu stratygraficznym możemy wyróżnić warstwy starszego, 
krystalicznego podłoża (tworzące tzw. zrąb Tomaszowa), na którym zostały osadzone utwory 
mezozoiczne jury i kredy, wykształcone w postaci gez i opok.  

Surowce mineralne 

Na terenie Gminy Zwierzyniec nie ma rozpoznanych i udokumentowanych złóż kopalin pospolitych. 
Nie występują także żadne złoża kopalin podstawowych. 

Utwory geologiczne występujące na obszarze Gminy Zwierzyniec nie mają większego znaczenia, jako 
surowce mineralne. Wynika to nie tylko z bardzo ograniczonej ich przydatności do celów 
gospodarczych, ale także z faktu, że na dużym obszarze gminy występuje Roztoczański Park 
Narodowy, gdzie eksploatacja wszelkich surowców jest wykluczona. 

Występujące w części północno-wschodniej gminy utwory górnej kredy - opoki i gezy oraz w 
części południowo-zachodniej utwory mastrychtu dolnego – gezy i opoki margliste nie są 
obecnie eksploatowane. W przeszłości były one w niewielkim stopniu używane lokalnie do budowy 
domów oraz umacniania dróg. 

 

                                            
5 Prognoza oddziaływania na środowisko: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Zwierzyniec 
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Gleby 

Pokrywa glebowa na terenie Gminy Zwierzyniec wykazuje szereg cech charakterystycznych dla 
Roztocza Zachodniego i Roztocza Środkowego. Charakteryzuje się ona dużą różnorodnością skał 
macierzystych, rzeźby terenu i stosunków wodnych. 

W zachodnich partiach gminy wchodzących w skład Roztocza Zachodniego oraz na niektórych 
terenach znajdujących się w okolicach Guciowa i Bondrzyna występują lessy i osady lessopodobne. 
Strefa zwartego płata lessowego kończy się na linii Turzyniec – Wywłoczka i poza nią nie występują 
gleby bielicowe (pseudobielicowe).  

W znacznej części dolin rzecznych występują gleby bagienne. Na południowym odcinku doliny 
Wieprza (od Żurawnicy do Zwierzyńca) przeważają gleby mułowo – błotne, powyżej Zwierzyńca 
mady i gleby mułowo – błotne. 

Na Roztoczu Środkowym, na Garbie Kosobudzkim, Garbie Wojdańskim i Garbie Obrockim przeważają 
gleby brunatne wytworzone z gezów formacji kredowej. Padół Zwierzyńca poniżej miasta i Kotlina 
Szumu przykrywają bielice wytworzone z piasków luźnych. 

Pokrywa glebowa na omawianym terenie pod kątem wpływu na krążenie wody odznacza się również 
znaczną różnorodnością. W zachodniej części gminy, na Roztoczu Szczebrzeszyńskim gleby, 
podobnie jak skały macierzyste są słabo przepuszczalne dla wód opadowych, natomiast na Roztoczu 
Środkowym i w dolinach rzecznych - gleby w miejscach, gdzie pozwalają na to warunki orograficzne 
łatwo prowadzą wody opadowe w głąb profilu glebowego. 

Gleby ma terenie Gminy Zwierzyniec pod względem klas bonitacyjnych charakteryzują się mało 
korzystnymi warunkami. Dominują tutaj gleby należące do IVa, IVb gruntów klasy bonitacyjnej.  

Wody powierzchniowe 

Na terenie Gminy Zwierzyniec zlokalizowane są dwa cieki wodne: Wieprz i Świerszcz.  

Wieprz stanowi oś hydrograficzną obszaru gminy, wypływa on z jeziora Wieprzowego w 
miejscowości Wieprzec, leżącej na terenie Grzędy Sokalskiej graniczącej z Roztoczem Środkowym. 
Wieprz płynie w kierunku WNW, przecina granicę gminy na 273 km biegu i nie zmieniając kierunku 
dopływa do Zwierzyńca. Długość rzeki na obszarze gminy wynosi 18,5 km. Na terenie miasta 
Zwierzyniec do Wieprza uchodzi Świerszcz, poniżej Zwierzyńca rzeka zmienia kierunek biegu na 
północny i poniżej miejscowości Żurawnicy przecina granicę gminy. Rzeka na tym terenie nie jest 
uregulowana, we wschodniej części gminy tworzy liczne meandry. Wcięcie koryta w dno doliny nie 
jest wielkie i wynosi od 0,5 do 2,0 m (w zakolach pod podcinanym brzegiem). Średni spadek rzeki 
wynosi 18,5 km.  

Świerszcz jest lewostronnym dopływem Wieprza, płynie w dnie doliny Zwierzynieckiej przez obszar 
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Szerokość rzeki wynosi od 1 do 3 m, charakteryzuje się ona 
małym spadkiem. Przepływy Świerszcza kształtują się na poziomie 60l/s. W dolnym biegu rzeki 
został utworzony staw „Echo”, w Zwierzyńcu przed ujściem Świerszcza do Wieprza potok zasila staw 
kościelny.  

Ponadto ważną częścią układu wód powierzchniowych gminy są: zbiornik retencyjny w Rudce, Stawy 
Echo, Staw Kościelny oraz historyczny układ wodny w Zwierzyńcu. 

Kompleks stawów „Echo” znajdujący się w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego posiada 
łączną powierzchnie 39,3 ha. Największy ze stawów wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych. 
Występują tutaj również Staw Floriański i Czarny Staw. Na terenie Zwierzyńca znajduje się także 
Staw Kościelny z zabytkowym kościołem, zaś na obrzeżach miasta wybudowano zbiornik retencyjny 
„Rudka”, zasilany wodami Wieprza6.  

W skład historycznego układu wodnego w Zwierzyńcu wchodzą następujące elementy: 

                                            
6 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Zwierzyniec na lata 2007-2015. 
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- Kanał Ogrodowy wraz z budowlami powstały z połączenia Stawu Pałacowego i Długiego 
Kanału, jako jednego lustra wodnego; 

- Staw wraz z budowlami powstały na terenie byłych Stawów I i II; 

- Kanał Ulgi; 

- Ciek Świerszcz; 

Obszary Natura 2000 i obszary cenne przyrodniczo 

Na terenie gminy Zwierzyniec występują 2 obszary zaliczane do obszarów Natura 2000. Są to:  

- PLB 060012 „Roztocze„ 

- PLH 060017 „Roztocze Środkowe” 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Roztocze” PLB 060012 

Znaczna część gminy (na południe i wschód od drogi wojewódzkiej) została objęta na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. obszarem specjalnej ochrony ptaków 
pod nazwą „Roztocze” (kod obszaru PLB060012) wchodzącym w skład Europejskiej sieci 
ekologicznej NATURA 2000. Jest to jedna z największych ostoi ptasich w Polsce. Do najcenniejszych 
gatunków tej ostoi należą: dzięcioł białogrzbiety, puchacz, puszczyk uralski i orlik krzykliwy – 
gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi oraz dzięcioł zielonosiwy. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Roztocze Środkowe” PLH 060017 

Obszar położony w całości w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego mający znaczenie dla 
Wspólnoty o kodzie PLH060017 „Roztocze Środkowe”. Obszar ważny dla zachowania 
bioróżnorodności. Naturalne, dobrze zachowane starodrzewia, silnie zróżnicowane zbiorowiska 
leśne. Bogata flora naczyniowa z wieloma rzadkimi i zagrożonymi gatunkami; rzadkie i interesujące 
gatunki roślin niższych (grzybów, porostów i mszaków). Cenna ostoja fauny puszczańskiej.  

Z granicami Roztoczańskiego Parku Narodowego pokrywają się niemal w całości granice Specjalnego 
Obszaru Ochrony Siedlisk „Roztocze Środkowe” PLH 060017. Ponad 40% obszaru zajmuje 14 
rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są to głównie naturalne, dobrze 
zachowane i silnie zróżnicowane zbiorowiska leśne. Występuje w nich bogata flora naczyniowa 
(ok.700 gatunków) z wieloma rzadkimi i zagrożonymi gatunkami a także rzadkie i interesujące 
gatunki roślin niższych (grzybów, porostów i mszaków). „Roztocze Środkowe stanowi ponadto cenną 
ostoję fauny puszczańskiej, w tym wiele interesujących gatunków bezkręgowców. 21 gatunków 
zwierząt i 3 gatunki roślin z tego obszaru znajdują się w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 
Jednym z rzadszych jest chrząszcz Rhysodes sulcatus, który ma tu jedno z 3 aktualnie znanych z 
Polski miejsc występowania. Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków. 

Projektowany Rezerwat Biosfery „Roztocze i Puszcza Solska” 

Gmina Zwierzyniec w całości położone są w granicach projektowanego rezerwatu Biosfery 
„Roztocze i Puszcza Solska”. Status ten nadawany przez UNESCO obszarom o wybitnych, 
wyróżniających się w skali globalnej walorach przyrodniczych i krajobrazowych, gdzie prawne formy 
ochrony przyrody i zrównoważone użytkowanie gospodarcze, tworzą unikalny, wzajemnie 
zharmonizowany układ. Nadanie statusu rezerwatu biosfery nie jest związane z wprowadzeniem na 
danym terenie nowych przepisów ochronnych, lecz jest jego międzynarodową (światową) nobilitacją 
i promocją przez UNESCO, w uznaniu starań społeczności lokalnych i naukowych o zachowanie 
harmonii między wysokimi walorami przyrodniczymi, a ich zrównoważonym użytkowaniem. 

Parki Narodowe i Krajobrazowe.  

Na terenie Gminy znajduje się Roztoczański Park Narodowy (8483 ha) z obszarami objętymi ochroną 
ścisłą. Są to obszary: Bukowa Góra, Czerkies, Nart, Jarugi i Międzyrzeki. Najważniejszym 
elementem przyrody Parku są jego bogate i zróżnicowane zespoły leśne, do których należy: bór 
jodłowy i buczyna karpacka. Najżyźniejsze gleby porastają bogate lasy liściaste - grądy , gdzie 



 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014-2022 

 

 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
ul. Leszczyńskiego 6 
20-069 Lublin 

15 
 

oprócz buków można spotkać graby, dęby, wiązy, klony, jawory i lipy. Z rzadkich ptaków jakie 
gnieżdżą się w lasach i nad wodami występuje orlik krzykliwy i bocian czarny. Stawy Echo są 
miejscem gniazdowania ptaków wodnych jak: perkozy, kurki wodne i dzikie kaczki. Wśród gadów 
możemy spotkać żmiję , zaskrońca i gniewosza plamistego. 

W najbliższym otoczeniu Gminy znajdują się również dwa parki krajobrazowe tj.: 

- Krasnobrodzki Park Krajobrazowy utworzony w 1988 r. o pow. 9 390 ha, w tym 5639 ha 
lasów jodłowo-bukowych , chroni rzadkie gatunki flory i fauny (rez. "Św.Roch") ; 

- Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy - z urozmaiconą wąwozami lessowymi rzeźbą terenu 
oraz gęstą siecią stromych jarów. Powstał w 1991 r. na powierzchni 20 209 ha. W części 
południowo-zachodniej znajduje się torfowisko z gatunkami chronionymi: rosiczką 
okrągłolistną i wierzbą borówkolistną. W okolicach Radecznicy i Zaporza występują liczne 
źródła. 

Pomniki przyrody 

Na terenie Gminy Zwierzyniec występuje obecnie 12 obiektów (w większości są to drzewa) 
wpisanych do rejestru pomników przyrody.  

Tabela 5. Pomniki przyrody występujące na terenie gminy 

L.p. 
Nazwa 
formy 

przyrody 
Rodzaj Lokalizacja 

Rok 
utworzenia i podstawa prawna 

Opis 

1. 
Pomnik 

przyrody 
drzewo 

dz.nrew.1462 
ul. Parkowa 3 
Zwierzyniec 

19.03.1983 Orzeczenie Nr 73 z up. 
Wojewody Wojewódzki Konserwator 
Przyrody z dnia 19.03.1983r. Dz.Urz. 

WRN w Zamościu 1984r.Nrl poz.4 

Sosna czarna 
wys. 22 m. 

obwód na wys 
130 cm.-235 

cm. 

2. 
Pomnik 

przyrody 
drzewo 

dz.nr ew. 1462 
ul. Parkowa 3 
Zwierzyniec 

19.03.1983 Orzeczenie Nr 80 zup. 
Wojewody Wojewódzki Konserwator 

Przyrody z dnia 19.03.1983r. 
Dz.Urz.WRN w Zamościu 1984r.Nrl 

poz. 4 

Cyprysik błotny 
wys.l3m. 

obwód 91 cm. 

3. 
Pomnik 

przyrody 
drzewo 

dz.nr ew. 1462 
ul. Parkowa 3 
Zwierzyniec 

19.03.1983 Orzeczenie Nr 81 zup. 
Wojewody Wojewódzki Konserwator 

Przyrody z dnia 19.03.1983r. 
Dz.Urz.WRN w Zamościu 1984 Nr 1 

poz.4 

Jałowiec 
wirgilijski wys. 
12 m. obwód 

123cm. 

4. 
Pomnik 

przyrody 
drzewo 

dz. 1462 ul. 
Parkowa 3 

Zwierzyniec 

19.03.1983 Orzeczenie Nr 82 z up. 
Wojewody Wojewódzki Konserwator 

Przyrody z dnia 19.03.1983r. 
Dz.Urz.WRN w Zamościu 1984 Nr 1 

poz.4 

Daglezja sina 
wys. 12m. 

obwód 114czm. 

5. 
Pomnik 

przyrody 
Płat 

roślinności 

dz. nr ew. 1520 
Wywłoczka 
Leśnictwo 

Zwierzyniec 

2.12.1988r. Orzeczenie Nr 2 up. 
Wojewody Zamojskiego z dnia 
2.12.1988r. Dz.Urz. Woj.Zam. 

1988r.Nrl6 poz, 152 

Zimoziół 
północny 

http://dz.nrew.1462/
http://dz.nrew.1462/
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6. 
Pomnik 

przyrody 
drzewo 

dz. nr ew. 662 
Kosobudy 

2.12.1988 Orzeczenie Nr 1 Wojewody 
Zamojskiego z dnia 2.12.1988r.Dz. 
Urz.Woj. Zamojskiego z 1988r.Nrl6 

poz. 152 

Lipa 
drobnolistna 
ws. 25 cm. 

obwód 410 cm. 

7. 
Pomnik 

przyrody 
drzewo 

dz. nr ew. 
1293/1 ul. 
Parkowa 

Zwierzyniec 

19,03.1983 Orzeczenie Nr 79 zup. 
Wojewody Wojewódzki Konserwator 
Przyrody z dn. 19.03.1983r. Dz.Urz. 

WRN w Zamościu Nr 1 poz. 4 z 1984r. 

Dąb szypułkowy 
odm. 

strzępolistny 
wys. 16 m. 

obwód 175 cm. 

8. 
Pomnik 

przyrody 
drzewo 

dz. nr ew. 64 
Obrocz 

30.07.2009r. Rozporządzenie Nrłl 
Wojewody Lubelskiego z dn. 

30.07.2009r. W sprawie uznania za 
pomnik przyrody (Lublin 1.09.2009r. 

Wiąz polny 
wys.lOm. 

obwód 345 cm. 

9. 
Pomnik 

przyrody 
drzewo 

dz.nr ew. 702 
Obrocz 

j.w 

Lipa 
drobnolistna 
wys. 25m. 

Oowód 560 cm. 

10. 
Pomnik 

przyrody 
drzewo 

dz.nr ew. 708 
Obrocz 

j.w 

4 lipy 
drobnolistne 

wys. 20 -23 m 
obwody: 529 
cm, 367 cm, 

340cm, 522cm. 

11. 
Pomnik 

przyrody 
drzewo 

dz.nr ew. 1290 
przy ul. 

Parkowej w 
Zwierzyńcu 

19.03.1983 Orzeczenie Nr 83 z up. 
Wojewody Wojewódzki konserwator 
Przyrody z dn. 19.03.1983r. Dz.Urz. 
WRN w Zamościu Nr 1 poz.4 z 1984r. 

platan 
klonolistny 
wys.lóm. 

obwód 276 cm. 

12. 
Pomnik 

przyrody 
drzewo 

dz.nr ew. 1290 
przy ul. 

Parkowej w 
Zwierzyńcu 

19.03.1983 Orzeczenie Nr 78 zup. 
Wojewody Wojewódzki konserwator 
przyrody z 19. 03.1983r. Dz.Urz.WRN 

w Zamościu Nr 1 poz. 4 z 1884r. 

Orzech szary 
wys.lSm. 

Obwód 265cm. 

Źródło: UM Zwierzyniec 

Poziom zanieczyszczenia środowiska7 

Powietrze atmosferyczne 

Gmina Zwierzyniec należy do strefy lubelskiej. Według danych zamieszczonych w „Raporcie o stanie 
środowiska województwa lubelskiego w 2011 r.” (dla 2012 r. nie opublikowano jeszcze danych) stan 
czystości powietrza wg kryterium ochrony zdrowia oraz kryterium ochrony roślin na terenie gminy 
Zwierzyniec jest dobry. 

W 2011 r. ocenę wg kryteriów dotyczących ochrony zdrowia wykonano dla: benzenu, dwutlenku 
azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, arsenu, 
kadmu, niklu i benzo/a/pirenu. 

                                            
7 Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 
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W 2011 r. w strefie lubelskiej dotrzymane były standardy jakości powietrza dla następujących 
zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, substancji zawartych w 
pyle zawieszonym PM10 (ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo/a/pirenu). W zakresie ww. substancji 
strefa lubelska zaliczona została do klasy A.  

W 2011 r. pomiary jakości powietrza prowadzone były na stacji monitoringu powietrza 
zlokalizowanej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w stacji Biały Słup. 

Wody powierzchniowe 

Na terenie gminy Zwierzyniec nie są zlokalizowane punkty pomiarowo - kontrolne, w których jest 
badany stan jakości wód. Badania te prowadzone są w punkcie pomiarowo - kontrolnym Wieprz – 
Namule oraz Wieprz – Michalow. Według Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 
2010 r. stan/potencjał ekologiczny rzeki Wieprz w ww. ppk określono jako umiarkowany (III klasa). 

Wody podziemne 

W załączniku nr 2 do dokumentu pn. „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” 
przedstawiono charakterystykę jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) obszaru obejmującego 
rejon Gminy Zwierzyniec. Na podstawie dostępnych danych, stan chemiczny i ilościowy części wód 
podziemnych oceniono jako dobry. 

Gleby 

Gleby ma terenie Gminy Zwierzyniec pod względem klas bonitacyjnych charakteryzują się mało 
korzystnymi warunkami. Dominują tutaj gleby należące do IVa, IVb gruntów klasy bonitacyjnej. 
Źródłem zanieczyszczenia gleb mogą być zanieczyszczenia komunikacyjne oraz niewłaściwie 
używane środki ochrony roślin. Skażenia na skutek chemizacji nie stanowią obecnie w gminie 
istotnego zagrożenia, ponieważ zdecydowanie spadło zużycie nawozów sztucznych i środków 
ochrony roślin.  

Hałas 

Na terenie gminy Zwierzyniec nie prowadzi się pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego. 
Najbliższy punkt pomiarowy znajduje się w Zamościu. Na terenie województwa lubelskiego pomiary 
takie prowadzone są w sąsiedztwie dróg krajowych.  

Na terenie gminy Zwierzyniec skala oddziaływania transportu drogowego jest mała. Skutki 
oddziaływania ograniczają się do terenów bezpośrednio przyległych do drogi. Przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie gminy należy spodziewać się w sąsiedztwie drogi 
wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn. W sąsiedztwie dróg powiatowych i gminnych, gdzie 
natężenie ruchu kołowego jest mniejsze, panuje korzystniejszy klimat akustyczny.  

II.1.3. Miejsce w sieci osadniczej 

Województwo lubelskie charakteryzuje się monocentrycznym układem osadniczym, z jednym 
głównym miastem, jakim jest Lublin (mieszka tu prawie 16% ludności województwa). W sieci 
osadniczej Lubelszczyzny bardzo ważną funkcję pełnią również pozostałe miasta na prawach 
powiatu (Zamość, Chełm, Biała Podlaska), gdzie łącznie mieszka prawie 9% ludności województwa. 
Gmina Zwierzyniec, w której mieszka około 7 tys. osób jest jedną z mniejszych gmin w 
województwie. 

Gminę Zwierzyniec charakteryzuje zjawisko odpływu ludności - ujemne saldo migracji. Około 50% 
emigracji stanowią wyjazdy do innych miasta. Pozostała część stanowią migracje zagraniczne lub 
migracje na wieś. Zjawisko to jest zdecydowanie większe niż w innych miastach województwa 
lubelskiego czy w porównaniu do całego kraju (patrz tabela 20 w rozdziale II 2.1.4). 

II.1.4. Potencjał społeczny otoczenia 

Według danych GUS na koniec 2013 roku w gminie mieszkało 7 067 osób (wg faktycznego miejsca 
zamieszkania, stan na XII), co stanowiło ok. 0,3% ludności województwa lubelskiego. Porównując 
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pierwszy (2004) i ostatni rok (2013) analizy liczba mieszkańców zmalała o niecałe 3%. Szczegółowe 
dane prezentuje tabela. 

Tabela 6. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i 
poprodukcyjnym wg płci 

Wyszczególnienie 2004 2008 2013 
Dynamika 

2013 / 2004 

ogółem 7 261 7 178 7 067 -2,7% 

mężczyźni 3 549 3 489 3 438 -3,1% 

kobiety 3 712 3 689 3 629 -2,2% 

w wieku przedprodukcyjnym  

ogółem 1 630 1 456 1 273 -21,9% 

mężczyźni 830 760 663 -20,1% 

kobiety 800 696 610 -23,8% 

w wieku produkcyjnym  

ogółem 4 271 4 325 4 350 1,8% 

mężczyźni 2 284 2 303 2 366 3,6% 

kobiety 1 987 2 022 1 984 -0,2% 

w wieku poprodukcyjnym  

ogółem 1 360 1 397 1 444 6,2% 

mężczyźni 435 426 409 -6,0% 

kobiety 925 971 1 035 11,9% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

II.1.5. Potencjał ekonomiczny otoczenia 

Potencjał ekonomiczny otoczenia Gminy Zwierzyniec obrazuje w pewnym stopniu regionalny poziom 
PKB per capita. Tabela poniżej przedstawia PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju, 
województwie lubelskim w poszczególnych podregionach województwa8. 

Tabela 7. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 

Wyszczególnienie 

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 
Produkt krajowy brutto na 

1 mieszkańca, Polska = 
100 

2004 2008 2011 
Dynamika 

2000 = 
100% 

2004 2008 2011 

zł zł zł % % % % 

Polska 24 215 33 464 39 665 104% 100,00 100,00 100,00 

Lubelskie 16 788 23 249 26 919 96% 69,30 69,50 67,90 

Podregion bialski 14 283 19 872 23 687 101% 59,00 59,40 59,70 

Podregion chełmsko-
zamojski 

14 411 19 895 22 290 91% 59,50 59,50 56,20 

Podregion lubelski 21 116 29 398 34 425 95% 87,20 87,80 86,80 

Podregion puławski 15 302 20 867 24 157 100% 63,20 62,40 60,90 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

                                            
8 Dane GUS dotyczące PKB dostępne są wyłącznie dla kraju, województw i podregionów 
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Innym wskaźnikiem ilustrującym potencjał ekonomiczny podregionu są przeciętne wynagrodzenia 
brutto. W powiecie zamojskim w 2008 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w porównaniu 
do średniej krajowej wynosiło 70,3%. W roku 2012 wartość ta wzrosła o 4,1 punktu procentowego.  

Tabela 8. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w porównaniu do średniej krajowej i 
wojewódzkiej 

Jednostka terytorialna 

ogółem 
Dynamika 

przeciętne miesięczne 
wynagrodzenia brutto w relacji 

do średniej krajowej 
(Polska=100) 

2008 2012 2008 2012 

zł zł % % % 

Polska 3 158,48 3 744,38 19% 100,0 100,0 

Województwo Lubelskie 2 771,99 3 382,66 22% 87,8 90,3 

Powiat Zamojski 2 219,60 2 778,35 25% 70,3 74,2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Analizując potencjał gospodarczy otoczenia należy zwrócić uwagę na stopę bezrobocia. W grudniu 
2013 roku w powiecie zamojskim (brak danych GUS dla NTS-5)9 wskaźnik poziomu bezrobocia 
wyniósł 16,2%. Jest to wartość nieznacznie niższa niż w mieście Zamość oraz dużo wyższa w 
porównaniu do średniej krajowej i wojewódzkiej.  

Tabela 9. Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2008, 2010, 2012 i 2013 

Jednostka 
terytorialna 

2008 2010 2012 2013 

ogółem 

w 
porównani
u do kraju, 

Polska = 
100 

ogółem 

w 
porównani
u do kraju, 

Polska = 
100 

ogółem 

w 
porównani
u do kraju, 

Polska = 
100 

ogółem 

w 
porównani
u do kraju, 

Polska = 
100 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Polska 9,5 100,0 12,4 100,0 13,4 100,0 13,4 100,0 

Województwo 
Lubelskie 

11,2 117,9 13,1 105,6 14,2 106,0 14,4 107,5 

Miasto 
Zamość 

13,1 137,9 15,1 121,8 16,5 123,1 16,5 123,1 

Powiat 
Zamojski 

11,4 120,0 14,5 116,9 16,2 120,9 16,2 120,9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w maju 2014 roku stopa bezrobocia dla Powiatu 
Zamojskiego wyniosła 15,0%, dla Miasta Zamość 15,4%, podczas gdy średnia dla województwa 
lubelskiego wyniosła w tym czasie 13,4%. 

II.1.6. Powiązania transportowe 

Przez Gminę Zwierzyniec przebiega droga wojewódzka nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – 
Szczebrzeszyn stanowiąca główną oś komunikacyjną tego obszaru. Droga wojewódzka stanowi 

                                            
9
 NTS-5 – poziom gmin wg metodologii GUS 
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bezpośrednie połączenie Zwierzyńca z Biłgorajem i Szczebrzeszynem. Całkowita długość drogi na 
terenie gminy wynosi 11,796 km, w tym na terenie Miasta Zwierzyniec 1,796 km. 

Rysunek 2. Układ komunikacyjny Giny i obszaru wokół  

 
Źródło: Internet 

Droga wojewódzka stanowi bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 74 łączącą następujące 
miejscowości (Sulejów, Kielce, Opatów, Ożarów – obwodnica, Annopol, Kraśnik – obwodnica, Janów 
Lubelski, Frampol – obwodnica, Szczebrzeszyn, Zamość, Hrubieszów, Zosin - Przejście graniczne 
Zosin-Uściług).  

Po terenie gminy komunikację zapewniają drogi powiatowe i gminne. 

Tabela 10. Zestawienie długości dróg na terenie gminy 

L.p. Drogi 
Ilość dróg na terenie  

miasta ( km) 

Ilość dróg na 
terenie gminy 

(km) RAZEM 

1. wojewódzkie 1,796 10,000 11,796 

2. powiatowe 3,653 38,355 42,008 

3. gminne 18,800 11,600 30,400 

Ogółem 24,249 59,955 84,204 

Źródło: UM Zwierzyniec 

Szczegółowe zestawienie dróg gminnych i powiatowych przebiegających przez gminę zawierają 
poniższe tabele. 
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Tabela 11. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy 

Nr drogi 
klasa 
drogi 

Przebieg drogi (od… do…) 
Gmina 

(m – miasto) 
Dł. 

drogi 

Dł. 
nawierzchni 
bitumicznej 

Dł. 
nawierzchni 
gruntowej 

3250 L G Topornica - Zwierzyniec Zwierzyniec 9010 9010 - 

2951 L G 
Zwierzyniec - st. kol. 

Krasnobród 
Zwierzyniec 8552 8552 - 

3252 L G 
Obrocz-Namule-Hutki do 

dr.485444 
Zwierzyniec 5000 5000 - 

2951 L G 
ul. Partyzantów; ul. 1 

Maja; ul. Chodorowskieao 
Zwierzyniec 

- m 
1415 1415 - 

3209 L L 
Gorajec-Kawęczynek-

Topólcza 
Zwierzyniec 2076 2076 - 

3251 L Z Zwierzyniec - Obrocz Zwierzyniec 1325 - 1325 

3253 L L Adamów - Bliżów - Guciów Zwierzyniec 440 - 440 

2946 L L 
Sigła Górecko Stare - 
Górecko Kościelne 

Zwierzyniec - 
m 

1118 1118 - 

3210 L Z Szczebrzeszyn-Topólcza Zwierzyniec 6289 6289 - 

2947 L Z Zwierzyniec - Tereszpol Zwierzyniec 4545 4545 - 

3210 L Z ul. Zdrowotna 
Zwierzyniec 

- m 
803 803 - 

2947 L z 
ul. Szkolna; ul. Ordynacji 

Zamojskiej 
Zwierzyniec 

- m 
760 760 - 

 Z ul. Srowarna; ul. Plażowa 
Zwierzyniec 

- m 
 - - 

3251 L z ul. Batalionów Chłopskich 
Zwierzyniec 

- m 
675 675 - 

Razem 42008 40243 1765 

Źródło: UM Zwierzyniec 

Tabela 12. Wykaz dróg gminnych na terenie gminy 

L.p
. 

Nr drogi Przebieg drogi 

1 110772 L dr. woj. 858 - Zurawnica przez wieś - dr. woj. 858 

2 110773 L dr. gm. 110772L - przez wieś Zurawnica - Wólka do końca wsi 

3 110774 L dr. gm. 110772L - Zurawnica przy daw. SKR do początku lasu 

4 110775 L dr. pow. 3210L -pomiędzy wsią Wywłoczka - Turzyniec 

5 110776 L 
dr. woj. 858 - Zwierzyniec (ul. Dębowa do oczyszczalni ścieków) - Bagno - dr. pow. 
3210L 

6 110777 L dr. pow. 2951 L - Zwierzyniec do końca ul. Rudka i granicy RPN 

7 110778 L dr. pow. 2947L - Sochy do początku lasu 

8 110779 L dr. pow. 3252L - do pól Obrocz - koniec Obroczy 

9 110780 L dr. pow. 3250L - Obrocz do szkoły 

10 110781 L dr. pow. 3250L Obrocz początek wsi w lewo 

http://dr.woj.858/
http://dr.woj.858/
http://dr.woj.858/
http://dr.pow.295i/
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11 110782 L dr. pow. 3250L Obrocz początek wsi w prawo 

12 110783 L Kosobudy od strony Wólki Wieprz, w lewo 

13 110784 L dr. woj. 858 Zwierzyniec ul. Lipowa do ul. Hłaski 

14 110785 L dr. gm. 110784L - Zwierzyniec ul. Miodowa do do gm. 110786 L 

15 110786 L dr. woj. 858 - Zwierzyniec ul. Słowackiego - dr. gm. 110791L 

16 110787 L dr. gm. 110776L - Zwierzyniec ul. Kochanowskiego - dr. gm. 110784L 

17 110788 L dr. gm. 110784L - Zwierzyniec ul. Dolna - dr. gm. 110785L 

18 110789 L dr. gm. 110787L - Zwierzyniec ul. Polna - dr. gm. 110791L 

19 110790 L dr. gm. 110776L - Zwierzyniec ul. Staszica - dr. gm. 110784L 

20 110791 L dr. gm. 110776L - Zwierzyniec ul. Hłaski - dr. gm. 110784L 

21 110792 L dr. pow. 2951L - Zwierzyniec ul.  Jasna dr. gm. 110793L 

22 110793 L dr. woj. 858 - Zwierzyniec ul. Parkowa do końca 

23 110794 L dr. pow. 2951L - Zwierzyniec ul. Gramowskiego - dr. gm. 110793L 

24 110795 L dr. pow. 2951L - Zwierzyniec ul. Ppłk. Prusa "Adama" -dr. gm. 110796L 

25 110796 L dr. pow. 2951L - Zwierzyniec ul. Szczepankiewicza - dr. gm. 110793L 

26 110797 L dr. gm. 110795L - Zwierzyniec ul. Dubickiego do końca 

27 110798 L dr. woj. 858 -Zwierzyniec ul. Armii Krajowej -dr. gm. 110799L 

28 110799 L dr. gm. 110777L - Zwierzyniec ul. 2-go Lutego - do końca 

29 110800 L dr. gm. 110798L - Zwierzyniec ul. Monopolowa - do końca 

30 110801 L dr. gm. 11Q798L - Zwierzyniec ul. Odrodzenia - do końca 

31 110802 L dr. gm. 110798L - Zwierzyniec ul. Leśna do końca 

32 110803 L dr. woj. 858 - Zwierzyniec ul. A. Wachniewskiej - dr. pow. 2951L 

33 110804 L dr. pow. 2951L - Zwierzyniec ul. Kolejowa do Tartaku 

34 110805 L od tartaku do zalewu 

35 110806 L dr. pow. 3210L - Zwierzyniec ul.  Jodłowa do końca 

36 110807 L Zwierzyniec ul.  Brzozowa - od ul.  Jodłowej do końca 

37 110808 L Zwierzyniec ul.  Jarzębinowa - od ul. Jodłowej do końca 

38 110809 L dr. pow. 321 OL - Zwierzyniec ul.  Jaworowa - do końca 

39 110810 L Zwierzyniec ul.  Swierkowa - od ul.  Jaworowej do końca 

40 110811 L Zwierzyniec ul.  Sosnowa - od ul.  Jaworowej do końca 

41 110812 L Zwierzyniec ul. Bukowa - od ul. Jaworowej do końca 

42 110813 L Zwierzyniec ul. Klonowa - od ul. Bukowej do końca 

43 110814 L dr. pow.3210L - Zwierzyniec ul. Rózin - do nieruch. Domu Dziecka 

44 110815 L dr. pow.3210L - Zwierzyniec ul. Folwarczna -do nieruch. Domu Dziecka 

45 110816 L dr. pow.3210L - Zwierzyniec ul. Żródlana - do końcą 

46 110817 L dr. pow.3210L - Zwierzyniec ul. Jaśminowa - do ul. Żródlanej 

http://idr.woj.858/
http://dr.woj.858/
http://dr.woj.858/
http://dr.pow.321/
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47 110818 L dr. gm. 110803L - Zwierzyniec ul.  Browarna - dr. pow. 2947L 

48 110819 L dr. gm. 110777L - Zwierzyniec ul. Rynek – dr. gm.  110798L 

49 110820 L dr. pow-2947L - Zwierzyniec ul. Szkolna – do końca 

50 110821 L dr. gm.110789L - Zwierzyniec ul. Zaułek - do końca 

51 110822 L dr. woj.858 - Zurawnica - dr. woj. 858 

52 110823 L dr. gm. 110776L - do końca zabudowań – Bagno 

53 
110824 

L 
dr. pow. 2951L - Zwierzyniec; ul.  Skwerkowa - dr. gm. 110777 L 

Źródło: UM Zwierzyniec 

Transport lotniczy 

Zwierzyniec oddalony jest o 90 km od lotniska Lublin-Świdnik w Świdniku. Połączenie z lotniskiem 
poprzez Zamość zapewnia droga krajowa nr 17. Drugim portem lotniczym w tej części kraju jest 
lotnisko w m. Jasionka k. Rzeszowa które oddalone jest o około 155 km. 

Ponadto w miejscowości Mokre koło Zamościa znajduje się lotnisko sportowe Aeroklubu Ziemi 
Zamojskiej. Lotnisko to obecnie ma 50 ha powierzchni i pełni głównie funkcję rekreacyjno-
sportową. Aeroklub oferuje loty turystyczne nad Zamościem i Roztoczem. Organizuje również 
szkolenia samolotowe, szybowcowe i spadochronowe.  

II.2. Mieszkańcy gminy (potencjał ludzki) 

II.2.1. Demografia 

O pozycji i potencjale analizowanego obszaru w znacznym stopniu decyduje ludność i jego 
kondycja. To właśnie mieszkańcy wraz z dostępnymi zasobami naturalnymi tworzą podstawy do 
rozwoju obszaru, który zamieszkują. Z tego też względu konieczne jest prześledzenie platformy 
rozwojowej Gminy właśnie pod kątem zasobów ludzkich i szerzej społeczno - ekonomicznych.  

Poniżej zamieszczone dane obejmujące lata 2004-2013 zostały przedstawione na podstawie 
informacji zamieszczonych na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego, Banku 
Danych Lokalnych oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. 

II.2.1.1. Ludność ogółem, miejsce w województwie, zmiany ludności w latach 
2008-2012 

Według danych GUS w 2013 roku w Zwierzyńcu mieszkało 7 067 osób (wg faktycznego miejsca 
zamieszkania, stan na XII), co stanowiło ok. 0,3% ludności województwa lubelskiego. Wg danych z 
ewidencji ludności (dane UM Zwierzyniec) liczba mieszkańców na dzień 12.09.2014 r. wyniosła 7 294 
osób. 
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Wykres 1. Liczba ludności w latach 2004-2013 (dane na 31.XII) 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W okresie długookresowym widać spadek liczby ludności gminy. W okresie od 2004 do 2013 roku 
liczba ludności spadła o 194 osób (z 7261 w 2004 r. do 7067 w 2013 r.), co oznacza spadek o ponad 
niecałe 3%. W okresie analizy jedynie w roku 2006 nastąpił wzrost liczby ludności, jednak, wzrost 
ten nie był na tyle silny aby odwrócić wyznaczoną linię trendu z malejącego na rosnący. 

 

Tabela 13. Gęstość zaludnienia 

L.p. Wyszczególnienie Gęstość zaludnienia osób / km2 

1 Polska 123 

2 Polska gminy miejsko-wiejskie 86 

3 Lubelskie gminy miejsko-wiejskie 86 

4 Gminy porównywalne (średnio) 68,75 

5 Gmina Zwierzyniec 46 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Gęstość zaludnienia w gmina jest niska. Niemal 3 krotnie niższa niż średnio w kraju oraz niższa niż 
w gminach porównywalnych. 

II.2.1.2. Struktura wieku i płci 

Struktura ludności według płci i wieku daje podstawę do określenia wielu społeczno – 
ekonomicznych konsekwencji tak na dziś jak i na przyszłość. Określenie zapotrzebowania na miejsca 
w szkole, nowe miejsca pracy czy też oszacowanie przyszłej liczby małżeństw w celu 
zaprognozowania potrzeb mieszkaniowych.  

Relacja ilości osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym jest pierwszym 
ważnym wskaźnikiem sytuacji demograficznej analizowanego obszaru. Relacje te dla Gminy 
Zwierzyniec w roku 2013 przedstawiały się następująco: 

- odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (w wieku do 17 lat) – 18 %; 

- odsetek osób w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata) – 62%; 
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- odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku powyżej 60 lat, mężczyźni powyżej 65 
lat) – 20%. 

Tabela 14. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

w wieku przedprodukcyjnym 22% 22% 21% 21% 20% 19% 19% 18% 18% 18% 

w wieku produkcyjnym 59% 59% 60% 60% 60% 61% 62% 62% 62% 62% 

w wieku poprodukcyjnym 19% 19% 19% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W gminie wyraźnie widać występowanie zjawiska “starzenia się społeczeństwa”. Wzrost liczby osób 
w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 lat) i spadek liczby osób młodych. Konsekwencją starzenia się 
społeczeństwa jest coraz większe obciążenie demograficzne – konieczność “utrzymania” coraz 
większej liczby osób w wieku poprodukcyjnym przez coraz mniejszą liczbę osób w wieku 
produkcyjnym. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego jest miarą pokazującą relację pomiędzy liczbą osób w wieku 
poprodukcyjnym i w wieku produkcyjnym (dokładnie: liczba osób w wieku emerytalnym na 100 osób 
pracujących). Zbyt wysokie wartości tego wskaźnika, skądinąd korzystnie świadczące o zamożności i 
zdrowotności danego społeczeństwa, są jednak niekorzystne z punktu widzenia finansów 
publicznych (mała liczba osób płacących podatki przy dużej liczbie osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej, ochrony zdrowia itp.). W Polsce w 2013 roku na 100 osób w wieku 
zdolności do pracy przypadało ponad 57,6 osób w wieku nieprodukcyjnym. W gminie wartość 
wskaźnika jest wyższa i na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada przeszło 62,5 osób w wieku 
nieprodukcyjnym. 

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia strukturę ludności ze względu na ekonomiczne grupy 
wieku mieszkańców.  

Tabela 15. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Wyszczególnienie jednostka 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

ludność w wieku nieprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

osoba 70,0 67,2 66,0 62,4 61,9 62,5 

ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

osoba 83,4 89,5 95,9 105,2 112,1 113,4 

ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

osoba 31,8 31,7 32,3 32,0 32,7 33,2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W Polsce wskaźnik obciążenia jest ciągle niewysoki na tle takich państw jak Włochy, Niemcy czy 
Grecja. Jesteśmy więc społeczeństwem relatywnie młodym. Jednakże przy tak niskim poziomie 
urodzeń i długim czasie trwania życia, sytuacja ta będzie się szybko zmieniała. 

Tabela 16. Struktura ludności wg wieku w latach 2008 i 2013 w gminie 

Przedział wiekowy 
2008 2013 

liczba udział % liczba udział % 

0-4 353 5% 322 5% 

5-9 339 5% 346 5% 

10-14 418 6% 344 5% 
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15-19 567 8% 444 6% 

20-24 578 8% 481 7% 

25-29 519 7% 540 8% 

30-34 461 6% 507 7% 

35-39 411 6% 476 7% 

40-44 445 6% 440 6% 

45-49 533 7% 447 6% 

50-54 550 8% 541 8% 

55-59 457 6% 532 8% 

60-64 368 5% 434 6% 

65-69 286 4% 343 5% 

70 i więcej 286 4% 343 5% 

Razem 7178 100% 7067 100% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W Polsce według stanu z końca grudnia 2012 r., kobiety stanowiły 52,7% w ogólnej liczbie ludności. 
Zgodnie z prognozą stanu i struktury ludności z 2010 r. nie zmieni się to w przyszłości. Przewaga 
liczebna kobiet narasta silnie wraz z wiekiem, szczególnie w miastach. W młodszych grupach wieku 
jest więcej mężczyzn, różnica maleje przy przechodzeniu do kolejnych grup wieku, zaś po 
osiągnięciu równowagi w grupie wieku 40-44 lata dla ludności Polski następne grupy wieku 
charakteryzują się zwiększającą się przewagą liczebną kobiet. W Gminie Zwierzyniec sytuacja 
przedstawia się podobnie – ponad 51% mieszkańców to kobiety (wg danych z 2013 roku), co oznacza, 
iż na 100 mężczyzn w gminie przypada 104 kobiety. 

Wykres 2. Ludność gminy wg płci w latach 2009-2013 (dane na 31.XII) 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

II.2.1.3. Ruch naturalny 

Zjawiska społeczno-demograficzne, takie jak zawieranie i rozwiązywanie małżeństw, urodzenia i 
zgony, związane z naturalną, biologiczną reprodukcją ludności określa się mianem ruchu 
naturalnego. W analizie ruchu naturalnego podstawowe znaczenie mają charakterystyki natężenia 
urodzeń i zgonów, gdyż oprócz struktury według wieku czynniki te wpływają na przebieg procesu 
reprodukcji ludności. Zawieranie i rozwiązywanie małżeństw wpływa głównie na kształtowanie się 
liczby urodzeń oraz na zmianę struktury ludności według stanu cywilnego.  



 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014-2022 

 

 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
ul. Leszczyńskiego 6 
20-069 Lublin 

27 
 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ruchu naturalnego gminy w latach 2008 – 2013. 

Tabela 17. Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w gminie w latach 2008 – 2013 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Urodzenia żywe 70 55 60 60 61 65 

Zgony ogółem 80 79 85 71 92 78 

Zgony niemowląt 0 0 0 0 0 1 

Przyrost naturalny -10 -24 -25 -11 -31 -13 

Urodzenia żywe na 
1000 mieszkańców 9,7 7,7 8,4 8,5 8,6 9,2 

Zgony na 1000 
mieszkańców 11,10 11,01 11,94 10,02 13,03 11,04 

Przyrost naturalny na 
1000 mieszkańców -1,4 -3,3 -3,5 -1,6 -4,4 -1,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Tabela 18. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w porównaniu do innych JST, w 2013 r. 

Jednostka terytorialna Ogółem 2013 

Polska -0,5 

Polska gminy miejsko – wiejskie 0,0 

Lubelskie -1,4 

Lubelskie gminy miejsko – wiejskie -1,5 

Gminy porównywalne (miejsko – wiejskie) -5,2 

Zwierzyniec -1,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Przyrost naturalny w gminie w roku 2013 był ujemny. W tym czasie średnio w kraju również wartość 
ta była ujemna i wyniosła -0,5, natomiast średnia dla gmin miejsko – wiejskich wyniosła 0,0. W 
odniesieniu jednak do gmin porównywalnych (Kazimierz Dolny, Kock, Józefów, Krasnobród) 
wskaźnik ten był znacznie korzystniejszy – średnia dla tych jednostek wyniosła -5,2. 

Współczynnik urodzeń (rodności) – liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców w 2013 roku w 
Gminie Zwierzyniec wyniosła 9,2 wobec 9,0 w 2012 r. Przeciętnie w kraju na 1000 mieszkańców 
rodziło się 10,0 dzieci, w tym najwięcej w województwie wielkopolskim – 11,0, a najmniej w 
opolskim – 8,6. Na przestrzeni badanego okresu w gminie nastąpił znaczący spadek wskaźnika 
zwłaszcza w 2008 i 2009 roku, co obrazuje poniżej zamieszczony wykres. 
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Wykres 3. Urodzenia na 1000 mieszkańców w gminie i w jednostkach porównywalnych w latach 
2006 – 2013. 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Natężenie zawierania związków małżeńskich ocenić można za pomocą ogólnego współczynnika 
małżeństw brutto, wyrażającego liczbę zawartych małżeństw w danym roku przypadającą na 1000 
mieszkańców. 

Tabela 19. Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w latach 2006-2013 

Jednostka terytorialna 2006 2008 2010 2012 2013 

Polska 5,9 6,8 5,9 5,3 4,7 

Polska gminy miejsko – wiejskie 6,1 7,0 6,0 5,5 4,8 

Lubelskie 6,2 6,8 6,1 5,4 4,8 

Lubelskie gminy miejsko – wiejskie 6,5 6,9 6,5 5,9 5,2 

Gminy porównywalne (miejsko – 
wiejskie) 

6,4 6,325 5,85 5,85 4,45 

Zwierzyniec 6,1 7,2 5,1 5,1 5,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W porównaniu do średniej krajowej, jak i jednostek porównywalnych wskaźnik ten przedstawia się 
korzystnej. 

II.2.1.4. Ruch wędrówkowy (migracje na pobyt stały) 

Obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym bezpośrednio na rozwój ludności, tj. 
powodującym względnie trwałe zwiększenie bądź zmniejszenie liczebności populacji, a także 
wpływając na jej rozmieszczenie są migracje, czyli przemieszczenia ludności związane ze zmianą 
stałego miejsca zamieszkania lub miejsca czasowego pobytu. Wielkość i kierunek migracji oraz ich 
natężenie zależą od wielu przyczyn, wśród których najczęściej wymienia się przyczyny o 
charakterze ekonomicznym (np. podjęcie pracy, poprawa sytuacji materialnej). 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ruchu wędrówkowego mieszkańców Gminy na tle innych 
gmin miejsko wiejskich Polski i województwa w latach 2008 – 2013. 
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Tabela 20. Migracje ludności na pobyt stały (zameldowania i wymeldowania) w latach 2008 – 
2013 

Jednostka terytorialna 

Razem osób w latach 2008-2013 
Na 1000 

mieszkańców 
średniorocznie Napływ Odpływ Saldo 

ogółem z miast ogółem do miast ogółem miasta saldo 

Polska gminy miejsko – 
wiejskie 649537 373773 659758 342442 -10221 31331 -0,2 

Lubelskie gminy 
miejsko – wiejskie 14108 6562 19560 9645 -5452 -3083 -3,8 

Gminy porównywalne 
(miejsko – wiejskie) 1753 814 1916 1111 -163 -297 -1,0 

Zwierzyniec 373 215 417 207 -44 8 -1,0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Podsumowanie  
Obserwowane w ostatnich latach zmiany demograficzne wskazują, że sytuacja ludnościowa Gminy 
Zwierzyniec jest dość trudna. Perspektywa znaczących zmian gwarantujących stabilny rozwój 
demograficzny jest wciąż odległa. Szczególnie niekorzystne zmiany występują w trendzie urodzeń, 
co będzie miało negatywny wpływ na przyszłą dzietność, zwłaszcza wobec utrzymującej się 
wysokiej skali emigracji Polaków za granicę czy też emigracji do większych miast Polski (szczególnie 
emigracji czasowej ludzi młodych). Niski poziom dzietności przy jednoczesnym korzystnym 
zjawisku, jakim jest wydłużanie się trwania życia będą powodować zmniejszanie się podaży siły 
roboczej na rynku pracy oraz wzrost liczby i odsetka ludzi w starszym wieku, jako efektu 
zaawansowanego procesu starzenia się polskiego społeczeństwa. 

II.2.2. Stan zdrowotny ludności Gminy 

Jednym ze wskaźników oceny stanu zdrowia populacji jest współczynnik umieralności niemowląt – 
tj. stosunek liczby zgonów niemowląt (tj. dzieci w wieku 0-1 roku) w danym przedziale czasowym 
do liczby urodzeń żywych.  

W Polsce umiera znacznie więcej niemowlaków, niż na Zachodzie, w naszej części Europy 
wyprzedzają nas nie tylko Czechy i Estonia, ale też Białoruś. W światowych zestawieniach mamy 
identyczny wskaźnik co Kuba. Według danych GUS, w Polsce w 2011 roku 1836 dzieci zmarło, zanim 
skończyło roczek. W rankingach państw o najniższym wskaźniku umieralności dzieci przed 
pierwszym rokiem życia, według danych Banku Światowego, Polska jest na 30. miejscu w Europie i 
37. na świecie. 38. pozycję w światowym rankingu dają nam dane ONZ. W Europie lepiej od Polski 
wypadają nie tylko kraje zachodnie, ale nieznacznie wyprzedzają nas też Białoruś, Litwa i 
Chorwacja. Najlepszym państwom Europy Środkowej i Wschodniej - Czechom i Estonii, udało się 
ograniczyć umieralność niemowląt do poziomu Danii, Niemiec i Holandii.  

Sytuacja jest szczególnie zła w kilku regionach Polski - m.in. w woj. śląskim i zachodniopomorskim. 
Wysoka umieralność dzieci utrzymuje się w tych regionach od wielu lat. W Katowicach umiera tyle 
dzieci, co w trzykrotnie większej Łodzi. Proporcjonalnie trzykrotnie lepiej wypadają też Warszawa i 
Poznań.  

Śmiertelność niemowląt w latach 2008-2013 w powiecie zamojskim brak danych dla gmin w GUS) w 
porównaniu do kraju i województwa przedstawia poniżej zamieszczona tabelka.  W okresie od 2002 
do 2013 umieralność niemowląt kształtowała się średnio na poziomie 6,4 promila, co jest wartością 
wyższą zarówno niż średnia wojewódzka i krajowa dla badanego okresu.  
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Tabela 21. Umieralność niemowląt 

Jednostka 
terytorialna 

zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych Średnia 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 
2002-
2013 

promil promil promil promil promil promil promil [promil] 

Polska 7,5 6,8 6,0 5,6 5,0 4,6 4,6 5,8 

Lubelskie 7,8 7,9 6,4 6,4 4,7 4,3 4,6 6,0 

Powiat zamojski 9,2 7,6 10,1 7,8 6,6 4,1 6,5 6,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

II.3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

II.3.1. Zdrowie 

Opieka zdrowotna to ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób populacji. 
Realizowana może być za pomocą stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. System opieki 
zdrowotnej na analizowanym obszarze świadczy usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
(przychodnia lekarska). Dostępne poradnie w przychodnia (wg stanu na październik 2014): 

- Poradnia lekarza rodzinnego – NFZ; 

- Poradnia ginekologiczno położnicza – NFZ; 

- Poradnia preluksacyjna – prywatnie; 

- Poradnia wad postawy – prywatnie; 

- Poradnia medycyny sportowej – prywatnie; 

- Poradnia kardiologiczna – prywatnie; 

- Poradnia medycyny pracy – prywatnie; 

W Zwierzyńcu brak jest podmiotów świadczących opiekę zdrowotną stacjonarną. Szpitale położone 
najbliżej Zwierzyńca to:  

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, Szpital w 
Szczebrzeszynie; 

- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu; 

- Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.; 

II.3.2. Mieszkanie 

W Gminie Zwierzyniec największą liczbę mieszkań (ok. 85%) stanowią mieszkania należące do osób 
fizycznych. Jednie ok. 7% mieszkań to mieszkania spółdzielcze (Spółdzielnie Mieszkaniowe i 
Wspólnoty Mieszkaniowe)10. 

Średnia wielkość mieszkania w Gminie to ok. 75 m2, co jest wielkością wysoką. Dla porównania 
średnia wielkość mieszkania w Zamościu wynosi ok. 50 m2. 

 

 

 

                                            
10 Wg. danych GUS, dane dla roku 2006 
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Tabela 22. Wielkość mieszkań wg formy własności 

Wyszczególnienie 2004 2006 2008 2010 2012 2013 
Zmiana 
2013 / 
2004 

mieszkania 2491 2512 2531 2595 2659 2665 7% 

powierzchnia 
użytkowa mieszkań 179687 182957 185618 193898 198948 199632 11% 

powierzchnia 
użytkowa 
mieszkania 72,1 72,8 73,3 74,7 74,8 74,9 4% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Wskaźniki warunków mieszkaniowych: powierzchnia użytkowa na 1 osobę, liczba mieszkań na 1000 
osób w roku 2012 i 2013 w gminie i jednostkach porównywanych przedstawia poniżej zamieszczona 
tabela. 

Tabela 23. Wskaźnik warunków mieszkaniowych w 2012 r. 

Jednostka terytorialna 

przeciętna 
powierzchnia 
użytkowa 1 
mieszkania 

przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkania na 1 

osobę 

mieszkania na 
1000 

mieszkańców 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

m2 m2 m2 m2 - - 

Lubelskie (gminy miejsko - wiejskie) 79,4 79,7 26,1 26,5 329,2 b.d 

Gminy miejsko - wiejskie porównywalne 81,4 81,6 27,8 28,0 341,9 b.d 

Zwierzyniec 74,8 74,9 28,1 28,2 375,9 b.d 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą dane charakteryzujące gminę w zakresie wyposażenia 
mieszkań w instalacje nie odbiegają znacząco od danych charakteryzujących porównywane 
jednostki.  

Tabela 24. Wyposażenie mieszkań w instalacje  

Jednostka terytorialna 

w miastach na wsi 

wodociąg łazienka 
centralne 

ogrzewanie 
wodociąg łazienka 

centralne 
ogrzewanie 

% % % % % % 

Polska (gminy miejsko - 
wiejskie) 98,3 94,0 84,0 92,3 83,0 70,2 

Lubelskie (gminy 
miejsko - wiejskie) 96,1 90,5 84,6 83,7 65,4 55,1 

Gminy miejsko - 
wiejskie porównywalne 94,7 85,4 73,7 82,1 62,7 48,1 

Zwierzyniec 96,6 84,5 68,5 86,6 62,7 44,0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

II.3.3. Praca 

W całym Zwierzyńcu na dzień 31 grudnia 2013 roku ogólna liczba zatrudnionych  wynosiła 2 127 
osób, tj. o ok. 300 osób więcej niż w 2006 roku (wzrost o 15%). 
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Bardzo ważnym wskaźnikiem charakteryzującym rynek pracy jest poziomo bezrobocia. Dane GUS nie 
prezentują stopy bezrobocia dla gmin dlatego w poniższej tabeli przedstawiono statystykę dla 
powiatu zamojskiego, powiatu biłgorajskiego (dla porównania) oraz województwa i kraju. 
Zauważalna jest duża różnica między stopą bezrobocia miedzy powiatem biłgorajskim, a zamojskim. 
Stopa bezrobocia w sąsiednim powiecie biłgorajskim jest zdecydowanie niższa niż w analizowanym 
powiecie zamojskim (powiat ziemski). 

Tabela 25. Stopa bezrobocia w Zwierzyńcu w latach 2006, 2008, 2010, 2012 i 2013 

Jednostka terytorialna 

ogółem ogółem (Polska = 100) 

2006 2008 2010 2012 2013 2006 2008 2010 2012 2013 

% % % % % % % % % % 

Polska 14,8 9,5 12,4 13,4 13,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Województwo 
Lubelskie 15,5 11,2 13,1 14,2 14,4 104,7 117,9 105,6 106,0 107,5 

Powiat biłgorajski 12,2 7,6 7,2 8,9 9,4 82,4 80,0 58,1 66,4 70,1 

Powiat zamojski 15,1 11,4 14,5 16,2 16,2 102,0 120,0 116,9 120,9 120,9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w na koniec maja 2014 roku stopa bezrobocia 
przedstawiała się następująco. 

Tabela 26. Stopa bezrobocia w 2014 wg. PUP w Zamościu 

Miesiąc Powiat grodzki- M. Zamość Powiat Zamojski Województwo Lubelskie 

Styczeń 16,90% 16,70% 15,00% 

Luty 16,90% 16,90% 15,00% 

Marzec 16,60% 16,40% 14,60% 

Kwiecień 16,20% 15,80% 14,00% 

Maj 15,40% 15,00% 13,40% 

Czerwiec 14,80% 14,40% 13,00% 

Lipiec 14,60% 14,20% 12,80% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu 

Tabela 27. Struktura bezrobotnych w powicie zamojskim w podziale na gminy – PUP Zamość, 
stan na koniec II kwartału 2014 r. 

Gmina 
bezrobotni 
ogółem 

bezrobotne 
kobiety 
ogółem 

bezrobotni 
do 25 roku 
życia 

bezrobotni wg czasu 
pozostawania bez 
pracy pow. 24 m-cy 

Miasto Zamość 4286 2058 505 1276 

Zamość 1315 641 249 336 

Grabowiec 263 111 63 82 

Miączyn 384 198 103 117 

Komarów 353 148 103 98 

Łabunie 392 213 80 109 

Adamów 263 113 51 72 

Krasnobród 432 197 110 122 

Zwierzyniec 363 155 57 103 
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Szczebrzeszyn 731 329 140 190 

Sułów 270 117 67 80 

Radecznica 217 89 64 48 

Nielisz 334 151 101 95 

Stary Zamość 288 120 81 77 

Skierbieszów 319 146 71 86 

Sitno 397 204 103 104 

Ogółem 10607 4990 1948 2995 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu 

II.3.4. Zabezpieczenie materialne – status materialny, źródła utrzymania, pomoc 
społeczna 

W zakresie zabezpieczenia społecznego w gminie funkcjonują: 

- Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Zwierzyńcu; 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach; 

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu; 

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Zwierzyńcu (MOPS) 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w 
stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Pomoc społeczna realizowana w MOPS w Zwierzyńcu polega w szczególności na:  

- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,  

- pracy socjalnej,  

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,  

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,  

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 
potrzeb.  

Główne cele pomocy społecznej: 

- wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę 
możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka,  

- zapewnienie pomocy finansowej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, 
w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,  

- zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich 
dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,  

- zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym 
przemocą w rodzinie,  
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- integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych 
adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach(ŚDS) 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach swoją działalność rozpoczął 1 grudnia 2006 roku. 
Ośrodek posiada 25 miejsc statutowych, przeznaczonych dla osób dorosłych przewlekle psychicznie 
chorych, upośledzonych umysłowo oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychiczne. 

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie 
wsparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. 
Polega to przede wszystkim na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia. 

Wsparcie to w szczególności dotyczy partnerskiej rady i pomocy w sprawach związanych ze 
współżyciem społecznym, wykonywaniem różnych zajęć i prac, aktywnym spędzaniem czasu 
wolnego, motywowaniem do pracy poprzez wykorzystywanie posiadanych umiejętności. Niezwykle 
istotną rolę w codziennym „życiu” placówki spełnia terapia zajęciowa, która pozwala na rozeznanie 
możliwości posługiwania się różnymi technikami pracy. W ramach terapii działają następujące 
pracownie: plastyczna, krawiecko-dziewiarska, stolarska, gospodarstwa domowego połączona z 
pracownią ogrodniczą.  

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (WTZ) 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 2003r. Organem 
prowadzącym jest Urząd Miejski w Zwierzyńcu. Warsztat  opieką rehabilitacyjną obejmuje 35 osób 
w wieku od 16 roku życia z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy 
pochodzą z miejscowości położonych na terenie gmin: Zwierzyniec, Radecznica i Szczebrzeszyn, z 
których są codziennie dowożeni na zajęcia terapeutyczne do WTZ. Głównym celem działania 
Warsztatu jest wielopłaszczyznowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych zmierzająca do ogólnego 
rozwoju każdego uczestnika, poprawy sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do 
funkcjonowania społecznego. Realizacja powyższego celu następuje poprzez ogólne usprawnianie 
uczestników, rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz umiejętności 
podjęcia pracy lub specjalistycznego szkolenia. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z 
indywidualnym programem rehabilitacji. Metody i formy pracy instruktorzy dostosowują do 
możliwości każdego z uczestników. 

W zakresie rozwiązywania problemów społecznych w gminie ważna rolę odgrywają również różnego 
typu organizacje pozarządowe tj.: 

1. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Uśmiech”; 

2. Stowarzyszenie Profilaktyczno– Edukacyjne „ Razem”; 

3. Stowarzyszenie „Krok za krokiem”; 

Programy realizowane w Gminie Zwierzyniec z zakresu pomocy społecznej: 

1. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

2. Gminny program przeciwdziałania narkomani; 

3. Gminny program wspierania rodziny w gminie Zwierzyniec; 

4. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie; 

5. Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”; 
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II.3.5. Edukacja 

Na terenie Gminy funkcjonuje Zespół Szkół w Zwierzyńcu w skład, którego wchodzą: 

- Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu, 

- Szkoła Filialna w Żurawnicy. 

- Szkoła Filialna w Obroczy, 

- Szkoła Filialna w Wywłoczce, 

- Gimnazjum Publiczna w Zwierzyńcu. 

W szkołach podstawowych uczy się około  370 uczniów, natomiast w Gimnazjum około 190 uczniów. 
Szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. Umożliwiają uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy, 
rozwijanie indywidualnych zainteresowań, przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym i 
funkcjonowaniu we współczesnym świecie. 

Tabela 28. Liczba uczniów i nauczycieli szkół w Gminie Zwierzyniec 

Nazwa placówki oświatowej Liczba dzieci 
Liczba nauczycieli 

/ liczba etatów 

Zespół Szkół w Zwierzyńcu w skład, którego wchodzą: 
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 
Szkoła Filialna w Żurawnicy 
Szkoła Filialna w Obroczy 
Szkoła Filialna w Wywłoczce 
Gimnazjum Publiczna w Zwierzyńcu 

 
290 
13 
13 
66 
191 

 
37/ 27 etatów 
3/1,22 etatu 
3/1,22 etatu 
12/7 etatów 

30/ 22,25 etatów 

Przedszkole Samorządowe 77 6/6 etatów 

Punkty Przedszkolne ( 3) 43 3 

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w 
Zwierzyńcu 

130 25 

Źródło: UM w Zwierzyńcu 

II.3.5.1. Przedszkola (publiczne i prywatne) 

Na terenie Gminy funkcjonuje jedno przedszkole tj.  Przedszkole Samorządowe im. Wandy 
Cebrykow w Zwierzyńcu. Wg danych GUS w przedszkolu w 2013 roku funkcjonowało 3 grupy 
(oddziały) do których łącznie uczęszczało 83 dzieci (w 2012 – 80 dzieci, w 2011 – 76 dzieci). Daje to 
średnią na oddział 27,6 osoby. Średnio na jeden oddział w województwie lubelskim w 2013 roku 
przypadało 22,7 dzieci. Średnia dla całego kraju wyniosła 23,0 dzieci. 

II.3.5.2. Szkoły podstawowe publiczne 

W roku szkolnym 2013/14 gmina prowadziła Zespół Szkół w Zwierzyńcu w skład, którego wchodzą: 

- Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu; 

- Szkoła Filialna w Żurawnicy; 

- Szkoła Filialna w Obroczy; 

- Szkoła Filialna w Wywłoczce; 

- Gimnazjum Publiczna w Zwierzyńcu; 

Wg danych z Urzędu Miejskiego w roku szkolnym 2013 / 2014 w szkole podstawowej i filiach uczyło 
się łącznie 367 uczniów (21 oddziałów), co daje średnią  17,4 osoby na oddział. Jest to wartość 
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wyższa niż w jednostkach porównywalnych (13,7 dzieci na oddział) oraz wyższa niż średnia w 
województwie lubelskim dla gmin miejsko wiejskich – 15,3 dzieci na oddział (dane GUS BDL, 2012 
rok). 

Szkoły podstawowe w gminie są słabo skomputeryzowane. Wg. danych GUS udział % szkół 
podstawowych wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do 
Internetu wynosi jedynie 40%. 

Tabela 29. Komputeryzacja szkół podstawowych 

Jednostka terytorialna 

Udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone 
do użytku uczniów z dostępem do Internetu 

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 

2012 

% 

Polska (gminy miejsko - wiejskie) 95,06 

Lubelskie 94,8 

Lubelskie (gminy miejsko - wiejskie) 95,93 

Jednostki porównywalne (średnia) 100,00 

Zwierzyniec 40,00 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

II.3.5.3. Gimnazja publiczne 

W roku szkolnym 2013/14 gmina prowadziła 1 gimnazjum, tj. Gimnazjum Publiczne im. Róży 
Zamoyskiej należące do Zespołu Szkół w Zwierzyńcu (adres: ul.  Armii Krajowej 36, 22-470 
Zwierzyniec). Do gimnazjum w roku szkolnym 2013 / 2014 wg danych z Urzędu Miejskiego 
uczęszczało 194 dzieci, podzielonych na 8 klas / oddziałów. Oznacza to, iż średni na jedne oddział 
przypada 24 dzieci, średnia w gminach porównywalnych wyniosła 22 osoby (wg. danych GUS dla 
2012 roku). 

Gimnazjum wyposażone jest w komputery przeznaczone do użytku dla uczniów z dostępem do 
Internetu.  

Tabela 30. Komputeryzacja szkół gimnazjalnych 

Jednostka terytorialna 

udział % szkół wyposażonych w komputery 
przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do 

Internetu 

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 

2012 

% 

Polska (gminy miejsko - wiejskie) 80,66 

Lubelskie 82,9 

Jednostki porównywalne (średnia) 75,00 

Zwierzyniec 100,00 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

II.3.5.4. Szkoły ponadgimnazjalne  

W Zwierzyńcu znajduje się Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego – 
organem prowadzącym szkołę jest powiat zamojski.  

Szkoła kształci w następujących kierunkach: 

- Technikum Przemysłu Drzewnego 
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- Technikum Ochrony Środowiska 

- Liceum Ogólnokształcące 

- Technikum Geodezyjne 

Szkoła posiada dostęp do internatu, dla dzieci spoza Zwierzyńca. 

II.3.5.5. Kształcenie na poziomie wyższym 

W gminie brak jest uczelni kształcących na poziomie wyższym. Najbliższym miastem z ofertą 
nauczania na poziomie wyższym jest Zamość oddalony o około 30 km. Szkoły wyższe w Zamościu: 

- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (uczelnia niepaństwowa, kształci około 3,5 tys. 
studentów), 

- Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (uczelnia niepaństwowa, kształci około 1,0 tys. 
studentów), 

- Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie (uczelnia państwowa, 
kształci ok. 500 studentów), 

- Zespół Kolegiów Nauczycielskich (szkoła publiczna, kształci około 240 studentów), 

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (szkoła publiczna, kształci około 1000 studentów). 

II.3.6. Kultura, rekreacja i  sport 

Kultura. 

Działalność kulturalną organizuje i koordynuje jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego pn. 
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Działalność Centrum koncentruje się na 
dwóch obszarach tematycznych: kulturze i turystyce. W zakresie kultury prowadzone są: kółko 
plastyczne; nauka śpiewu, nauka gry na instrumentach, kółko szachowe. Ośrodek organizuje 
konkursy tematyczne, tj. Wielkanocny Konkurs Plastyczny (marzec) na najpiękniejszy stroik 
Wielkanocny, malowanie pisanek i ozdabianie ich w różnych technikach plastycznych oraz konkurs 
na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową (grudzień). 

Ośrodek urządza również wystawy plastyczne, szkolenia, konferencje, narady i imprezy. W ramach 
turystyki Centrum udziela pełnej informacji turystycznej poprzez punkt „IT”, zapewnia wyżywienie 
w jadłodajni oraz organizuje pobyt zorganizowanych grup turystycznych. 

Przy Centrum działają: Zwierzyniecka Kapela Ludowa, Klub Plastyka Amatora, zespół śpiewaczy 
„Roztoczanki” z Soch, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Klub Seniora, zespoły młodzieżowe.  

Imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy: 

- Dni Zwierzyńca (czerwiec) – przedsięwzięcie, organizowane od 1983 r. jest okazją do 
promowania zasobów przyrodniczych i kulturalnych Miasta Zwierzyniec, organizowane są 
plenery malarskie, festiwale piosenki, występy artystyczne, imprezy sportowe, zabawy 
i konkursy dla dzieci, koncerty zespołów muzycznych, itd.; 

- Zamojskie Dni Folkloru (lipiec) - impreza promująca zespoły ludowe z całego powiatu 
zamojskiego wśród turystów, wypoczywających na Roztoczu, organizowane od 1984 r. Imprezie 
towarzyszą kiermasze sztuki ludowej Zamojszczyzny; 

- Letnia Akademia Filmowa (sierpień) – festiwal filmowy organizowany od 2000 roku, rokrocznie 
gromadzi amatorów kina, jest związany z ruchem dyskusyjnych klubów filmowych, (m.in. 
poprzez osoby organizatorów i uczestników) będąc jednocześnie otwartym na osoby spoza tego 
ruchu. Wydarzenie na stałe wpisało się nie tylko w historię Zwierzyńca, ale także jest istotnym 
miejscem na mapie festiwali filmowych nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. 
Przedsięwzięcie umożliwia poznanie repertuaru światowego kina z najwyższej półki, a także 
uczestnictwo w wykładach, spotkaniach dyskusyjnych, czy warsztatach krytyki filmowej; 
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- Lubelskie Spotkanie z Tradycją i Kulturą Łowiecką (sierpień) – impreza ma na celu 
popularyzację i promocję łowiectwa oraz kuchni myśliwskiej. Na imprezę składają się: konkurs 
kulinarny „Myśliwskie Smaki Lubelszczyzny”, pokaz przygotowania potraw z dziczyzny, a także 
konkursy skubania ptactwa łownego na czas oraz gawęd i dowcipów związanych z łowiectwem. 
Imprezie towarzyszą występy zespołów muzyki myśliwskiej i kapel lokalnych. Na program 
składają się także: pokaz psów myśliwskich, kiermasz produktów z dziczyzny, wystawa trofeów 
łowieckich, pogadanki i konkursy wiedzy o tematyce przyrodniczej i łowieckiej czy przejażdżki 
bryczką dla dzieci.  

Dodatkowo w okresie od kwietnia do czerwca oraz od października do grudnia odbywają się 
projekcje filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.  

W styczniu Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu organizuje Gminny Przegląd Kolęd 
i Pastorałek. Impreza ma na celu zachowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek poprzez ich 
rozpowszechnianie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

Każdego roku w styczniu, jak w wielu innych miastach i wsiach w Polsce odbywa się Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, która jest imprezą charytatywną, z której dochód przeznaczony 
jest na zakup sprzętu i sfinansowanie badań ratujących zdrowie i życie ludzie. W trakcie imprezy 
organizowana jest loteria fantowa oraz charytatywny koncert z udziałem m.in.: zespołów ludowych 
i grup młodzieżowych, orkiestr, kapel i solistów z Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 
w Zwierzyńcu. 

W tym samym miesiącu ma miejsce Rocznica Powstania Styczniowego, w ramach której odbywają 
się uroczystości upamiętniające wybuch powstania styczniowego. Uroczystość obejmuje modlitwę 
w intencji Ojczyzny, a następnie przemarsz uczestników w towarzystwie orkiestry wojskowej pod 
Pomnik Powstańców przy ulicy Biłgorajskiej, gdzie po oficjalnych wystąpieniach i apelu poległych 
składane są wieńce i wiązanki kwiatów.  

W Zwierzyńcu odbywa się także Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych. 
W czerwcu 2014 roku miała miejsce już jego jedenasta edycja, w ramach której do Zwierzyńca 
przyjechały zespoły z Białorusi czy Węgier. Impreza z roku na rok gromadzi coraz więcej orkiestr i 
swym zasięgiem zatacza coraz większe kręgi. 

Wśród innych wydarzeń można też wspomnieć o imprezach religijnych. W grudniu odbywają się 
spotkania opłatkowe. Są to imprezy organizowane przez działające w gminie jednostki 
organizacyjne. Spotkania mają na celu kultywowanie tradycji dzielenia się opłatkiem. We wrześniu 
organizowane są Dożynki Gminno-Parafialne, święto plonów będące podsumowaniem żniwnego 
trudu rolnika, podtrzymujące tradycje obrzędowe. Podczas święta ma miejsce prezentacja i konkurs 
wieńców dożynkowych oraz występy zespołów ludowych. Impreza ma charakter lokalny.  

Rekreacja i sport. 

Na terenie gminy Zwierzyniec funkcjonuje stadion sportowy „Sokół” wybudowany na początku lat 90 
XX w. Obiekt ma wymiary 110m x 171m, jest ogrodzony. Na obiekcie znajdują się: boisko do piłki 
nożnej - o nawierzchni trawiastej o wymiarach 102m x 67m, bieżnia okólna, skocznia wzwyż, 
skocznia w dal, rozbieg do rzutu oszczepem, stanowisko do pchnięcia kulą - nawierzchnia urządzeń 
lekkoatletycznych żużlowa. Ponadto znajduje się trybuna z miejscami siedzącymi dla 500 osób oraz 
budynek biurowy i sanitarny, szatnie. 

Bardzo ważną inwestycją, z punktu widzenia rozwoju sportu na terenie Gminy jest Zespół sportowo 
– rekreacyjny w Parku Środowiskowym. W czerwcu 2010 roku oddano do użytku boisko 
wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o łącznej powierzchni prawie 650 m2 do gry w tenisa 
ziemnego, koszykówkę i siatkówkę. Urządzono skatepark, który zajął ponad 350 m2, plac zabaw dla 
dzieci, ustawiono przyrządy do ćwiczeń siłowych oraz wykonano ciągi komunikacyjne i ogrodzenie 
zewnętrzne zespołu sportowo-rekreacyjnego. 

W 2010 roku oddano do użytku również kompleks sportowy pn. „Moje Boisko - Orlik 2012”. W 
ramach inwestycji powstało boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 60x31 o nawierzchni z trawy 
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sztucznej i boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o wymiarach 50m x 
60m o nawierzchni z poliuretanu. Zbudowany został również budynek sanitarno-szatniowy. Kompleks 
został oświetlony i ogrodzony. 

Na terenie gminy Zwierzyniec funkcjonują 3 sale gimnastyczne, są one zlokalizowane przy szkołach; 
przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, przy Zespole Szkół w Zwierzyńcu 
oraz przy Szkole Filialnej w Wywłoczce. 

W ramach imprez sportowych na terenie gminy Zwierzyniec organizowane są następujące 
wydarzenia:  

- Liga Piłki Nożnej O klasy (juniorów, seniorów i trampkarzy starszych i młodzików). 
Rozgrywki mają miejsce w rundzie wiosennej i jesiennej, organizatorem imprezy jest Klub 
Sportowy „Sokół” w Zwierzyńcu; 

- Liga Tenisa Stołowego (jesień), organizatorem jest Klub Sportowy „Sokół” w Zwierzyńcu; 

- Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (Zamość – Zwierzyniec - Krasnobród) 
(sierpień/wrzesień). Współorganizatorami imprezy są: Klub Sportowy „Sokół” w Zwierzyńcu i 
Urząd Miejski w Zwierzyńcu. Ideą biegu jest upamiętnienie rocznicy wysiedleń Dzieci 
Zamojszczyzny. W biegu biorą udział przede wszystkim amatorzy, którzy chcą w ten sposób 
uczcić pamięć zamordowanych dzieci; 

- Piłkarska Kadra Czeka (kwiecień/maj), współorganizatorem imprezy są: Klub Sportowy 
„Sokół” w Zwierzyńcu; 

- Powiatowe i Wojewódzkie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych (lipiec), 
współorganizatorem imprezy są: Klub Sportowy „Sokół” w Zwierzyńcu; 

- Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy, Turniej Siatkarski, Turniej Piłki Ręcznej, 
imprezy organizowane są przez cały rok. Współorganizatorami są: Klub Sportowy „Sokół” w 
Zwierzyńcu;  

- Na kompleksie sportowym „Moje Boisko - Orlik 2012” organizowane są corocznie dla dzieci  i 
młodzieży: turniej dzikich drużyn w piłkę nożną, Narodowy Dzień Sportu, Festyn z okazji 
Dnia Dziecka, turniej o puchar premiera Donalda Tuska, Turniej o Puchar Prezesa Klubu 
Sportowego „Sokół”. 

Walory krajobrazowe umożliwiają wypoczynek aktywny. Funkcjonują wypożyczalnie rowerów (4), 
wypożyczalnia sprzętu wodnego umożliwiająca uprawianie sportów wodnych nad zalewem w Rudce. 
Funkcjonuje również 8 firm zajmujących się organizacją spływów kajakowych po rzece Wieprz i 
Tanew. Amatorzy jazdy konnej mogą odbywać przejażdżki konne, a ci, którzy wolą bezpieczniejszy 
odpoczynek mogą skorzystać z przejażdżek bryczką lub saniami. 

II.3.7. Bezpieczeństwo 

W roku 2013 na terenie gminy Zwierzyniec zanotowano 140 przestępstw, co oznacza wzrost o ponad 
15% w porównaniu do roku 2012. Średnia wykrywalność przestępstw w 2012 r. wyniosła 97,1% (dla 
roku 2013) i 93,4% (2012). 

Poniższa tabele obrazują ilość przestępstw stwierdzonych, wykrytych oraz wskaźnik wykrywalności 
przestępstw w podziale na poszczególne kategorie. 

Tabela 31. Struktura zagrożeń w Gminie w latach 2012 i 2013 

Wyszczególnienie 

2012 2013 

Stwierdzo
ne 

Wykryto 
Wykrywal

ność 
Stwierdzo

ne 
Wykryto 

Wykrywal
ność 

Zabójstwo 1 1 100% 0 0 0 

Zgwałcenia 0 0 0 0 0 0 

Kradzież cudzej rzeczy 16 13 81% 7 5 71% 
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Kradzież kieszonkowa 0 0 0 0 0 0 

Kradzież samochodu 0 0 0 0 0 0 

Kradzież z włamaniem 7 4 57% 13 11 85% 

Rozbój i wymuszenie 
rozbójnicze 

1 1 100% 0 0 0 

Pożar z winy umyślnej 0 0 0 0 0 0 

RAZEM PRZESTĘPSTWA 25 19 76% 20 16 80% 

Uszczerbek na zdrowiu 1 1 100% 6 6 100% 

Bójki i pobicie 1 1 100% 4 4 100% 

Uszkodzenie mienia 4 4 100% 2 2 100% 

Krótkotrwały zabór 
pojazdu 

0 0 0 0 0 0 

Przeciwko 
funkcjonariuszowi 

publicznemu 
1 1 100% 2 2 100% 

Ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii 

2 2 100% 0 0 0 

Fałszerstwo kryminalne 1 1 100% 1 1 100% 

Oszustwo kryminalne 0 0 0 1 1 100% 

Oszustwo gospodarcze 0 0 0 1 1 100% 

Korupcja 0 0 0 0 0 0 

Przeciwko obrot. gospod. 0 0 0 0 0 0 

Akcyza skarbowa 0 0 0 2 2 100% 

Pozostałe z KKS 0 0 0 0 0 0 

Przestępstwa drogowe 55 55 100% 57 57 100% 

Art. 178a par. 1 i 2 
(nietrzeźwość) 

55 55 100% 57 57 100% 

Pożar z winy nieumyślnej 0 0 0 0 0 0 

RAZEM O CHARAKTERZE 
KRYMINALNYM 

57 49 86% 55 51 93% 

RAZEM O CHARAKTERZE 
GOSPODARCZYM 

2 2 100% 5 5 100% 

OGÓŁEM PRZESTĘPSTWA 121 113 93% 140 136 97% 

Źródło: Posterunek Policji w Zwierzyńcu 

Najwięcej przestępstw w gminie zanotowano w mieście Zwierzyniec, natomiast najmniej w 
miejscowości Guciów. 

Tabela 32. Zagrożenie przestępczością na terenie Gminy 

 

Nazwa L. popełnionych przestępstw Struktura [%] 

Zwierzyniec 85 61% 

Bagno 4 3% 

Topólcza 6 4% 

Turzyniec 6 4% 

Guciów 1 1% 

Kosobudy, Kosobudy Bór 10 7% 

Obrocz 6 4% 

Sochy 6 4% 
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Wywłoczka 9 6% 

Żurawnica 7 5% 

Razem 140 100% 

Źródło: Posterunek Policji w Zwierzyńcu 

Zdarzenia i wypadki drogowe. 

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy przedstawia się następująco. 

Tabela 33. Liczba zdarzeń drogowych na terenie gminy w latach 2006, 2008, 2012 i 2013 

Zwierzyniec L. wypadków L. zabitych L. rannych L. kolizji 

2006 11 1 17 41 

2008 14 1 17 52 

2012 4 1 3 32 

2013 7 2 5 29 

Zmiana rok 
2013 / 2006 

-36% 100% -71% -29% 

Źródło: Posterunek Policji w Zwierzyńcu 

II.4. Potencjał przyrodniczy11 

Na terenie Roztocza Środkowego, w granicach gminy Zwierzyniec zlokalizowany jest Roztoczański 
Park Narodowy, który obejmuje swymi granicami jedne z najcenniejszych wartości przyrodniczych 
tego regionu. Dzięki specyficznemu klimatowi Roztocza, przeplataniu się ciepłych i zimnych mas 
powietrza, wykształciła się tutaj charakterystyczna szata roślinnej. Ta z kolei stworzyła 
odpowiednie siedlisko dające możliwości rozwojowe dla różnych grup systematycznych zwierząt. 

W najbliższym otoczeniu Gminy znajdują się również dwa parki krajobrazowe tj.: Krasnobrodzki 
Park Krajobrazowy (chroni rzadkie gatunki flory i fauny, znajduje się tam m.in. rezerwat "Św. 
Roch"), Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy - z urozmaiconą wąwozami lessowymi rzeźbą terenu 
oraz gęstą siecią stromych jarów.  

Na terenie gminy Zwierzyniec występują 2 obszary zaliczane do obszarów Natura 2000. Są to:  

- PLB 060012 „Roztocze„ Do najcenniejszych gatunków tej ostoi należą: dzięcioł 
białogrzbiety, puchacz, puszczyk uralski i orlik krzykliwy – gatunki z Polskiej Czerwonej 
Księgi oraz dzięcioł zielonosiwy. 

- PLH 060017 „Roztocze Środkowe” Znajdują się tam maturalne, dobrze zachowane 
starodrzewia, silnie zróżnicowane zbiorowiska leśne. Bogata flora naczyniowa z wieloma 
rzadkimi i zagrożonymi gatunkami; rzadkie i interesujące gatunki roślin niższych (grzybów, 
porostów i mszaków). Cenna ostoja fauny puszczańskiej.  

Gmina Zwierzyniec w całości położone są w granicach projektowanego rezerwatu Biosfery 
„Roztocze i Puszcza Solska”. Status ten nadawany przez UNESCO obszarom o wybitnych, 
wyróżniających się w skali globalnej walorach przyrodniczych i krajobrazowych, gdzie prawne formy 
ochrony przyrody i zrównoważone użytkowanie gospodarcze, tworzą unikalny, wzajemnie 
zharmonizowany układ. 

Przez tereny cenne przyrodniczo wyznaczone został piesze i rowerowe szlaki turystyczne. 

Piesze szlaki turystyczne: 

                                            
11 Strategia rozwoju turystyki Gminy Zwierzyniec 
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1. Szlak krawędziowy Roztocza – znaki czerwone. Uchodzi za najpiękniejszy szlak. Wiedzie od 
Zwierzyńca do Suśca na długości 54 km. Najbardziej atrakcyjne miejsca to: osada leśna 
Florianka, Górecko Kościelne oraz rezerwat „Czartowe Pole”.  

2. Roztoczański szlak centralny – znaki niebieskie. Przecina Roztocze Zachodnie i Środkowe na 
odcinku 143 km od Szastarki do Bełżca.  

3. Szlak Roztoczański – znaki żółte. Prowadzi ze Zwierzyńca do Bidaczowa w Kotlinie 
Sandomierskiej (58 km długości). 

4. Szlak im. A. Wachniewskiej – znaki zielone. Obwodnica Roztoczańskiego Parku Narodowego 
o długości 67 km, która prowadzi ze Zwierzyńca do Florianki.  

5. Szlak łącznikowy (wariant szlaku centralnego) - znaki czarne. Szlak o długości 12 km 
przechodzi przez najwyższe wniesienie Roztocza Zachodniego - Dąbrowa 344 m n.p.m. 
Doskonałe widoki na Puszczę Solską.  

6. Szlak partyzancki (czerwony) – prowadzi ze Szperówki do Krynic (53 km). Przecina Park w 
część północnej od leśniczówki Dębowiec do Wojdy, a następnie do Krasnobrodu. 

7. Szlak "Czarna Perła", zmnakowany kolorem czarnym. Trasa; Janów Lubelski (zalew) - 
Frampol (zalew) - Trzęsiny - Kawęczynek - Zwierzyniec (zalew Rudka, trasa boczna nad 
stawy Echo) - Szczebrzeszyn (trasa boczna nad zalew Nielisz) - Radecznica - Radzięcin - 
Krzakowa Góra (wieża widokowa) – Frampol. Podstawowa długość szlaku (bez tras 
bocznych): 125 km. 

Ścieżki rowerowe: 

1. Trasa rowerowa do Florianki - Rozpoczyna się przy Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, prowadzi obok stawów „Echo” i osady leśnej 
Rybakówka do przejazdu kolejowego. Dalej „Gościńcem Florianieckim” do Florianki potem 
piaszczystą, leśną drogą do Górecka Starego. Odcinek długości 13 km. Jest to najlepsze 
miejsce obserwacji koników polskich.  

2. Centralny Szlak Rowerowy - odcinek prowadzący od Zwierzyńca przez Tereszpol, Górecko 
Stare, Józefów, Susiec, Bełżec, Lubyczę Królewską do Hrebennego. Szlak prezentuje walory 
przyrodnicze i kulturowe Roztocza.  

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: 

1. Ścieżka dydaktyczna na Bukową Górę - znaki zielone (długość 2,6 km). Najbardziej 
popularna ścieżka w Roztoczańskim Parku Narodowym. Możliwość zobaczenia wspaniałych 
drzewostanów sosnowych, jodłowych i bukowych. Imponujący widok na Roztocze Środkowe.  

2. Ścieżka poznawcza na Piaseczną Górę - znaki czerwone (długość 3,2 km). Prowadzi od 
Stawów „Echo” do zwierzynieckiej starówki. Dobry punkt widokowy. 

3. Ścieżka historyczno-przyrodnicza do Wzgórza Polak – znaki czerwone (długość 2,1 km.). Na 
ścieżce znajduje się punkt widokowy i aleja okazałych buków. Ścieżka rozpoczynająca się na 
parkingu przy drodze do Biłgoraja prowadzi m.in.: przez bór jodłowy do pomnika 
powstańców styczniowych w Panasówce oraz znajdującego się tam obelisku 
upamiętniającego udział w powstaniu Węgrów walczących w oddziale Lelewela 
Borelowskiego. 

4. Ścieżka historyczno-przyrodnicza do Wojdy – znaki czerwone (długość 4 km). Przypomina 
o wydarzeniach, które miały miejsce na zamojszczyźnie podczas okupacji niemieckiej. 
Znajduje się tam pomnik J. Dawidenki, który zginął podczas potyczki pod Wojdą. 

5. Ścieżka spacerowa po wydmie do stawów „Echo” - znaki niebieskie (długość 1,7 km). Bardzo 
atrakcyjne dojście do stawów „Echo” wzdłuż strumienia „Świerszcz”.  

6. Ścieżka do stawów „Echo” dla niepełnosprawnych (długość 1,2 km). 
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7. Ścieżka aleją Aleksandry Wachniewskiej – znaki czerwone (0,7 km). Ścieżka ukazuje oś 
wodną dawnego założenia ogrodowo-pałacowego Zamoyskich. 

8. Ścieżka dendrologiczna we Floriance – znaki zielone na terenach przez które prowadzi 
ścieżka reprezentowanych jest obecnie 66 gatunków drzew i krzewów występujących w 
lesie powstałym w sposób naturalny po zaprzestaniu hodowli sadzonek. 

9. Ścieżka krajobrazowa we Florianie – znaki czerwone (długość 1,2 km). Ścieżka krajobrazowa 
ukazuje enklawę pól floriańskich z otaczającymi je lasami. 

Oprócz tego, przez Gminę prowadzi również Szlak Architektury Drewnianej. Gmina Zwierzyniec, 
mimo wielu przekształceń w strukturze budownictwa, to w dalszym ciągu skarbiec architektury 
drewnianej. Na ponad 1700 domów w gminie, 750 wykonanych jest z drewna, a więc 42%, czyli 
niemal co drugi. W samym Zwierzyńcu jest ponad 230 drewnianych budynków, czyli 39% całości, zaś 
w wioskach 520, a więc 45% ogółu. Największy udział budynków drewnianych w ogóle znajduje się 
w Guciowie - 71%, najmniej w Wywłoczce - tylko 26%. W liczbach bezwzględnych najwięcej 
drewnianych chałup pozostało w Turzyńcu (86) najmniej w Bagnie - 29.  

Dla rozwoju turystyki rowerowej w gminie Zwierzyniec nie bez znaczenia jest fakt biegnącego przez 
ten obszar Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, który prowadzi przez najciekawsze miejsca 
tego regionu. I etap szlaku prowadzi przez teren Roztocza Zachodniego ciągnącego się od Kraśnika 
po Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Jego długość wynosi 100,6 km. Pod względem technicznym 
odznacza się on średnim stopniem trudności. Prowadzi w większości drogami asfaltowymi. Szlak 
bierze początek na wys. 248 m n.p.m., a kończy na 230 m n.p.m. II etap szlaku rozciąga się 
pomiędzy Zwierzyńcem a Tomaszowem Lubelskim i ma długość 86 km. Poprowadzony jest głównie 
drogami utwardzonymi, ale zdarzają się również odcinki piaszczyste. III etap powadzi od przejścia 
granicznego Hrebenne - Rawa Ruska wiedzie przez Potylicz, Krechów, Iwano Frankowe (dawny 
Janów) do Brzuchowic - dzielnicy Lwowa. Etap szlaku Hrebenne - Lwów ma długość ok. 80 km. Trasa 
poprowadzona jest przez malownicze wsie i miasteczka, w większości drogami utwardzonymi 
i asfaltowymi. Zdarzają się też piaszczyste, śródpolne drogi. Różnice wzniesień na trasie sięgają ok. 
100 m. Trasa rowerowa po stronie ukraińskiej nie jest jeszcze oznakowana w terenie, ale działania 
te są planowane. Szlak, nagrodzony Certyfikatem Turystycznego Produktu Roku przez Polską 
Organizację Turystyczną, umożliwia wyprawę na polskie i ukraińskie Roztocze, prowadząc przez 
najcenniejsze przyrodniczo tereny dwóch parków narodowych - Roztoczańskiego – po polskiej 
stronie granicy i Jaworowskiego – po ukraińskie stronie granicy. 
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Rysunek 3. Ścieżki, szlaki i trasy rowerowe Roztoczańskiego Parku Narodowego  

 
Źródło: UM w Zwierzyńcu 
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Do najważniejszych imprez/ ofert turystycznych należą: 

- Ogólnopolski Gwieździsty Rajd Rowerowy „Wzgórze Polak”. Rajd organizowany jest 
corocznie we wrześniu. Głównym organizatorem imprezy jest biłgorajski oddział PTTK, 
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Starostwo Powiatowe w Biłgoraju oraz Roztoczański Park Narodowy. Uczestnicy rajdu 
(wyruszający z różnych kierunków stąd nazwa „rajd gwieździsty”) mają do wyboru jedną z 
czterech tras rajdu. Główną ideą przyświecającą imprezie jest uczczenie pamięci powstańców 
styczniowych będących uczestnikami bitwy pod Panasówką. Kolejny - to popularyzacja turystyki 
rowerowej na Roztoczu. Impreza ma zasięg regionalny.  

- Wycieczki indywidualne i zorganizowane na Bukową Górę oraz na Floriankę. Wycieczki mogą 
być organizowane przez cały rok. Mają one na celu zapoznanie z walorami przyrodniczo-
krajobrazowymi rezerwatu Bukowa Góra oraz osady leśnej Florianka. Zgodnie z zasadami 
zwiedzania grupy powyżej 10 osób zobowiązane są do poruszania się ścieżkami z przewodnikiem 
posiadającym licencję wystawioną przez Park. Na ścieżkach obowiązują opłaty - karty wstępu. 
Niektóre ścieżki posiadają przewodniki lub inne materiały dydaktyczne ułatwiające poznawanie 
Parku. Organizatorem jest Roztoczański Park Narodowy. Impreza ma zasięg regionalny. 

Na terenie Roztocza znajduje się duża ilość źródeł, każde z nich składa się z wielu wypływów 
szczelinowatych, które ciągną się na odcinku do kilkudziesięciu metrów. Najliczniejsze źródła 
występują w dolinie Wieprza. W południowej części gminy znajduje się obszar źródłowy potoku 
Szum. Na terenie Gminy Zwierzyniec zlokalizowane są cieki wodne: Wieprz i Świerszcz. Długość 
rzeki na obszarze gminy wynosi 18,5 km. Na terenie Gminy Zwierzyniec do Wieprza uchodzi 
Świerszcz, który płynie w dnie Doliny Zwierzynieckiej przez obszar Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. W dolnym biegu strumienia został utworzony staw „Echo”, w Zwierzyńcu przed 
ujściem Świerszcza do Wieprza potok zasila staw kościelny. Wieprzec jest dopływem Topornicy 
i odwadnia północno – wschodnią część gminy. W południowej części gminy znajduje się obszar 
źródłowy potoku Szum.  

Na terenie Roztoczańskiej Parku Narodowego znajduje się kompleks stawów „Echo” o łącznej 
powierzchni 39,3 ha. Największy z nich wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych. Występują 
tutaj również Staw Floriański i Czarny Staw. Na terenie Zwierzyńca znajduje się także Staw 
Kościelny z zabytkowym kościołem, zaś na obrzeżach miasta wybudowano zbiornik retencyjny 
„Rudka”, zasilany wodami Wieprza12. Ważnym elementem zabytkowego układu przyrodniczo – 
kulturowego Zwierzyńca jest również historyczny układ wodny w Zwierzyńczyku, w skład którego 
wchodzą następujące elementy: Kanał Ogrodowy, Staw, Kanał Ulgi, Ciek Świerszcz. 

II.5. Potencjał kulturowy i jego zagrożenia 

Historia Zwierzyńca związana jest z historią Ordynacji Zamojskiej i to właśnie dzięki hetmanowi 
Janowi Zamoyskiemu dziś miasto jest znane z licznych zabytków architektury renesansowej. Do tych 
najatrakcyjniejszych z pewnością należą obiekty Zespołu Zarządu Ordynacji Zamojskiej, w tym13: 

- gmach główny, poch. z 2 ćw. XIX w - obecnie szkoła, późnoklasycystyczny murowany, 
otynkowany, wzniesiony na planie prostokątnym, piętrowy, oś środkowa fasady 
wyodrębniona pozornym ryzalitem z portykiem toskańskim zwieńczonym trójkątnym 
szczytem; fasada trzynastoosiowa z otworami okiennymi zwieńczonymi odcinkami gzymsów 
na parterze i trójkątnymi szczytami na piętrze, dach dwuspadowy z trójkątnymi szczytami 
nad elewacjami bocznymi; wewnątrz, na osi głównej trzybiegowa, reprezentacyjna klatka 
schodowa z żeliwnymi elementami dekoracyjnymi; 

- budynek boczny, późnoklasycystyczny murowany, otynkowany, wzniesiony na planie 
prostokątnym. Piętrowy z 2 ćw. XIX w - obecnie internat; 

- budynek boczny tzw. „Prałatówka”, murowana, z 1 ćw. XIX w. - obecnie mieszkania; 
budynek wzniesiony szczytowo do ul. Browarnej; wzniesiony na planie prostokąta, 
parterowy, częściowo podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym ze szczytami; obiekt 
późnoklasycystyczny z trzynastoosiowymi dłuższymi elewacjami; układ wnętrza 
dwutraktowy z wejściami na każdej elewacji; 

                                            
12 Za: Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Zwierzyniec na lata 2007-2015. 
13 www.zwierzyniec.info.pl  
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- oficyna pn., budynek boczny, murowany, z poł. XIX w. - obecnie świetlica i stołówka; 
budynek usytuowany szczytowo do ul. Browarnej, parterowy, na planie prostokąta, 
częściowo podpiwniczony, fasada pół. trzynastoosiowa, elewacja płd. dwunastoosiowa z 
wejściem głównym, elewacja od ul. Browarnej z ryzalitem zwieńczonym trójkątnym 
szczytem, z wejściem na osi; układ wnętrza dwutraktowy, wielodzielny z nowszymi 
podziałami, w części zach. z korytarzem na osi; 

- oficyna zach., murowana, z 1 ćw. XIX w - obecnie internat; usytuowany w płd. - wsch. 
części zespołu, późnoklasycystyczny, parterowy, na planie prostokąta; od zachodu na osi 
portyk czterokolumnowy z ryzalitem podtrzymujący fronton; elewacje trzynastoosiowe, z 
otworami okiennymi w obramieniach profilowanych z naczółkami; układ wnętrza 
dwutraktowy z wejściami na wszystkich ścianach; 

- założenie zieleni z układem wodnym z XVIII w.  

Inne zabytki: 

Kościół filialny p.w. Św. Jana Nepomucena. Kościół św. Jana Nepomucena, wzniesiony w latach 
1741- 47 wg projektu Columbaniego, murowany z mansardowym dachem i z wyposażeniem wnętrza, 
położony na wyspie z dojściem przez most. Kościół wzniesiony z fundacji Tomasza i Teresy z 
Michowskich Zamoyskich, początkowo używany jako kaplica z czasem powiększony o boczne 
skrzydła. O szczególnych wartościach zabytkowych kościoła decyduje późnobarokowa architektura 
oraz XVIII-wieczne polichromie Łukasza Smuglewicza. 

Cmentarz przy kościele filialnym p.w. Św. Jana Nepomucena z drzewostanem, stawem, 
wyspami z XVIII w 

Dzwonnica drewniana. Dzwonnica drewniana wieżowa, wzniesiona w 1 ćw. XX w. 

Figura Matki Boskiej z Lourdeskamienna, z 1905 r, projekt - B. Madeyski. 

Część układu przestrzennego z XVIII-XIX w, wraz z istniejącą zabudową, zadrzewieniem, wodami, 
ciągami komunikacyjnymi oraz ukształtowaniem krajobrazu terenu. Obszar objęty ochroną 
konserwatorską stanowi pozostałość d. rezydencji Zamoyskich z k. XVI w. Po przeniesieniu do 
Zwierzyńca ok. 1820 r. Zarządu Ordynacji ukształtował się układ przestrzenny komponowany w 
nawiązaniu do naturalnych warunków fizjograficznych terenu. Zachowany do dziś bez większych 
zmian układ ten tworzy panoramę Zwierzyńca o szczególnych walorach. Jest przykładem 
przemyślanego planowania przestrzennego założeń pałacowo -parkowych z pocz. XIX w. nr w 
rejestrze zabytków: Z A/185 

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji - willa murowana, wzniesiona na planie prostokąta, na 
wysokim podmurowaniu, elewacje dłuższe pięcioosiowe, boczne trzyosiowe. Układ wnętrza 
dwutraktowy z dwiema klatkami schodowymi wielodzielny. Budynek oszalowany z zewnątrz deskami 
ze snycerką , z kond. podpiwn. z mieszk. poddaszem , z zachowanym wystrojem arch wewnątrz ( 
gzymsy, kominki) , wzniesiona w latach 1889-90 - obecnie siedziba RPN. Nr w rejestrze zabytków : Z 
A/172. 

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji- wozownia murowany z kamienia, parterowy, przekryty 
dachem dwuspadowym z lukarnami, z końca XIX w. Nr w rejestrze zabytków Z A/172. 

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji- budynek studni, drewniany z końca XIX w. Nr w 
rejestrze zabytków Z A/172. 

Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji - usytuowany na skarpie obok browaru z 
reprezentacyjnym bocznym podjazdem. Pierwotnie w skład zespołu wchodziły: pałac, domek stróża, 
stajnia, wozownia, kurnik, studnia, zegar słoneczny, urządzenia gimnastyczne, otoczenie z 
drzewostanem, z końca XIX w. Nr w rejestrze zabytków Z A/172. 

Browar, murowany - 1806 r. Nr w rejestrze zabytków A/392. Bryła głównego budynku założona na 
planie podkowy z asymetrycznym budynkiem suszarni słodu, z kominem. Obiekt trzykondygnacyjny, 
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boniowany, otynkowany, nakryty dachem dwuspadowym o pokryciu blachą. Otwory okienne 
zakończone półkoliście, na ostatniej kondygnacji z opaskami. Wewnątrz mieszczą się urządzenia 
warzelni, suszarni słodu, fermentownia, słodownia, magazyny i urządzenia towarzyszące. Za 
budynkiem głównym - kotłownia, budynki warsztatowe i towarzyszące. 

Portiernia browaru, murowana- 2 ćw. XIX w. - obecnie sklep. Nr w rejestrze zabytków A/392. 
Obiekt wzniesiony na rzucie kwadratu, parterowy, z rustykalnymi pilastrami, nakryty dachem 
czterospadowym. 

Regionalny Bank Genów- budynek murowano - drewniany z 1896 r. Nr w rejestrze zabytków Z 
A/394. Obiekt piętrowy, murowany z cegły i kamienia, nietynkowany, z dekoracją ceglaną, 
wzniesiony na rzucie prostokąta, elewacje zwieńczone trójkątnymi szczytami, nakryty dachem 
dwuspadowym o konstrukcji stolcowej, podbitym blachą. Elewacje wsch. i zach. pięcioosiowe ujęte 
narożnymi lizenami ceglanymi, kondygnacje oddzielone schodkowym fryzem ceglanym. Wewnątrz 
urządzenia wyłuszczarni nasion szyszek leśnych i regionalny bank genów. 

Cmentarz grzebalny- najstarsza część - XIX w. Nr w rejestrze zabytków Z A/508. 

Cmentarz żydowski- nieczynny - 1 p. XIX w. Nr w rejestrze zabytków Z A/480. 

Borek Borek to część Zwierzynca, która została wybudowana w krótkim czasie na przełomie lat 20 i 
30 XX wieku. Do dziś przetrwało 71 starych drewnianych domów, położonych przy 6 ulicach. 
Najbardziej intrygującą z nich jest ulica Wąska, przy której ciągle jeszcze obecne są kilmaty 
dwudziestolecia międzywojennego. Drugie duże zgrupowania architektury drewnianej to Rudka, 
gdzie zachowało się 66 starych chałup. Ogółem w Zwierzyńcu znajduje się 234 starych, najczęściej 
przedwojennych domów, wykonanych z drewna. Przed 1944 roku było ich znacznie więcej, jednak w 
czasie tzw. wyzwalania sporo budynków drewnianych spłonęło, zwłaszcza w okolicach Rynku i ul.  
Partyzantów. Niemal w całości spłonęła żydowska dzielnica, zwana Palestyną. 

Interesujące obiekty zabytkowe znajdują się również na terenie wsi, gdzie można zobaczyć14: 

- dawną cerkiew z 1913 roku w Topólczy,  

- sieć wąwozów lessowych w okolicy Turzyńca i Topólczy, 

- przypominające żywe skanseny z roztoczańską tradycyjną zabudową wsie Turzyniec i 
Topólcza, 

- dawny dwór w Obroczy (obecnie szkoła), 

- kaplicę i cmentarz ofiar pacyfikacji w Sochach. Z miejscem tym wiąże się dramatyczne 
wydarzenie. W ostatnich dniach maja 1943 roku dwaj niemieccy żandarmi, przebrani za 
partyzantów, próbowali kupić broń. Swoje zadanie wykonali, ale w pobliskim Józefowie 
zostali rozpoznani przez żołnierzy Armii Krajowej. Partyzantom udało się zlikwidować tylko 
jednego z prowokatorów, drugi uciekł. W odwecie niemieckie wojska zniszczyły wieś Sochy 
i wymordowały około 200 osób. Do dokonania mordu wykorzystano nie tylko karabiny 
maszynowe, ale również samoloty. Według świadków zbrodni, we wsi ocalał tylko 1 dom, 
reszta została spalona lub zburzona. Do czasu odbudowy ocalali mieszkańcy żyli w piwnicach 
i budynkach gospodarczych. Podczas ekshumacji zidentyfikowano 88 mężczyzn, 52 kobiety i 
45 dzieci15. Obok Oradour-sur-Glane we Francji, Mazinote we Włoszech i Lidice w Czechach, 
Sochy są uznawane za jedną z 4 miejscowości w Europie najbardziej poszkodowanych 
podczas II wojny światowej. 

Na terenie Gminy znajdują się dwa muzea i trzy placówki muzealne.  

- Na terenie RPN od 1994 roku funkcjonuje Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego 
Parku Narodowego, który stanowi swoistą „bramę” do Parku. Przy obiekcie początek biorą 

                                            
14 Strategia rozwoju turystyki Gminy Zwierzyniec 

15 Ibidem. 
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ścieżki poznawcze i trasa rowerowa, przechodzą tędy szlaki turystyczne. W ośrodku 
funkcjonują: punkt informacji turystycznej oraz biblioteka RPN z czytelnią. Na bogatą 
ofertę placówki składają się również: wystawy, filmy, wykłady, prelekcje oraz zajęcia 
edukacyjne. Ośrodek udostępniania także pomieszczenia na sympozja, konferencje, 
seminaria i zjazdy. 

- We wsi Guciów znajduje się Muzeum Etnograficzno-Przyrodnicze, które składa się 
z: drewnianej chałupy z XIX w., drewnianej stodoły z 3 ćw. XIX w. i drewnianej obory 
z poddachem z XIX w. W obiektach obejrzeć można ekspozycję etnograficzną i geologiczną. 
Oprócz tego w jednym z budynków jest restauracja serwująca regionalne przysmaki. 

- We Florianie znajduje się Izba Leśna, która powstała w oparciu o zabudowania leśniczówki 
z 1830 r. Celem utworzenia izby było zapoznanie z gospodarką rolną i leśną prowadzoną 
w latach 30 XX w. Przedstawiona w izbie wystawa ma charakter stałej ekspozycji ukazującej 
wygląd leśniczówki, będącej stanem na 1938 r. 

- W Topólczy znajduje się Izba Pamięci utworzona w 2005 r. w wyniku wyremontowania 
części dawnego spichlerza wchodzącego w skład budynków gospodarczych parafii. W 
pomieszczeniu zorganizowano stałą ekspozycję sprzętów i narzędzi wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych np. dawne żelazka, maselniczki, czy narzędzia wykorzystywane 
w stolarstwie, kowalstwie i ciesielstwie. 

- Na terenie miasta Zwierzyniec zlokalizowana jest Zwierzyniecka Izba Muzealna. Izbę 
odtworzono w 2001 r. na bazie pierwszej Izby Muzealnej z 1987 r. zniszczonej w wyniku 
pożaru. W Izbie znajduje się jedna stała ekspozycja gromadząca pamiątki związane ze 
Zwierzyńcem i okolicą. Przedmiotem ekspozycji są zbiory etnograficzne, gromadzące 
sprzęty gospodarstwa domowego oraz urządzenia rolnicze. W gablotach izby umieszczone są 
również stare banknoty i monety, a także militaria, hełmy, czy nawet oryginalne 
instrumenty muzyczne. 
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Rysunek 4. Miasto Zwierzyniec – elementy bazy turystycznej  

 
Źródło: UM w Zwierzyńcu 

Elementem wyróżniającym Zwierzyniec na tle innych miejsc jest fakt, że na jej terenie 
zlokalizowana jest rekordowa ilość 35 pomników i tablic pamiątkowych. Do najciekawszych 
i najbardziej oryginalnych zaliczyć należy:  

- jedyny w Polsce pomnik szarańczy z 1711 roku, 

- tzw. Pomnik psa Marysieńki Sobieskiej na wyspie Stawu Kościelnego, 

- pomnik oko opatrzności, 

- pomnik poświęcony węgierskim ochotnikom Powstania Styczniowego, 

- pomnik ku czci poległych leśników, żołnierzy Armii Krajowej oraz Batalionom Chłopskim,  

- tablica poświęcona jeńcom francuskim.  

Zagrożenia: 

Najistotniejszym zagrożeniem zwianym z istniejącymi zabytkami znajdującymi się na terenie Gminy 
są nieuregulowane kwestie własnościowe uniemożliwiające podjęcie jakichkolwiek działań 
remontowych w tych obiektach. Dotyczy to m.in. obiektów Zespołu Zarządu Ordynacji Zamojskiej, 
czy budynku Starego Browaru. 
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II.6. Potencjał instytucjonalny 

II.6.1. Władze i administracja 

Liczba pracowników Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu na dzień 31.08.2014 r. wynosiła 40 osób. 
Powierzchnia użytkowa budynku w którym znajduje się Urząd Miejski wynosi - 1 032,25 m2, z czego 
pow. użytkowa zajmowana przez: 

- Urząd Miejski wynosi 778,70 m2, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi 175,71 m2, 

- Zakład Gospodarki Komunalnej wynosi 77,84 m2, 

Urząd Miejski znajduje się przy ulicy Rynek 1 i jest odpowiedni do potrzeb i właściwie wyposażony. 
W strukturze Urzędu Miejskiego działają następujące komórki organizacyjne: 

 Referaty: 

- Referat Finansowy 

- Referat Organizacyjna 

- Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mienia 
Komunalnego 

- Referat Zarządzania Funduszami Zewnętrznymi 

- Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych 

 Samodzielne stanowisko pracy – radca prawny 

 Urząd Stanu Cywilnego 

Obowiązująca struktura organizacyjna została wyznaczona Nr 85/14 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 27 
października 2014 r. Schemat struktury organizacyjnej przedstawia rysunek.  
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Rysunek 5. Schemat struktury organizacyjnej 

Źródło: UM Zwierzyniec 

Gmina Zwierzyniec posiada stronę internetową pod adresem www.zwierzyniec.info.pl Zawartość 
strony internetowej podzielona jest na następujące obszary tematyczne: Aktualności, O gminie, Dla 
mieszkańców, Turystyka, Projekty, Organizacje pozarządowe, Kontakt. Strona internetowa jest 
czytelna i przejrzysta. 

II.6.2. Inne podmioty instytucjonalne i ich skuteczność 

Urząd Miejski część swoich obowiązków realizuje poprzez jednostki organizacyjne mu podległe. 
Jednostki organizacyjne w Zwierzyńcu: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1 

2. Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2, 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1 

4. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu ul. Słowackiego 2, 

5. Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Partyzantów 3B, 

6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach, Sochy 59, 

7. Zespół Szkół w Zwierzyńcu, ul. Armii Krajowej 36, 

http://www.zwierzyniec.info.pl/
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II.6.3. Współpraca regionalna i międzynarodowa 

Gmina Zwierzyniec z powodzeniem współpracuje z wieloma Gminami zarówno w kraju i zagranicą. 
Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach, głównie jest to: 

- Bilateralne i wielostronne seminaria na aktualne i ważne tematy. 

- Poznawanie stylu życia, kultury i obyczajów partnerów zagranicznych. 

- Doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi (także za pośrednictwem 
internetu). 

- Zakładanie Klubów Europejskich. 

- Kontakty ze środowiskiem polonijnym. 

- Wypoczynek wakacyjny. 

- Wzajemne poznawanie systemu szkolnictwa, programów kształcenia, partnerstwo szkół. 

- Akcje pomocy charytatywnej. 

- Udział w programie Młodzież. 

- Organizacja "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". 

Współpraca krajowa 

Gogolin. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, w dniu 10 października 2009 r. podpisano w Zwierzyńcu 
Akt Partnerstwa pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Zwierzyniec. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala 
oraz Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej podpisali dokument 
gwarantujący współpracę między samorządami, jednostkami organizacyjnymi gmin i mieszkańcami. 

Celem podjętej współpracy jest m. in. pogłębienie wzajemnych kontaktów poprzez ścisłą 
współpracę i obustronną wymianę doświadczeń, wspieranie rozwoju gospodarczego i wszelkich 
dążeń mających na celu pomyślność mieszkańców. 

Współpraca zagraniczna 

Tabela 34. Miasta partnerskie Zwierzyńca 

Partner 
zagraniczny 

(nazwa gminy, 
miasta itp.) 

Kraj 
Data 

podpisania 
Uwagi (np. główne dziedziny współpracy, 

stopień aktywności) 

Braunsbach Niemcy 
Współpraca 

od 1997 

Wymiana doświadczeń w funkcjonowaniu 
administracji publicznej lub korzystania z 

funduszy europejskich i międzynarodowych 
Edukacja, nauka, wymiana młodzieży 

Kultura, sport, turystyka 
– wysoki stopień aktywności, coroczne wymiany 

młodzieży 

Dulverton 
Wielka 

Brytania 
1998 

Wymiana doświadczeń w funkcjonowaniu 
administracji publicznej lub korzystania z 

funduszy europejskich i międzynarodowych 
Ochrona środowiska 

Edukacja, nauka, wymiana młodzieży 
Kultura, sport, turystyka 
- niski stopień aktywności 

Artea Hiszpania 1998 
Ochrona środowiska - bardzo niski stopień 

aktywności 
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Saint Laurent de 
Neste 

Francja 1998 
Ochrona środowiska - bardzo niski stopień 

aktywności 

Soponya Węgry 2000 

Wymiana doświadczeń w funkcjonowaniu 
administracji publicznej lub korzystania z 

funduszy europejskich i międzynarodowych  
Edukacja, nauka, wymiana młodzieży 

Kultura, sport, turystyka 
- średni stopień aktywności 

Iwano Frankowe Ukraina 2003 

Edukacja, nauka, wymiana młodzieży 
Kultura 

sport, turystyka 
- średni stopień aktywności 

Kicevo Macedonia 2004 
Edukacja, nauka, wymiana młodzieży 

Kultura, sport, turystyka 
- średni stopień aktywności 

Szkoła Europejska 
Bruksela I 

Belgia 2005 

Edukacja, nauka, wymiana młodzieży 
Kultura 

– wysoki stopień aktywności, coroczne wymiany 
młodzieży 

Aba Węgry 2010 

Wymiana doświadczeń w funkcjonowaniu 
administracji publicznej lub korzystania z 

funduszy europejskich i międzynarodowych 
Edukacja, nauka, wymiana młodzieży 

Kultura, sport, turystyka 
- wysoki stopień aktywności 

Źródło: Urząd Miejskie Zwierzyniec 

II.7. Potencjał gospodarczy i struktura gospodarki 

II.7.1. Struktura podmiotowa i potencjał gospodarki 

Podmiotów gospodarczych jest w Gminie około 0,5 tys., z czego 77% to osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. Ich liczba w okresie od 2010 do 2013 r. spadła jednak o 4%. Szczegółowe 
informacje na temat liczby oraz form własności podmiotów gospodarczych przedstawia tabela. 

Tabela 35. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własności i rodzajów 

Sektor 
własności 

Wyszczególnienie 2010 2013 
Zmiana  
2013 / 
2010 

Struktura 
dla 2013 

r. 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 495 484 -2% 100% 

se
k
to

r 
p
u
b
li
c
z
n
y
 

ogółem: 22 24 0% 5% 

sektor publiczny - państwowe i 
samorządowe jednostki prawa budżetowego 

17 19 0% 4% 

sektor publiczny - państwowe i 
samorządowe jednostki prawa budżetowego, 

gospodarstwa pomocnicze 
1 0 0% 0% 

pozostałe 4 5 0% 1% 

se
k
to

r 

p
ry

w
a
tn

y
 

ogółem: 473 460 -3% 95% 

sektor prywatny - osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą 

395 374 -4% 77% 
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sektor prywatny - spółki handlowe 10 15 1% 3% 

sektor prywatny - spółki handlowe z 
udziałem kapitału zagranicznego 

2 2 0% 0% 

sektor prywatny - spółdzielnie 2 2 0% 0% 

sektor prywatny - stowarzyszenia i 
organizacje społeczne 

25 24 0% 5% 

pozostałe 39 43 1% 9% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Spadek liczby podmiotów osób fizycznych wiąże się z ciągłą fluktuacją firm i wypadaniem 
najsłabszych, najmniejszych; wynika zapewne z nasycenia tą forma przedsiębiorczości, mimo iż 
wskaźniki ich liczebności na 1000 mieszkańców są w gminie niższy niż średnio w gminach miejsko – 
wiejskich w kraju czy w województwie. Wskaźnik jednostek nowo zarejestrowanych na 10000 
mieszkańców jest w gminie niższy od średniej dla kraju, wojewódzkiej jak i w gminach 
porównywalnych.   

Tabela 36. Podmioty gospodarcze – wskaźniki dla roku 2013. Porównanie 

Jednostka 
terytorialna 

podmioty 
wpisane do 

rejestru 
REGON na 

10 tys. 
mieszkańcó

w 

osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
na 100 osób 

w wieku 
produkcyjny

m 

fundacje, 
stowarzyszeni

a i 
organizacje 

społeczne na 
10 tys. 

mieszkańców 

podmioty 
nowo 

zarejestrowan
e na 10 tys. 

mieszkańców 
w wieku 

produkcyjnym 

podmioty na 
1000 

mieszkańców 
w wieku 

produkcyjny
m 

Polska (gminy miejsko 
- wiejska) 

904 10,8 28 126 141,3 

Lubelskie (gminy 
miejsko - wiejska) 

721 8,8 31 99 113,6 

Gminy porównywalne 
(średnio) 

754 10 41 111 121 

Zwierzyniec 685 8,6 34 87 111,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Najwięcej przedsiębiorstw funkcjonujących w gminie to firmy zatrudniające do 9 pracowników, 
stanowią one ok. 94% wszystkich podmiotów. 

Tabela 37. Podmioty gospodarki narodowej według wielkości 

Podmioty wg klas wielkości 
na 10 tys. mieszkańców w 

wieku produkcyjnym 

2010 2013 

Liczba podmiotów Struktura [%] Liczba podmiotów Struktura [%] 

ogółem 1131,7 100,0% 1112,6 100,0% 

0 - 9 1063,1 93,9% 1048,3 94,2% 

10 - 49 54,9 4,9% 52,9 4,8% 

50 - 249 11,4 1,0% 9,2 0,8% 

250 i więcej 2,3 0,2% 2,3 0,2% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 
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II.7.2. Struktura rodzajowa gospodarki 

Do najczęściej stosowanych mierników struktury rodzajowej gospodarki należy struktura liczby 
przedsiębiorstw w danej sekcji PKD. Jak wynika z zestawienia poniżej najwięcej podmiotów działa 
w sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. 
Duża liczba podmiotów prowadzi działalności obejmującą przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) 
oraz działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I). 

Tabela 38. Podmioty wg sekcji PKD 2007 oraz sektorów własnościowych (dane dla 2013 r.) 

Wyszczególnienie 

sektor publiczny sektor prywatny 

2010 2013 dynamika 2010 2013 dynamika 

ogółem 22 24 9,1% 444 434 -2,25% 

Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 1 1 0,0% 32 33 3,13% 

Sekcja B Górnictwo i wydobywanie - - - - - - 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe - - - 56 57 1,79% 

Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych - - - - - - 

Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 1 1 0,0% 2 2 0,00% 

Sekcja F Budownictwo - - - 39 32 -17,95% 

Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle - - - 132 123 -6,82% 

Sekcja H Transport i gospodarka 
magazynowa - - - 25 25 0,00% 

Sekcja I Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 0 2 - 50 54 8,00% 

Sekcja J Informacja i komunikacja - - - 6 6 0,00% 

Sekcja K Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa - - - 5 6 20,00% 

Sekcja L Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości - - - 22 22 0,00% 

Sekcja M Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna - - - 18 16 -11,11% 

Sekcja N Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca - - - 12 12 0,00% 

Sekcja O Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 2 2 0,0% 9 9 0,00% 

Sekcja P Edukacja 9 8 -11,1% 5 9 80,00% 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 6 6 0,0% 20 23 15,00% 

Sekcja R Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 3 4 33,3% 11 5 -54,55% 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_C_.E2.80.93_Przetw.C3.B3rstwo_przemys.C5.82owe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_I_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_zakwaterowaniem_i_us.C5.82ugami_gastronomicznymi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_A_.E2.80.93_Rolnictwo.2C_le.C5.9Bnictwo.2C_.C5.82owiectwo_i_rybactwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_A_.E2.80.93_Rolnictwo.2C_le.C5.9Bnictwo.2C_.C5.82owiectwo_i_rybactwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_B_.E2.80.93_G.C3.B3rnictwo_i_wydobywanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_C_.E2.80.93_Przetw.C3.B3rstwo_przemys.C5.82owe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_D_.E2.80.93_Wytwarzanie_i_zaopatrywanie_w_energi.C4.99_elektryczn.C4.85.2C_gaz.2C_par.C4.99_wodn.C4.85.2C_gor.C4.85c.C4.85_wod.C4.99_i_powietrze_do_uk.C5.82ad.C3.B3w_klimatyzacyjnych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_D_.E2.80.93_Wytwarzanie_i_zaopatrywanie_w_energi.C4.99_elektryczn.C4.85.2C_gaz.2C_par.C4.99_wodn.C4.85.2C_gor.C4.85c.C4.85_wod.C4.99_i_powietrze_do_uk.C5.82ad.C3.B3w_klimatyzacyjnych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_D_.E2.80.93_Wytwarzanie_i_zaopatrywanie_w_energi.C4.99_elektryczn.C4.85.2C_gaz.2C_par.C4.99_wodn.C4.85.2C_gor.C4.85c.C4.85_wod.C4.99_i_powietrze_do_uk.C5.82ad.C3.B3w_klimatyzacyjnych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_D_.E2.80.93_Wytwarzanie_i_zaopatrywanie_w_energi.C4.99_elektryczn.C4.85.2C_gaz.2C_par.C4.99_wodn.C4.85.2C_gor.C4.85c.C4.85_wod.C4.99_i_powietrze_do_uk.C5.82ad.C3.B3w_klimatyzacyjnych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_E_.E2.80.93_Dostawa_wody.3B_gospodarowanie_.C5.9Bciekami_i_odpadami_oraz_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_rekultywacj.C4.85
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_E_.E2.80.93_Dostawa_wody.3B_gospodarowanie_.C5.9Bciekami_i_odpadami_oraz_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_rekultywacj.C4.85
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_E_.E2.80.93_Dostawa_wody.3B_gospodarowanie_.C5.9Bciekami_i_odpadami_oraz_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_rekultywacj.C4.85
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_F_.E2.80.93_Budownictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_G_.E2.80.93_Handel_hurtowy_i_detaliczny.3B_naprawa_pojazd.C3.B3w_samochodowych.2C_w.C5.82.C4.85czaj.C4.85c_motocykle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_G_.E2.80.93_Handel_hurtowy_i_detaliczny.3B_naprawa_pojazd.C3.B3w_samochodowych.2C_w.C5.82.C4.85czaj.C4.85c_motocykle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_G_.E2.80.93_Handel_hurtowy_i_detaliczny.3B_naprawa_pojazd.C3.B3w_samochodowych.2C_w.C5.82.C4.85czaj.C4.85c_motocykle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_H_.E2.80.93_Transport_i_gospodarka_magazynowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_H_.E2.80.93_Transport_i_gospodarka_magazynowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_I_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_zakwaterowaniem_i_us.C5.82ugami_gastronomicznymi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_I_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_zakwaterowaniem_i_us.C5.82ugami_gastronomicznymi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_I_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_zakwaterowaniem_i_us.C5.82ugami_gastronomicznymi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_J_.E2.80.93_Informacja_i_komunikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_K_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_finansowa_i_ubezpieczeniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_K_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_finansowa_i_ubezpieczeniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_L_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_obs.C5.82ug.C4.85_rynku_nieruchomo.C5.9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_L_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_obs.C5.82ug.C4.85_rynku_nieruchomo.C5.9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_M_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_profesjonalna.2C_naukowa_i_techniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_M_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_profesjonalna.2C_naukowa_i_techniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_N_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_w_zakresie_us.C5.82ug_administrowania_i_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_wspieraj.C4.85ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_N_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_w_zakresie_us.C5.82ug_administrowania_i_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_wspieraj.C4.85ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_O_.E2.80.93_Administracja_publiczna_i_obrona_narodowa.3B_obowi.C4.85zkowe_zabezpieczenia_spo.C5.82eczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_O_.E2.80.93_Administracja_publiczna_i_obrona_narodowa.3B_obowi.C4.85zkowe_zabezpieczenia_spo.C5.82eczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_O_.E2.80.93_Administracja_publiczna_i_obrona_narodowa.3B_obowi.C4.85zkowe_zabezpieczenia_spo.C5.82eczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_P_.E2.80.93_Edukacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_Q_.E2.80.93_Opieka_zdrowotna_i_pomoc_spo.C5.82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_Q_.E2.80.93_Opieka_zdrowotna_i_pomoc_spo.C5.82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_R_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_kultur.C4.85.2C_rozrywk.C4.85_i_rekreacj.C4.85
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_R_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_kultur.C4.85.2C_rozrywk.C4.85_i_rekreacj.C4.85
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Sekcje S Pozostała działalność usługowa i T 
Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby - - - 29 26 -10,34% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Do często stosowanych mierników struktury rodzajowej gospodarki należy również struktura 
zatrudnienia. Z danych GUS (dane z 2012 roku na poziomie NTS-4 – poziom powiatów, brak danych 
dla gmin) wynika, iż najwięcej osób w powiecie pracuje w rolnictwie i leśnictwie. Ważną gałęzią 
gospodarki jest również handel czy gastronomia. Przemysł i budownictwo koncentruje ponad 10% 
pracujących.  

Tabela 39. Struktura pracujących wg. grup sekcji PKD w 2012 r. 

Wyszczegól
nienie 

ogółem 

rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo 

przemysł i 
budownictwo 

handel; naprawa 
pojazdów 

samochodowych; 
transport i 
gospodarka 

magazynowa; 
zakwaterowanie 
i gastronomia; 
informacja i 
komunikacja 

działalność 
finansowa i 

ubezpieczenio
wa; obsługa 

rynku 
nieruchomości 

pozostałe 
usługi 

Sekcja A 
Sekcje B C D 

E F 
Sekcje G H I J Sekcje K L 

Sekcje M 
N O P Q R 

S T U 

Liczba 
pracujących 33 874 24 723 3 594 1 787 140 3 630 

Struktura [%] 100,0% 73,0% 10,6% 5,3% 0,4% 10,7% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Podstawową cechą gospodarki gminy Zwierzyniec jest przewaga małych przedsiębiorstw oraz firm 
świadczących usługi na rzecz mieszkańców gminy.  Największym zakładem pracy jest firma JOBON 
Sp. z o. o. ,  która jest również największym pracodawcą w regionie. Do głównych pracodawców  
należą także Firma Elite Expeditions Sp. z o.o. (skup i przetwórstwo dziczyzny i ruina leśnego), 
F.P.H.T-EKSPORT-IMPORT-Wojciech Cieplechowicz (przetwórstwo drzewne), „Perła” Browary 
Lubelskie S.A. – Browar w Zwierzyńcu. Mieszkańcy gminy zatrudnieni są również w Nadleśnictwie 
Zwierzyniec, Roztoczańskim Parku Narodowym, w Urzędzie Miejskim i gminnych jednostkach 
organizacyjnych, w dwóch Domach Dziecka,  w Banku Spółdzielczym, wytwórni wód, zakładach 
przetwórstwa drzewnego, zakładach stolarskich, w przychodni zdrowia oraz punktach usługowych 
(tj. sklepy spożywcze, przemysłowe, odzieżowe, gastronomia, wytwórnia wód, zakłady 
przetwórstwa drzewnego, usługi krawieckie, zakłady mechaniki pojazdowej, fryzjerstwo, 
kosmetyka, apteki, usługi stolarskie i wulkanizacja). 

II.7.3. Informacje o wybranych sekcjach i segmentach gospodarki 

II.7.3.1. Działalność produkcyjna i budowlana 

Działalność produkcyjna i budowlana to wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej z 2007 
roku sekcje: 

- B: górnictwo i wydobywanie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_S_.E2.80.93_Pozosta.C5.82a_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_us.C5.82ugowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_T_.E2.80.93_Gospodarstwa_domowe_zatrudniaj.C4.85ce_pracownik.C3.B3w.3B_gospodarstwa_domowe_produkuj.C4.85ce_wyroby_i_.C5.9Bwiadcz.C4.85ce_us.C5.82ugi_na_w.C5.82asne_potrzeby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_T_.E2.80.93_Gospodarstwa_domowe_zatrudniaj.C4.85ce_pracownik.C3.B3w.3B_gospodarstwa_domowe_produkuj.C4.85ce_wyroby_i_.C5.9Bwiadcz.C4.85ce_us.C5.82ugi_na_w.C5.82asne_potrzeby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_T_.E2.80.93_Gospodarstwa_domowe_zatrudniaj.C4.85ce_pracownik.C3.B3w.3B_gospodarstwa_domowe_produkuj.C4.85ce_wyroby_i_.C5.9Bwiadcz.C4.85ce_us.C5.82ugi_na_w.C5.82asne_potrzeby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_T_.E2.80.93_Gospodarstwa_domowe_zatrudniaj.C4.85ce_pracownik.C3.B3w.3B_gospodarstwa_domowe_produkuj.C4.85ce_wyroby_i_.C5.9Bwiadcz.C4.85ce_us.C5.82ugi_na_w.C5.82asne_potrzeby
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- C: przetwórstwo przemysłowe 

- D: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

- E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 

- F: budownictwo 

W przemyśle i budownictwie w Powiecie Zamojskim  zatrudnionych jest 10% wszystkich pracujących. 
W gminie Zwierzyniec liczba firm produkcyjnych i budowlanych wyniosła w 2013 roku 91. 

II.7.3.2. Turystyka i gastronomia 

W gminie działalności turystyczną i gastronomiczną prowadzi 54 podmioty (wg danych GUS z 2013 
roku). Baza noclegowa całego Roztocza, w tym także Zwierzyńca jest zróżnicowana. Turyści mogą 
wybierać spośród: ośrodków wypoczynkowych, zajazdów, pensjonatów, pól biwakowych, a także 
bardzo rozpowszechnionych kwater agroturystycznych. W wielu miejscach, oprócz noclegów, można 
też skorzystać ze sporządzanych przez właścicieli gorących posiłków. Większe ośrodki oferują 
całodzienne wyżywienie w prowadzonych przez siebie restauracjach i barach.  

Tabela 40. Obiekty zbiorowego zakwaterowania w gminie w latach 2006, 2010 i 2013 

Wyszczególnienie 2006 2010 2013 

obiekty ogółem 7 6 17 

obiekty całoroczne 4 4 7 

miejsca noclegowe ogółem 356 312 533 

miejsca noclegowe całoroczne 148 150 265 

korzystający z noclegów ogółem I-XII 7561 5449 8111 

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII 107 33 40 

wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych 0 0 397 

udzielone noclegi ogółem I-XII 19750 11854 18000 

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII 316 43 100 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Według danych GUS na terenie gminy Zwierzyniec w 2013 roku zarejestrowanych było 17 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania, w tym 7 mające możliwość funkcjonowania przez cały rok. Liczba 
dostępnych miejsc noclegowych wyniosła 533, w tym całorocznych 265. W porównaniu do 2006 roku 
liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania wzrosła o 10 (liczba miejsc noclegowych wzrosła o 
168). W roku 2013 z miejsc noclegowych skorzystało 18 000 osób, w tym 100 turystów pochodzących 
z zagranicy.  

Zdecydowana większość obiektów noclegowych jest w samym Zwierzyńcu, niemniej jednak 
funkcjonują one również w Obroczy, Guciowie, Sochach i w Bagnie. Na terenie Gminy funkcjonuje 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ryś” przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska położone 
w samej starówce Zwierzyńca na ogrodzonym terenie przy ulicy Browarnej. Schronisko dysponuje 7 
pokojami i 52 miejscami noclegowymi.  

Baza gastronomiczna znajduje się przeważnie na terenie miasta Zwierzyniec i obejmuje ona m.in.:  

- Jadłodajnia Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu 

- Karczma „Młyn", 

- Ośrodek Wypoczynkowy „Anna”, 

- Restauracja „Sonata” 

- Restauracja „Zacisze”, 
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- Zajazd „Gajówka” (Wywłoczka k. Zwierzyńca), 

- Restauracja „Czar Roztocza”. 

II.7.3.3. Usługi otocznia biznesu 

Instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące w gminie: 

1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu. Oddział w Zwierzyńcu. 

II.8. Potencjał materialno - finansowy gminy 

II.8.1. Majątek komunalny 

II.8.1.1. Nieruchomości budynkowe i inne komunalne obiekty / urządzenia 

Budowle 

Gmina jest właścicielem 98 budowli o łącznej wartości 22 898 121,92 zł. (stan na 08.08.2014 r.) 

Grunty komunalne. 

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych, według stanu na 25.06.2014 r. wyniosła 1 231 191 m2 
(123,19 ha) o wartości 7 570 225,99 zł. 

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych zarząd wynosi 5,3694 ha, których wartości 
wynosi 444 277,95 zł. Wartość budynków i budowli znajdujących się na tych gruntach to 
7 357 891,13 zł.  

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie wynosi 19 464 m2 o wartości 45 759,53 zł. 
Wartość budynków i budowli znajdujących się na tych gruntach wynosi 2 530 328,86 zł. 

Powierzchnia gruntów zajęta pod drogi zaprezentowana została w poniższej tabeli. 

Tabela 41. Powierzchnia działek zajętych pod drogi gminne 

L.p. Miejscowość Powierzchnia [ha] Wartość [zł.] 

1 Kosobudy 17,39 173 900 

2 Bagno 1,34 719 094 

3 Obrocz 6,68 443 900 

4 Sochy 9,98 99 800 

5 Turzyniec 15,81 158 637 

6 Żurawnica 44,78 1 128 117 

7 Guciów 3,42 34 200 

8 Kosobudy Bór 1,58 15 800 

9 Rudka 1,05 10 500 

10 Topólcza 12,71 120 370 

11 Wywłoczka 18,63 237 136 

Źródło: UM w Zwierzyńcu 

Samochody 

Gmina jest właścicielem 15 pojazdów o łącznej wartości 1 180 648,53 zł. (stan na dzień 31.12.2013 
r.) 

Budynki 

Gmina jest właścicielem budynków o łącznej wartości 4 683 665,96 zł. (stan na 25.06.2014 r.) 



 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014-2022 

 

 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
ul. Leszczyńskiego 6 
20-069 Lublin 

59 
 

II.8.2. Infrastruktura techniczna 

II.8.2.1. Miejski transport publiczne 

W gminie nie funkcjonuje miejski transport publiczny.  

II.8.2.2. Infrastruktura techniczna - sieciowa 

Elektroenergetyka 

Energię elektryczną na terenie Gminy Zwierzyniec pobierana jest za pomocą napowietrznej i 
kablowej sieci średnich napięć (głównie 15 kV i częściowo 6 kV) z Głównego Punktu Zasalającego 
(GPZ) w Szczebrzeszynie. Tylko miejscowość Kosobudy jest zasilana z innego punktu i otrzymuje 
energię elektryczną od strony Zarzecza. W mieście Zwierzyniec znajduje się punkt rozłącznikowy. 

Sieć średniego napięcia jest zaopatrzona w 43 stacje transformatorowe SN/nn – 16 stacji 
wnętrzowych i 27 napowietrznych. Są one środkiem zasilania dla sieci niskiego napięcia (nn), 
poprzez którą następuje zaopatrywanie odbiorców bezpośrednio w sieć elektryczną. 

Przez północno – zachodnią cześć gminy przechodzi tranzytowa, napowietrzna, jednotorowa linia 
wysokiego napięcia 110 kV relacji Stalowa Wola – Zamość. 

Sieć gazowa 

Gmina Zwierzyniec posiada sieć gazową wysokiego ciśnienia Ø 150 5,5 MPa poprowadzoną przez 
Roztoczański Park Narodowy istniejącą wycinką leśną tzw. Traktem Napoleońskim (co zapobiegło 
dodatkowej wycince drzew) oraz sieć średnioprężną Ø 200 i 150 Ø 1,9MPa i sieć niskoprężną 
(rozdzielczą) dostarczającą gaz bezpośrednio do odbiorców. Siecią gazową jest objęta większość 
obszaru gminy, poza miejscowościami: Sochy, Obrocz, Bagno (przy szosie) i Kosobudy. Łączna 
długość sieci gazowej wynosi 68,3 km 

Sieć ciepłownicza 

Na bazie zaopatrzenia w gaz działa gazowa kotłownia zarządzana przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Zwierzyńcu, która dostarcza ciepło  do budynków Zespołu Szkół w Zwierzyńcu i  
budynku poczty. Pozostałe budynki na terenie Gminy Zwierzyniec zaopatrują się w energię cieplną 
indywidualnie, wykorzystując do tego celu piece węglowe, piece centralnego ogrzewania opalane 
drewnem, koksem, gazem, olejem lub biomasą, ewentualnie używając do ogrzewania energii 
elektrycznej. 

II.8.2.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

Zaopatrzenie w wodę 

Stopień zwodociągowania Gminy Zwierzyniec wynosi – 95%. Ujęciami i siecią wodociągową zarządza 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu. Na terenie gminy funkcjonują dwa systemy 
zaopatrzenia w wodę: 

- I – obsługuje cały obszar gminy z wyjątkiem miejscowości Sochy, Kosobudy i Guciów; 

- II – obsługuje miejscowość Sochy.  

Obydwa ujęcia mają wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej. Poza głównymi ujęciami wód 
podziemnych (kredowych) na terenie gminy funkcjonują również odwierty lokalne, pobierające 
wody czwartorzędowe i kredowe, są one zlokalizowane w Zwierzyńcu, Kosobudach, Topólczy, 
Wywłoczce i Guciowie. 

Sieć wodociągowa nie obejmuje jedynie miejscowości Guciów. Miejscowość Kosobudy jest 
zaopatrywana w wodę za pośrednictwem sieci wodociągowej z ujęcia zlokalizowanego w gminie 
Zamość. Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Zwierzyniec wynosi 109 km, a liczba 
przyłączy wynosi 1 829. 
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Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 48,8 km, a liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej na koniec 
roku 2013 wynosiła 809 szt.. Sieć kanalizacyjna obejmuje większą część miasta Zwierzyniec oraz  
wieś Bagno i Obrocz. Pozostałe jednostki osadnicze na terenie gminy nie są skanalizowane. Na 
terenach nie objętych siecią kanalizacyjną ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane są do 
zbiorników bezodpływowych skąd w miarę potrzeb wywożone są do oczyszczalni ścieków.  

Ścieki bytowo – gospodarcze i przemysłowe  są odprowadzane do mechaniczno – biologicznej 
oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w północno – zachodniej części miasta, w dolinie rzeki Wieprz 
(90 m od koryta rzeki). System kanalizacji i oczyszczania ścieków jest zarządza Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Zwierzyńcu. Na terenie oczyszczalni funkcjonuje jeden punkt zlewny. Oczyszczone 
ścieki są odprowadzane do stawów ściekowych, a następnie do rzeki Wieprz, poniżej miasta 
Zwierzyniec. Jakość ścieków jest kontrolowana przez WIOŚ w Zamościu. Oczyszczalnia ścieków w 
Zwierzyńcu powinna została poddana modernizacji. 

Na terenie Gminy Zwierzyniec funkcjonuje także 12 przydomowych oczyszczalni ścieków. Ścieki z 
tych oczyszczalni są odprowadzane za pomocą drenażu rozsączającego do gruntu. Użytkownikiem 
dwóch oczyszczalni jest Roztoczański Park Narodowy, a pozostałe oczyszczalnie użytkują osoby 
fizyczne.  

Na terenie Gminy nie ma sieci kanalizacji deszczowej. 

II.8.2.4. Oczyszczanie gminy i gospodarka odpadami stałymi 

Systemem zbierania odpadów objęta jest cała Gmina Zwierzyniec. Na terenie Gminy Zwierzyniec 
dominującym sposobem zbierania odpadów jest zbiórka odpadów zmieszanych, które następnie 
unieszkodliwiane są poprzez składowanie na składowiskach odpadów komunalnych: w Korczowie 
(gmina Biłgoraj). Na terenie Gminy Zwierzyniec brak wysypiska śmieci. Zbiórka odpadów odbywa się 
z wykorzystaniem pojemników oraz poprzez dodatkowe worki na odpady komunalne i segregowane.  

Zbierane są szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne. Zbieraniem, transportem, i 
unieszkodliwianiem odpadów zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Biłgoraju. 

II.8.3. Gospodarka przestrzenna i tereny inwestycyjne 

II.8.3.1. Struktura przestrzenna gminy 

Gmina Zwierzyniec, którą tworzy 3,2 tysięczne miasto oraz 9 okolicznych wsi zamieszkałych łącznie 
przez nieco ponad 7 000 mieszkańców, posiada powierzchnię ok. 13 600 ha. Gminę cechuje bardzo 
wyraźna specyfika wynikająca z wybitnych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego i 
związanych z tym różnych form ochrony obszaru. W obrębie gminy położona jest przeważająca 
część Roztoczańskiego Parku Narodowego, natomiast tereny gminy położone poza Parkiem stanowią 
jego otulinę. Część z nich chroniona jest także w ramach Szczebrzeszyńskiego Parku 
Krajobrazowego. Ze względu na występowanie obszarów chronionych, lasy zajmują ponad połowę 
powierzchni gminy – ponad 65%. Na drugim miejscu znajdują się grunty orne – ponad 20%. Łąki i 
pastwiska stanowią niecałe 5% powierzchni gminy16.  

Dwie największe pod względem powierzchni miejscowości gminy to: Kosobudy i Obrocz. Zajmują 
one razem ponad połowę powierzchni całej gminy. 

Tabela 42. Struktura przestrzenna Gminy (stan na 31.12.2012 r.) 

Nazwa Powierzchnia [ha] Struktura [%] 

Zwierzyniec 619,0 4,5% 

Bagno 165,1 1,2% 

Topólcza 1 024,8 7,5% 

                                            
16 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Zwierzyniec na lata 2007-2015 
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Turzyniec 907,9 6,6% 

Guciów 327,7 2,4% 

Kosobudy, Kosobudy Bór 4 327,6 31,7% 

Obrocz 3 171,5 23,2% 

Sochy 617,2 4,5% 

Wywłoczka 1 251,5 9,2% 

Żurawnica 1 242,6 9,1% 

Razem 13 654,9 100,0% 

Źródło: UM Zwierzyniec 

Samo miasto Zwierzyniec cechuje duża atrakcyjności wynikająca z zachowanych elementów 
dawnego założenia rezydencjalno-przemysłowego. Zabytkowy zespół kształtowany był od XVI w., 
kiedy powstał rezerwat zwierzyny, a następnie zespół pałacowo-ogrodowy oraz zabudowa 
przemysłowa z czynnym do chwili obecnej browarem. 

II.8.3.2. Tereny rozwojowe – oferty inwestycyjne 

W Gminie Zwierzyniec brak jest terenów należących do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Liczne 
działki zabudowane  jak i niezabudowane oraz lokale i budynki należące do mienia komunalnego 
wystawione są na sprzedaż. Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż (wg stanu na 
13.10.2014 r.) prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 43. Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż (wg stanu na 13.10.2014 
r.) 

L.p. 
Rodzaj 

nieruchomości 
Położenie / 

miejscowość 
Powierzchnia Przeznaczenie w MPZP lub SUiZP 

1 Działka Kosobudy 0,1200 

Nieruchomość, zgodnie z 
obowiązującym studium kierunków i 

uwarunkowań przeznaczona jest 
pod zalesienie. 

2 Działka Zwierzyniec 0,0570 

Nieruchomość, zgodnie z 
obowiązującym planem 

miejscowym przeznaczona jest pod 
zabudowę usługową. 

3 Działka Zwierzyniec 0,1976 

Nieruchomość, zgodnie z 
obowiązującym planem 

miejscowym przeznaczona jest pod 
zabudowę usługową. 

4 Działka Zwierzyniec 0,0755 

Nieruchomość, zgodnie z 
obowiązującym planem 

miejscowym przeznaczona jest pod 
obsługę komunikacji. 

5 Działka Zwierzyniec 0,0898 

Nieruchomość, zgodnie z 
obowiązującym planem 

miejscowym przeznaczona jest pod 
zabudowę usługową. 

6 

Nieruchomość 
zabudowana 

budynkiem po byłej 
przychodni zdrowia 

oraz budynkiem 
gospodarczym 

Zwierzyniec 

przychodnia 
792,59 

budynek 
gospodarczy 

47,00 

Nieruchomości, zgodnie z 
obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania 

przestrzennego obszaru miasta 
Zwierzyniec oznaczone są 

symbolem: 
U  – usługi publiczne i komercyjne 
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(np. hotel, pensjonat, dom pomocy 
społecznej, usługi w zakresie 
rehabilitacji, itp.) z zielenią 

towarzyszącą, z wykluczeniem 
przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 
wymienionych w przepisach 

odrębnych 

Źródło: UM Zwierzyniec 

II.8.4. Budżet i inwestycje gminy 

II.8.4.1. Dochody budżetu gminy 

W dużym stopniu odbiciem poziomu rozwoju gospodarczego gminy jest jego budżet. Budżet Gminy 
Zwierzyniec ilustrują poniższe tabele. 

Tabela 44. Dochody i wydatki Gminy Zwierzyniec w latach 2008, 2010 i 2013 

Klasyfikacja 
budżetowa 2008 2010 2013 

Nr. 
dział

u Nazwa Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody 

10 
Rolnictwo i 
łowiectwo 35 425 73 213 46 805 58 335 54 728 76 250 

600 
Transport i 
łączność 860 595 180 106 3 308 886 674 338 623 063 90 000 

630 Turystyka 111 155 - 629 896 0 3 671 082 2 239 077 

700 
Gospodarka 
mieszkaniowa 137 294 892 979 428 820 369 933 935 940 684 995 

710 
Działalność 
usługowa 64 265 2 000 103 233 2 000 137 864 8 000 

750 
Administracja 
publiczna 1 917 002 104 837 2 426 958 124 580 2 706 254 211 672 

751 

Urzędy 
naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i 
ochrony prawa 
oraz 
sądownictwa 1 079 1 079 38 661 38 661 1 264 1 264 

752 
Obrona 
narodowa 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

754 

Obowiązkowe 
ubezpieczenia 
społeczne 234 866 300 361 116 8 744 357 006 1 200 

756 

Bezpieczeństwo 
publiczna i 
ochrona 
przeciwpożarow
a 31 127 5 760 657 33 783 6 516 020 - 8 035 203 

757 
Obsługa długu 
publicznego 308 920 - 336 779 - 455 055 - 
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758 
Różne 
rozliczenia 5 922 6 284 249 7 716 7 305 079 34 390 7 185 131 

801 
Oświata i 
wychowanie 5 454 194 92 906 6 916 793 429 873 6 343 706 81 110 

851 
Ochrona 
zdrowia 90 106 - 146 444 - 126 933 2 721 051 

852 
Pomoc 
społeczna 2 944 106 2 421 508 3 110 595 2 580 522 3 417 466 47 259 

853 

Pozostałe 
zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 54 005 62 518 57 540 40 773 61 308 98 581 

854 

Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 342 502 92 559 358 627 58 374 435 401 862 772 

900 

Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska 1 314 281 38 627 2 894 647 172 605 2 746 357 - 

921 

Kultura i 
ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 683 834 2 000 960 512 1 156 710 881 183 - 

926 Kultura fizyczna 147 939 - 2 374 223 - 186 628 - 

Razem 
14 739 

625 
16 010 

542 
24 543 

042 
19 537 

552 
23 176 

636 
22 344 

571 

 Źródło: UM Zwierzyniec 

II.8.4.2. Inwestycje miejskie 

Na terenie gminy w ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji, które wpłynęły na poprawę 
jakości życia mieszkańców. Większość ze zrealizowanych projektów współfinansowana była ze 
środków Unii Europejskiej w ramach różnych programów operacyjnych, tj. Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-
2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łącznie dotychczas w okresie 
programowania 2007 – 2013 Urząd Miejskie w Zwierzyńcu zrealizował 21 inwestycji o łącznej 
wartości 24 735 582,15 zł. Na ich realizację pozyskano łącznie 16 758 284,06 zł. 

Tabela 45. Wartość dotacji pozyskana w latach 2007 – 2013 

L.p Tytuł projektu Program 
Okres 
realiza

cji 

Wartość 
całkowita 

zadania w zł 

Kwota 
dofinansowa

nia w zł 

Wkład 
własny w zł 

1. 

Porządkowanie 
gospodarki ściekowej 

w aglomeracji 
Zwierzyniec w otulinie 
Roztoczańskiego Parku 

Narodowego 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na 
lata 2007-2013 

2009-
2012 

6 615 453,78 4 643 552,37 1 971 901,41 
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2. 

Budowa społeczeństwa 
informacyjnego 

poprzez 
informatyzację 

samorządów Powiatu 
Zamojskiego (projekt 

partnerski) 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na 
lata 2007-2013 

2010-
2011 

286 280,35 243 338,30 42 942,05 

3. 

Odtworzenie 
zabytkowego układu 

wodno - pałacowego w 
Zwierzyńcu wraz z 

zagospodarowaniem  
turystycznym 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na 
lata 2007-2013 

2011-
2012 

2 565 410,08 1 795 787,03 769 623,05 

4. 
Pięć zalewów - morze 

atrakcji (projekt 
partnerski) 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na 
lata 2007-2013 

2011-
2013 

437 297,36 306 108,15 131 189,21 

5. 

Budowa marki 
Zwierzyniec kluczem 
do szybszego rozwoju 

społeczno - 
gospodarczego gminy i 

regionu 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na 
lata 2007-2013 

2011 145 755,00 123 891,75 21 863,25 

6. 

Odtworzenie 
zabytkowego centrum 

Zwierzyńca - serca 
Roztocza 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na 
lata 2007-2013 

2010-
2014 

3 637 085,80 2 459 901,50 1 177 184,30 

7. 
ECO-LOGICZNY 

Zwierzyniec 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego na 
lata 2007-2013 

2013-
2015 

3 360 210,54 2 592 012,93 768 197,61 

8. 
Po co w domu spędzać 
czas gdy przedszkole 

blisko nas 

Program 
Operacyjny 

Kapitał Ludzki 
2007-2013 

2009-
2011 

869 031,15 855 691,03 13 340,12 

10. 

Modernizacja 
oddziałów 

przedszkolnych w 
szkołach 

podstawowych 
(budowa placu zabaw 

przy szkole 
Podstawowej w 

Zwierzyńcu) 

Program 
Operacyjny 

Kapitał Ludzki 
2007-2013 

2014-
2015 

87 270,00 87 270,00 0,00 

11. 

Budowa zespołu 
sportowo - 

rekreacyjnego w Parku 
Środowiskowym w 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na 

2009-
2010 

798 075,33 490 620,00 307 455,33 
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Zwierzyńcu lata 2007-2013 

12. 

Porządkowanie 
gospodarki ściekowej 

na terenie Gminy 
Zwierzyniec poprzez 
budowę kanalizacji 

sanitarnej w 
miejscowości Obrocz 
wraz z przesyłem do 

Zwierzyńca oraz 
rozbudowę kanalizacji 

sanitarnej w 
Zwierzyńcu w ulicy 

Partyzantów 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na 
lata 2007-2013 

2009-
2010 

1 843 606,19 1 135 960,00 707 646,19 

13. 
Rewitalizacja Parku 
Środowiskowego w 
Zwierzyńcu - etap I 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na 
lata 2007-2013 

2010 529 219,46 325 339,00 203 880,46 

14. 

Zagospodarowanie 
turystyczne doliny 

rzeki Wieprz i 
kształtowanie 

przestrzeni publicznej 
w miejscowościach 

Turzyniec i Wywłoczka 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na 
lata 2007-2013 

2010-
2011 

969 761,35 394 120,00 575 641,35 

15. 
Rewitalizacja Parku 

Środowiskowego - etap 
II 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na 
lata 2007-2013 

2011-
2012 

255 951,31 146 148,00 109 803,31 

16. 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 
miejscowości Bagno 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na 
lata 2007-2013 

2011-
2013 

1 547 109,66 628 906,00 918 203,66 

17. 

Wykonanie pomostu 
pływającego na 

zbiorniku wodnym 
"Rudka " w Zwierzyńcu 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na 
lata 2007-2013 

2014 99 280,66 25 000,00 74 280,66 

18. 

Budowa wieży 
widokowej na Górze 

Tartacznej w 
Zwierzyńcu 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na 
lata 2007-2014 

2014 98 664,36 25 000,00 73 664,36 

19. 
Remont świetlicy 

wiejskiej w Turzyńcu 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na 
lata 2007-2015 

2014 82 212,27 25 000,00 57 212,27 
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20. 

Zwierzyniec i Narol 
liderami kultury i 
turystyki Roztocza 

(projekt realizowany w 
partnerstwie) 

Program 
Operacyjny 

Rozwój Polski 
Wschodniej 
2007-2013 

2010 272 670,00 245 403,00 27 267,00 

21. 

Zwierzyniec i Narol 
liderami kultury i 

turystyki Roztocza - 
etap II (projekt 
realizowany w 
partnerstwie) 

Program 
Operacyjny 

Rozwój Polski 
Wschodniej 
2007-2013 

2012-
2013 

235 237,50 209 235,00 26002,50 

 Razem: 
24 735 
582,15 

16 758 
284,06 

7 977 
298,09 

Źródło: UM Zwierzyniec 

Obecnie realizowane inwestycje, lub planowane do realizacji w najbliższym czasie: 

1. Wyposażenie stadionu sportowego „Sokół” w Zwierzyńcu 

2. Zakup nagłośnienia dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu  

3. Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 
Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu  

4. Promocja integracji społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji mieszkańców Gminy 
Zwierzyniec oraz powiązanie ich z rynkiem pracy 

5. Trasy rowerowe w Polsce wschodniej 

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim - edycja III 
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III. DIAGNOZA JAKOŚCIOWA SYTUACJA SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ GMINY 

III.1.Wprowadzenie 

Problem jest tu rozumiany, jako nieakceptowana sytuacja odnosząca się do podmiotu strategii, 
uniemożliwiająca utrzymanie pożądanego stanu lub osiągnięcie zamierzonych celów/rezultatów. 
Problem, to także nieakceptowany skutek oddziaływania wewnętrznych lub zewnętrznych 
czynników rozwojowych. 

Świadomość i rozumienie sytuacji przedstawionej w ocenie problemów i analizie SWOT stanowiły 
punkt odniesienia do ustalania celów i zadań realizacyjnych oraz miały decydujący wpływ na kształt 
strategii. 

Przedstawiona analiza stanu Gminy Zwierzyniec ma charakter oceny jakościowej, natomiast opis 
faktograficzny stanu gminy został zaprezentowany w rozdziale poprzednim pn. „Diagnoza ilościowa 
do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 - 2022”. 

Istotnym uzupełnieniem analizy problemów i analizy SWOT dokonanej przez Zespół Zadaniowy jest 
ocena sytuacji gminy dokonana w badaniach ankietowych skierowanych do jej mieszkańców. Raport 
z wynikami badań przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy w dniach od 18.06.2014 r. do 
09.07.2014 r. stanowi ostatni rozdział dokumentu.  

III.2.Analiza problemów Gminy  

III.2.1. Problemy w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

Zabezpieczenie materialne  

Pojęcie „zabezpieczenia materialnego” zawiera w sobie m.in. następujące elementy: źródła 
i poziom dochodów, struktura dochodów, możliwość aktywności zawodowej (możliwość zachowania, 
odtwarzania i powiększania dochodów), poziom satysfakcji materialnej. 

W zakresie zabezpieczenia materialnego zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

- niewystarczająca liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem na terenie gminy; 

- niska zasobność finansowa dużej części mieszkańców; 

- niskie wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej 

Schronienie  

Pojęcie schronienia zawiera w sobie m.in. następujące elementy: mieszkalnictwo, możliwość 
samodzielnego zamieszkiwania, standard mieszkań, typ budynków mieszkalnych, skala ewentualnej 
bezdomności. 

W zakresie „schronienia” zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

- brak możliwości zapewnienia schronienia osobom/rodzinom będącym w potrzebie; 

- uciążliwości dla mieszkańców budynków wielorodzinnych należących do Spółdzielni 
Mieszkaniowej wynikające z wysokiej energochłonności budynków. 

Bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia 

Pojęcie bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia zawiera w sobie następujące elementy: zagrożenia 
przestępczością, zagrożenia spokoju publicznego, zagrożenia związane z ruchem komunikacyjnym, 
zagrożenia zdarzeniami losowymi. 

W zakresie „bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia” zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

- pojawiające się sporadyczne przypadki zagrożenia spokoju publicznego oraz przypadki 
wykroczeń zwłaszcza w sezonie turystycznym; 
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- zagrożenia ze strony nadmiernego (uciążliwego) ciężkiego ruchu tranzytowego na drodze 
wojewódzkiej nr 858; 

- uciążliwość oddziaływania (hałas, drgania) szerokotorowej linii kolejowej przebiegającej 
przez teren gminy; 

- relatywnie wysokie zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego na niektórych 
skrzyżowaniach w Zwierzyńcu. 

Ochrona zdrowia i życia 

Pojęcie ochrona zdrowia i życia zawiera w sobie m.in. następujące elementy: umieralność 
niemowląt, zachorowalność, w tym na choroby przewlekłe, choroby cywilizacyjne, zagrożenia 
zdrowia i życia wynikające z zachowań patologicznych, dostęp do otwartego i zamkniętego 
lecznictwa, styl życia. 

W zakresie „ochrona zdrowia i życia” zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

- ograniczony dostęp do rehabilitacji; 

- brak dostępu do specjalistycznej opieki medycznej; 

- konieczność prowadzenia dożywiania w przedszkolach, szkołach i w stołówce w Zwierzyńcu. 

Pomoc społeczna  

Pojęcie pomoc społeczna zawiera w sobie m.in. następujące elementy: opieka nad: dziećmi, 
niepełnosprawnymi, osobami starszymi i osobami niedostosowanymi społecznie. 

W zakresie „pomocy społecznej” zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

- rosnąca liczba osób (dzieci) niepełnosprawnych i starszych wymagających opieki 
specjalistycznej; 

- rosnąca liczba rodzin dysfunkcyjnych; 

- rosnąca liczba osób niedostosowanych do funkcjonowania na rynku pracy. 

Rozwój ludzi 

Pojęcie rozwoju ludzi zawiera w sobie m.in. następujące elementy: długość kształcenia szkolnego, 
jakość kształcenia, poziom wykształcenia mieszkańców, czas poświęcony rozwojowi fizycznemu, 
poziom rozwoju fizycznego, czas na rozwój emocjonalny i duchowy. 

W zakresie „rozwoju ludzi” zostały zdiagnozowane następujące problemy: 

- niewystarczająca oferta w zakresie spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych; 

- niewystarczające wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne 

Kultura, sport, rekreacja, wypoczynek, przyjemności 

Pojęcie kultury, sportu, rekreacji, wypoczynku, przyjemności zawiera w sobie następujące 
elementy: ilość czasu wolnego, dostęp do różnorodnych form rekreacji i wypoczynku, jakość 
(poziom rekreacji i wypoczynku), poziom biernego uczestnictwa w kulturze, poziom uczestnictwa 
czynnego w kulturze, dostęp do różnorodnej oferty kulturalnej, możliwość oddziaływania na 
otoczenie materialne i społeczne. 

W zakresie „kultury, sportu, rekreacji, wypoczynku, przyjemności” zostały zdiagnozowane 
następujące problemy: 

- niska jakość i zakres oferty kina „Skarb” ze względu na przestarzałe wyposażenie 
techniczne; 
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- niewystarczająca oferta kulturalna dla mieszkańców i turystów; 

- niewystarczająca oferta rekreacyjna dla mieszkańców i turystów; 

- niewykorzystany potencjał miejscowości wiejskich w zakresie tworzenia oferty kulturalnej i 
rekreacyjno-turystycznej. 

Kontakty społeczne, więź grupowa, tożsamość z Gminą 

Pojęcie kontaktów społecznych, więzi grupowej, tożsamości z gminą zawiera w sobie m.in. 
następujące elementy: swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych, stopień integracji społeczności 
lokalnych, poczucie tożsamości z gminą, stopień zorganizowania społeczności lokalnych, możliwość 
aktywności pozazawodowej, uczestnictwo w zarządzaniu gminą, tolerancyjność, ofiarność, lojalność 
grupowa, wartości moralne, poziom satysfakcji niematerialnej. 

W zakresie „kontaktów społecznych, więzi grupowej, tożsamości z gminą” zostały zdiagnozowane 
następujące problemy: 

- niskie zaangażowanie mieszkańców w mechanizmy demokracji lokalnej; 

- niski poziom współpracy organizacji pozarządowych, między sobą i z władzami gminy. 

Swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych 

Pojęcie swobody i łatwości kontaktów przestrzennych zawiera w sobie następujące elementy: 
różnorodność, niezawodność i wygoda w nawiązywaniu kontaktów, koszt kontaktów oraz czas 
zużywany na realizowanie kontaktów. 

W zakresie „swobody i łatwości kontaktów przestrzennych” zostały zdiagnozowane następujące 
problemy: 

- brak zasięgu sieci telefonii komórkowej w niektórych częściach gminy; 

- brak dostępu do sieci szerokopasmowej Internetu w niektórych miejscowościach; 

- utrudniona komunikacja publiczna pomiędzy niektórymi miejscowościami. 

Potrzeby konsumenckie 

Pojęcie potrzeby konsumenckie zawiera w sobie takie elementy: liczba i jakość obiektów 
handlowych i usługowych. W zakresie „Potrzeb konsumenckich” zostały zdiagnozowane następujące 
problemy: 

- ograniczona dostępność usług bytowych;  

- niewystarczająca oferta w zakresie małej gastronomii (np. kawiarnie); 

- brak nowocześnie zorganizowanego miejsca handlu bazarowego. 

 

III.2.2. Problemy w zakresie potencjałów i zasobów Gminy 

Zasoby techniczne 

W skład zasobów technicznych w gminie wchodzą budynki i budowle, infrastruktura techniczna, 
infrastruktura społeczna, systemy zabezpieczeń przed: powodzią, ogniem i skażeniem oraz systemy 
eksploatacji i odnowy zasobów technicznych.   

W zakresie zasobów technicznych zdiagnozowano następujące problemy: 

- wysoka energochłonność budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej; 

- brak mieszkań chronionych/socjalnych; 



 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014-2022 

 

 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
ul. Leszczyńskiego 6 
20-069 Lublin 

70 
 

- niewystarczająca baza lokalowa i wyposażenie techniczne Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Zwierzyńcu; 

- obiekty świetlic wiejskich wymagające modernizacji/przebudowy; 

- zły stan techniczny części obiektów zabytkowych; 

- brak kanalizacji w części miejscowości gminy (poziom skanalizowania 60%); 

- konieczność budowy odcinka tranzytowego siec wodociągowej (Zwierzyniec - Sochy); 

- zły stan techniczny części dróg gminnych (uszkodzone nawierzchnie, braki w oświetleniu, 
niewystarczająca ilość chodników i ścieżek rowerowych i spacerowych); 

- konieczność modernizacji kładek i mostów na drogach gminnych;  

- konieczność budowy dróg osiedlowych w obszarach rozwijającej się zabudowy; 

- niewystarczająca ilość parkingów i miejsc parkingowych; 

- zły stan techniczny znaczącej części dróg powiatowych; 

- bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w obiektach i przestrzeniach 
użyteczności publicznej; 

- niewystarczająca ilość toalet publicznych; 

- niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna i sportowo-rekreacyjna (mało 
kąpielisk, brak basenu itp.); 

- niepełne pokrycie gminy sygnałem sieci telefonii komórkowej; 

- brak sieci światłowodowej. 

Potencjał i ład przestrzenny  

W ramach potencjału i ładu przestrzennego pod uwagę brana jest dostępność terenów i stan 
zagospodarowania przestrzennego. 

W zakresie potencjału i ładu przestrzennego zdiagnozowano następujące problemy: 

- niedoskonałość stanu zagospodarowania architektoniczno-przyrodniczego przestrzeni gminy 
oraz terenów wiejskich gminy; 

- bezładna zabudowa – negatywny wpływ na krajobraz. 

Potencjał kulturowy  

Potencjał kulturowy to obiekty zabytkowe, przedmioty kultury materialnej, tradycje, zwyczaje, 
zdolność do jego zachowania, upowszechniania i udostępniania.  

W kontekście potencjału kulturowego zdiagnozowano następujące problemy: 

- zanik tradycji i zwyczajów lokalnych; 

- zbyt mała oferta imprez/wydarzeń kulturalnych; 

- degradacja części obiektów zabytkowych (ograniczenia prawne w opiece nad obiektami 
zabytkowymi – kwestie własnościowe). 

Potencjał ekologiczny 

Potencjał ekologiczny to zasoby naturalne, systemy i urządzenia proekologiczne, a także 
ekoświadomość. 

W ramach potencjału ekologicznego wskazano następujące problemy: 

- pojawiające się dzikie wysypiska śmieci; 
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- deprecjacja krajobrazu – sukcesja wtórna (np. Bukowa Góra) – na nieużytkach (zarastanie 
ugorów), aspekty kulturowe – postępująca zabudowa; 

- brak lub niewystarczająco rozwinięty system kanalizacji sanitarnej w niektórych częściach 
gminy; 

- przestarzała sieć kanalizacji sanitarnej w części Zwierzyńca; 

- negatywne oddziaływanie szerokotorowej linii kolejowej (hałas, drgania); 

- niska emisja (kotłownie węglowe – m. in. budynki wielorodzinne Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Zwierzyńcu); 

- sieć wodociągowa w części wymagająca modernizacji; 

- brak technicznych możliwości zagospodarowania odpadów organicznych (trawy, liście itp.) 
na terenie Gminy; 

- niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

- zagrożenia wynikające z intensywnego, ciężkiego ruchu tranzytowego przebiegającego przez 
centrum Zwierzyńca (niewykorzystana droga krajowa przebiegająca przez sąsiednie gminy); 

- potencjalnie duże zagrożenie pożarowe. 

Potencjał ludzki 

Pojęcie potencjału ludzkiego zawiera przede wszystkim w sobie potencjał 
demograficzny/biologiczny, także dotyczy kwalifikacji zawodowych. 

W ramach pojęcia potencjału ludzkiego zdiagnozowano następujące problemy: 

- niski poziom integracji mieszkańców gminy oraz pasywność odnosząca się do uczestnictwa w 
różnych wydarzeniach/inicjatywach kulturalnych, gospodarczych, społecznych; 

- niski poziom uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu gminą (wynikający m.in. ze 
stereotypów); 

- słabe efekty działań organizacji pozarządowych – niska aktywność organizacji 
pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych; 

- bardzo mała liczba osób chętnych do działalności o charakterze wolontariatu; 

- pasywność części korzystających z pomocy społecznej w podejmowaniu działań 
poprawiających ich własną sytuację materialną; 

- niska aktywność fizyczna mieszkańców. 

 

III.2.3. Problemy w zakresie gospodarki i promocji 

Kluczowe branże dla rozwoju gospodarczego Gminy Zwierzyniec: 

Obecnie kluczowymi branżami są: 

- przemysł drzewny (tartacznictwo, produkcja mebli, produkcja palet); 

- gospodarka leśna; 

- turystyka; 

- przetwórstwo rolno-spożywcze (browar); 

- rolnictwo. 

 



 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014-2022 

 

 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
ul. Leszczyńskiego 6 
20-069 Lublin 

72 
 

Mikroprzedsiębiorstwa, MŚP  

Problemy zgłoszone w zakresie „Mikroprzedsiębiorstwa, MŚP oraz duże przedsiębiorstwa”:  

-  brak kategoryzowanych ośrodków turystycznych; 

-  brak wiodących ośrodków turystycznych; 

-  krótki sezon – zbyt wąska, sezonowa oferta; 

-  mała liczba turystów zagranicznych - turystyka krajowa; 

-  mała skala produkcji i sezonowość w tartacznictwie; 

-  ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z sąsiedztwa 
Roztoczańskiego Parku Narodowego; 

-  nieuregulowany stan prawny obiektów browaru; 

-  słabo rozwinięte, rozdrobnione, niskotowarowe rolnictwo. 

-  sezonowość popytu na usługi gastronomiczne 

Rynek pracy  

Problemy zgłoszone w zakresie „rynek pracy”: 

- mała mobilność mieszkańców kreująca bezrobocie; 

- kwalifikacje części osób bezrobotnych niedostosowane do potrzeb rynku pracy; 

- niska aktywność części osób bezrobotnych w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy; 

- niewystarczające kwalifikacje zawodowe części osób świadczących usługi turystyczne. 

Instytucje otoczenia biznesu 

- Nie zidentyfikowano problemów. 

 Polityka gospodarcza i promocja gminy 

Problemy zgłoszone w zakresie „polityka gospodarcza i promocja gminy”: 

- małe zasoby wolnych terenów inwestycyjnych, rozproszenie własnościowe; 

- niewystarczająca liczba inwestorów, bardzo ograniczone możliwości pozyskania dużego 
inwestora; 

- brak zintegrowanej promocji oferty turystycznej gminy 

 

III.3.Czynniki rozwojowe Gminy Zwierzyniec – analiza SWOT 

III.3.1. Czynniki rozwojowe w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców  

W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające (mocne strony  
i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze społecznej Gminy. Identyfikacja 
dokonana została odrębnie dla czynników rozwojowych wewnętrznych (mocne strony i słabości), 
odnoszących się do Gminy (na które Gmina w dużym stopniu może wpływać) oraz czynników 
rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia Gminy (na które 
Gmina nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo ograniczonym stopniu).  
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Tabela 46. Analiza SWOT - zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

Mocne strony Gminy Słabości Gminy 

+ Wysoki poziom wyposażenia gospodarstw  
domowych w wodociąg (95%); 

+ Dostępność do podstawowych usług 
medycznych (przychodnia lekarska); 

+ Rozwinięta działalność instytucji pomocy 
społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zwierzyńcu, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sochach, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu); 

+ Duże zróżnicowanie form pomocy 
świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zwierzyńcu; 

+ Realizowanie programów pomocy 
społecznej (Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii; Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; 
Program „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania”; Gminny Program Wspierania 
Rodzin w Gminie Zwierzyniec); 

+ Efektywne działanie Punktu 
Konsultacyjnego dla osób uzależnionych 
oraz członków ich rodzin ze szczególnym 
uwzględnieniem osób uzależnionych od 
alkoholu; 

+ Bezpłatna dostępność do poradnictwa 
prawnego i psychologicznego; 

+ Zaangażowanie pracowników MOPS  
w Zwierzyńcu w akcje charytatywne; 

+ Cyklicznie organizowane w Gminie imprezy 
kulturalne, sportowe, turystyczne (m.in. 
Letnia Akademia Filmowa, Roztoczański 
Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych).  

+ Funkcjonujące na terenie Gminy 
organizacji pozarządowych;  

+ Funkcjonowanie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

+ Dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli; 

+ Funkcjonujące w Gminie przedszkole i trzy 
punkty przedszkolne; 

+ Mała liczebność uczniów w klasach 
w szkołach podstawowych - 17,4 dzieci na 
oddział; 

+ Funkcjonowanie jednostki organizacyjnej 
pn. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 
w Zwierzyńcu, a także dwóch muzeów i 
trzech placówek muzealnych; 

+ Działalność świetlic wiejskich; 

+ Dostęp do podstawowej infrastruktury 

 Niski poziom wyposażenia gospodarstw  
domowych w gaz (26,0%) i kanalizację (60%); 

 Niewystarczająca infrastruktura drogowa, w 
tym brak: dojazdowych dróg krajowych, 
dojazd tylko jedną drogą wojewódzką oraz 
brak lub niewystarczająca jakość dróg 
powiatowych i gminnych, w tym także 
osiedlowych; 

 Brak obwodnicy miasta Zwierzyniec; 

 Niewystarczająca oferta sportowo-
rekreacyjna; 

 Funkcjonowanie stacji kolejowej czynnej 
wyłącznie w sezonie wakacyjnym; 

 Brak bazy technicznej lokalnej jednostki OSP 
w Zwierzyńcu. 

 Brak szpitala na terenie Gminy Zwierzyniec 
(najbliższe szpitale znajdują się w Zamościu i 
Szczebrzeszynie); 

 Niedostateczna ilość lekarzy specjalistów; 

 Długi czas oczekiwania na wizyty u lekarzy 
specjalistów lub na badania; 

 Ograniczony dostęp do usług 
rehabilitacyjnych; 

 Słabo skomputeryzowane szkoły podstawowe 
w Gminie (40%); 

 Niewystarczające wyposażenie szkół  
w pomoce dydaktyczne; 

 Niewystarczająca oferta w zakresie spędzania 
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych; 

 Brak rozwiązań architektonicznych 
umożliwiających osobom niepełnosprawnym  
dostęp do obiektów i przestrzeni użyteczności 
publicznej. 

 Niewystarczające możliwości Gminy  
w zakresie wspierania działalności organizacji 
pozarządowych;  

 Duża część mieszkańców Gminy 
korzystających z pomocy społecznej; 

 Niska elastyczność osób bez pracy lub 
zagrożonych utratą pracy w podnoszeniu lub 
zmianie kwalifikacji zawodowych; 

 Duża liczba ludzi ubogich; 

 Wysoki odsetek osób i rodzin utrzymujących 
się z niezarobkowych źródeł dochodu; 

 Brak rozwiniętego systemu wolontariatu, 
trudności w znalezieniu wolontariuszy; 

 Wzrastająca liczba osób uzależnionych od 
alkoholu; 

 Niski poziom aktywności rodzin w kwestii 
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sportowo-rekreacyjnej; 

+ Dostępne place zabaw i boiska 
wielofunkcyjne; 

+ Występowanie czystych i atrakcyjnie 
położonych zbiorników wodnych (Stawy 
„Echo”, zbiornik na Rudce) i innych szlaków 
wodnych (rzeka Wieprz); 

+ Działające zespoły artystyczne i sportowe; 

+ Realizacja Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta  
i Gminy Zwierzyniec na lata 2011 – 2032; 

+ Niski stopień zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego poprawiany systematycznie 
dzięki inwestycjom w infrastrukturę 
ochrony środowiska (w latach 2007-2013 
zrealizowano inwestycje w zakresie 
ochrony środowiska o wartości 
10 006 169,63 PLN); 

+ Dobry stan chemiczny i ilościowy części 
wód podziemnych; 

+ Funkcjonowanie szkoły o profilu 
dostosowanym do tradycji i specyfiki 
regionu: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony 
Środowiska; 

+ Częściowy monitoring gminy; 

+ Bliskie sąsiedztwo Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej w Szczebrzeszynie; 

+ Funkcjonujący w Gminie Posterunek Policji; 

+ Niski poziom przestępczości i zagrożenia 
spokoju publicznego; 

+ Wyposażenie niektórych jednostek OSP 
zapewniające dyspozycyjność do działań i 
współpracy z KP PSP. 

uzależnień członków; 

 Wyuczona bezradność oraz roszczeniowość 
postaw; 

 Uzależnianie się podopiecznych od 
udzielonych świadczeń; 

 Wzrost ilości rodzin dysfunkcyjnych i 
niewydolnych wychowawczo; 

 Brak nowocześnie zorganizowanego miejsca 
handlu bazarowego; 

 Brak zasięgu sieci telefonii komórkowej  
w niektórych częściach gminy; 

 Niedostateczna świadomość społeczna w 
sferze gospodarki odpadami; 

 Ograniczone perspektywy rozwoju dla ludzi 
młodych; 

 Nierozwinięte doradztwo zawodowe dla 
uczniów i dorosłych; 

 Słabo rozwinięta sieć usługowa; 

 Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych; 

Szanse w otoczeniu Zagrożenia w otoczeniu 

+ Szkolenia zawodowe realizowane przez PUP 
Zamość; 

+ Dofinansowanie przez PUP aktywizacji 
zawodowej tj. stażu i prac społ. 
użytecznych; 

+ Realizacja przez PUP i Gminę projektów 
finansowanych przez Fundusz Pracy, 
Europejski Fundusz Społeczny; 

+ Wspieranie tworzenia i utrzymania miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych przez 
PFRON;   

+ Dostępne kredyty hipoteczne na budowę 
lub zakup mieszkań; 

+ Ustawowy obowiązek współpracy 
samorządu terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi w realizowaniu zadań 
publicznych; 

+ Możliwość wykorzystania funduszy unijnych 

 Niedostateczny poziom dofinansowania 
placówek służby zdrowia; 

 Niewydolny system współpracy lecznictwa 
otwartego i zamkniętego – współpracy 
podmiotów publicznych i niepublicznych; 

 Kryterium dochodowe ograniczające liczbę 
osób kwalifikujących się do objęcia pomocą 
społeczną; 

 Wysokie koszty leczenia poza systemem NFZ; 

 Bardzo ograniczone środki NFZ na kontrakty  
z lekarzami specjalistami,  

 Ograniczające regulacje w zakresie opieki 
medycznej w szkołach i przedszkolach, 

 Wysokie ceny leków; 

 Niekorzystny wpływ niżu demograficznego na 
sytuację systemu edukacji w Gminie; 

 Ciągle zmieniające się modele nauczania – 
podstaw programowych; 
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na realizacje programów wsparcia dla osób 
i rodzin korzystających z pomocy 
społecznej; 

+ Rozwój programów profilaktycznych 
skierowanych dla dzieci i młodzieży oraz 
rodziców; 

+ Możliwość wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez 
dostęp do stypendiów socjalnych i 
motywacyjnych; 

+ Rozwój sektora ekonomii społecznej; 

+ Dostępne środki pomocowe na realizowanie 
zadań infrastrukturalnych przez gminę; 

+ Bardzo szeroka oferta edukacyjna (na 
poziomie średnim i wyższym) na terenie 
Zamościa i Lublina; 

+ Wzrastający popyt na usługi turystyczne (w 
tym agroturystyki). 

 Nietrafione, przeładowane programy 
edukacyjne; 

 Subwencje oświatowe niepokrywające 
faktycznych kosztów utrzymania systemu 
oświaty w Gminie - coraz wyższe koszty 
związane z utrzymaniem szkół, 

 Mała opłacalność produkcji rolnej; 

 Trudności z pozyskaniem środków zastępczych 
(staże, doposażenie stanowisk pracy), 

 Konieczność zatrudnienia przez 3 mies. po 
ukończeniu stażu; 

 Planowane ograniczenie finansowania przez 
NFZ opieki długoterminowej; 

 Brak stabilności otoczenia prawnego; 

 Skomplikowane i długotrwałe procedury 
związane z uzyskiwaniem dotacji na 
realizację projektów infrastrukturalnych 
przez gminę; 

 Niedostateczny poziom dofinansowania 
placówek służby zdrowia; 

 Niekorzystny wpływu niżu demograficznego na 
sytuację systemu edukacji w gminie (niepełne 
wykorzystanie bazy, zwolnienia nauczycieli, 
brak dopływu młodej kadry); 

 Subwencje oświatowe niepokrywające 
faktycznych kosztów utrzymania systemu 
oświaty w gminie. 

 

III.3.2. Czynniki rozwojowe w zakresie potencjałów i zasobów Gminy 
 
W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające (mocne strony  
i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze zasobów i potencjałów Gminy. 
Identyfikacja dokonana została odrębnie dla czynników rozwojowych wewnętrznych (mocne strony  
i słabości), odnoszących się do Gminy, (na które gmina w dużym stopniu może wpływać) oraz 
czynników rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia Gminy, 
(na które gmina nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo ograniczonym stopniu).  

Tabela 47. Analiza SWOT – potencjały i zasoby Gminy 

Atuty Gminy Słabości Gminy 

+ Atrakcyjne położenie Zwierzyńca w strefie  
o najwyższych walorach środowiska 
przyrodniczego ze względu na bezpośrednią 
bliskość Roztoczańskiego Parku 
Narodowego; 

+ Wybitne walory dla turystyki 
krajoznawczej, szeroko dostępnej m.in. 
dzięki istniejącym regionalnym trasom 
turystycznym i bliskości specjalizującego się 
w tej dziedzinie RPN; 

+ Wysokie walory środowiska przyrodniczo–
krajobrazowego, atrakcyjne ukształtowanie 

 Słaba zewnętrzna dostępność komunikacyjna 
(brak infrastruktury wyższej rangi np. drogi 
krajowej), główną drogą dojazdową jest 
droga wojewódzka; 

 Niska jakość wewnętrznych połączeń 
komunikacyjnych – brak lub  niewystarczająca 
jakość dróg powiatowych, gminnych, w tym 
także osiedlowych; 

 Duża powierzchnia nieużytków; 

 Słabe gleby; 

 Brak rozstrzygnięć sytuacji prawno – 
własnościowej w stosunku do obiektów 
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krajobrazu gminy (punkty widokowe, 
różnorodność rzeźby terenu, bogactwo 
zieleni i wód) dające możliwość rozwoju 
turystyki; 

+ Różnorodność flory i fauny, w tym gatunki 
chronione i unikatowe; 

+ Czystość środowiska naturalnego; 

+ Korzystne warunki klimatyczne; 

+ Występowanie na terenie gminy obszaru 
sieci NATURA 2000; 

+ Występowanie czystych i atrakcyjnie 
położonych zbiorników wodnych (Stawy 
„Echo”, zbiornik na Rudce) i innych szlaków 
wodnych (rzeka Wieprz); 

+ Przebiegające przez Gminę trasy 
turystyczne; 

+ Duża lesistość terenu (lasy zajmują ponad 
połowę powierzchni gminy – ponad 65%); 

+ Położenie w rejonie przygranicznym 
ROZTOCZE; 

+ Położenie przy kolejowym szlaku 
międzynarodowym; 

+ Unikalne walory historyczno–kulturowe 
gminy (występowanie atrakcyjnych 
obiektów dziedzictwa kulturowego w 
szczególności obiekty i układ przestrzenny z 
czasów Ordynacji Zamojskiej); 

+ Istniejące zabytki kultury i historii 
(zabytkowe rezydencje, kościoły, 
cmentarze i inne obiekty); 

+ Istniejący potencjał dla rozwoju turystyki 
wiejskiej; 

+ Funkcjonujące zespoły artystyczne; 

+ Układ przestrzenny Zwierzyńca, jako 
rezydencji-ogrodu; 

+ Dobry stan chemiczny i ilościowy części wód 
podziemnych; 

+ Wysokie walory turystyczno-rekreacyjne 
(częściowo przygotowana infrastruktura 
obsługi ruchu turystycznego); 

+ Wysoki stopień zwodociągowania Gminy (z 
sieci wodociągowej korzysta 95% ogółu 
mieszkańców gminy); 

+ Stosunkowo gęsta sieć infrastruktury 
drogowej gminy, umożliwiająca łatwe 
przemieszczanie się między 
miejscowościami gminy; 

+ Funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; 

+ Istniejące w Gminie obiekty sportowo-
rekreacyjne. 

+ Systematyczna poprawa infrastruktury 
technicznej (realizacja inwestycji 

przemysłowych i gospodarczych położonych  
w centrum miasta Zwierzyniec; 

 Powstająca zabudowa handlowa i turystyczno 
- wypoczynkowa nienawiązująca 
architektonicznie do budownictwa 
tradycyjnego; 

 Niezadowalający stopień skanalizowania 
Gminy (60%); 

 Brak kanalizacji deszczowej na terenie 
Gminy; 

 Wysoka energochłonność części budynków 
mieszkalnych; 

 Niski standard części infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej i kulturalnej; 

 Niski standard części infrastruktury 
oświatowej; 

 Braki w nowoczesnym wyposażeniu szkół w 
pomoce dydaktyczne; 

 Brak pokrycia większości powierzchni Gminy 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego; 

 Zły stan techniczny zabytków, będących 
ważną atrakcją turystyczną gminy; 

 Brak uregulowanych kwestii własnościowych 
zabytków czy obiektów turystycznych 
znajdujących się na terenie gminy; 

 Brak konsekwentnej polityki w planowaniu 
przestrzennym i przeciwdziałaniu „dzikiej” 
zabudowie; 
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współfinansowanych ze środków UE); 

+ Brak uciążliwego przemysłu; 

+ Realizacja Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta i 
Gminy Zwierzyniec na lata 2011 – 2032; 

+ Wysoki stopień elektryfikacji Gminy. 

Szanse w otoczeniu Zagrożenia w otoczeniu 

+ Dostępne i planowane środki dotacyjne na 
rozwój infrastruktury; 

+ Dostępne kredyty hipoteczne na budowę 
domów lub zakup mieszkań; 

 Ograniczenia w budowie nowej infrastruktury 
technicznej gminy wynikające z bliskości 
obszarów Natura 2000, Strefy ochrony 
konserwatorskiej, czy RPN; 

 Skomplikowane i długotrwałe procedury 
uzyskania dotacji zewnętrznych na poprawę 
stanu technicznego zasobów komunalnych; 

 Skomplikowane procedury formalno-prawne 
przygotowywania i realizacji inwestycji 
budowlanych (np. pozwolenia na budowę, 
nadzór, geodezja); 

 Wykorzystywanie możliwości oczyszczalni 
niemal w 100% - zagrożenie w sytuacji 
pojawienia się dużego przedsiębiorcy 
chcącego podłączyć się do sieci 
kanalizacyjnej; 

 Rosnące koszty budowy, remontów, 
modernizacji i utrzymania infrastruktury; 

 Wysokie koszty budowy instalacji do 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

 Wysokie koszty modernizacji systemów 
grzewczych; 

 Ograniczenia prawne związane  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii np. związanych z lokalizacją na 
obszarach lub w pobliżu terenów objętych 
prawną ochroną; 

 Ograniczone możliwości utrzymania  
i restaurowania zabytków pozostających 
własnością osób prywatnych; 

 Niski poziom dofinansowania remontów, 
rewitalizacji, konserwacji obiektów 
zabytkowych ze strony państwa; 

 Bariera w rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego z uwagi na niski stopień 
wykorzystania Internetu powodowany 
wysokimi kosztami użytkowania i brakiem 
technicznej dostępności; 

 

III.3.3. Czynniki rozwojowe w zakresie gospodarki i promocji Gminy 

W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające (mocne strony  
i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w sferze gospodarki i promocji Gminy. 
Identyfikacja dokonana została odrębnie dla czynników rozwojowych wewnętrznych (mocne strony  
i słabości), odnoszących się do Gminy, (na które gmina w dużym stopniu może wpływać) oraz 
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czynników rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia Gminy, 
(na które gmina nie może wpływać lub może wpływać tylko w bardzo ograniczonym stopniu).  

Tabela 48. Analiza SWOT – gospodarka i promocja Gminy 

Atuty Gminy Słabości Gminy 

+ Atrakcyjne położenie geograficzne gminy 
(tereny Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, obszary Natura 2000) 
zachęcające do inwestowania w branży 
turystycznej; 

+ Wybitne walory dla turystyki 
krajoznawczej, szeroko dostępnej m.in. 
dzięki istniejącym regionalnym trasom 
turystycznym i bliskości specjalizującego 
się w tej dziedzinie RPN; 

+ Wysokie walory środowiska przyrodniczo–
krajobrazowego, atrakcyjne ukształtowanie 
krajobrazu gminy (punkty widokowe, 
różnorodność rzeźby terenu, bogactwo 
zieleni i wód) dające możliwość rozwoju 
turystyk; 

+ Unikalne walory historyczno–kulturowe 
gminy (występowanie atrakcyjnych 
obiektów dziedzictwa kulturowego w 
szczególności obiekty i układ przestrzenny 
z czasów Ordynacji Zamojskiej); 

+ Tradycje gospodarcze Zwierzyńca (fabryka 
mebli, browar); 

+ Indywidualne podejście do potencjalnych 
inwestorów; 

+ Wysoka rozpoznawalność turystyczna 
Zwierzyńca i całego Roztocza 

+ Realizacja strategii związanych z promocją 
Zwierzyńca (Strategia wspólnej promocji 
Narola i Zwierzyńca, Strategia rozwoju 
turystyki Gminy Zwierzyniec, Strategia 
Marki Zwierzyniec, Strategia 
długoterminowej współpracy Narola i 
Zwierzyńca „Bramy Roztocza”); 

+ Rozwinięta baza gospodarstw 
agroturystycznych oraz kwater prywatnych; 

+ Relatywnie wysoka liczba turystów; 

+ Funkcjonujące zespoły artystyczne; 

+ Cyklicznie organizowane w Gminie imprezy 
kulturalne, sportowe, turystyczne (m.in. 
Letnia Akademia Filmowa, Roztoczański 
Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych).  
 

- Starzenie się społeczeństwa, jako czynnik 
wpływający na spadek osób w wieku 
produkcyjnym; 

- Wyuczona bezradność oraz roszczeniowość 
postaw, niska przedsiębiorczość części 
mieszkańców; 

- Niski poziom zarobków w lokalnych 
przedsiębiorstwach; 

- Niewielka powierzchnia potencjalnych 
terenów inwestycyjnych; 

- Bardzo ograniczona produkcja towarowa; 

- Sąsiedztwo Roztoczańskiego Parku 
Narodowego – pewne ograniczenia; 

- Nieuregulowane prawa własnościowe 
obiektów wymagających remontów, a 
będących atrakcją turystyczną gminy; 

- Negatywne oddziaływanie szerokotorowej linii 
kolejowej na rozwój turystyki; 

- Zbyt niskie nakłady na promocję turystyczną 
gminy; 

- Brak konsekwentnej jednolitej polityki 
promocji regionu; 

- Brak wyraźnego produktu turystycznego, który 
byłby kojarzony z gminą; 

- Słabo rozwinięta baza gastronomiczna; 

- Średnia lub niska jakość usług turystycznych; 

- Niewystarczające oznakowanie turystyczne; 

- Niewystarczająca baza noclegowa – brak 
obiektów noclegowych, hoteli o wyższym 
standardzie; 

- Brak wiodących ośrodków turystycznych; 

- Brak turystycznej oferty zimowej, ale także 
wiosenno-jesiennej pomimo obecności 
atrakcyjnych walorów przyrodniczych 
(sezonowość turystyki); 

- Turystyka krajowa – mało/brak turystów 
zagranicznych; 

- Słaba znajomość języków obcych u osób 
pracujących w turystyce; 

- Mała promocja potencjału kulturowego 
Gminy:  

- Niewystarczająca dostępność materiałów 
promocyjnych o Gminie; 

Szanse w otoczeniu Zagrożenia w otoczeniu 

+ Bliskość Zamościa – ośrodka 
administracyjno-gospodarczego; 

+ Rosnąca w regionie ranga Zamościa, jako 

 Ograniczenia w prowadzeniu działalności 
gospodarczej wynikające z sąsiedztwa: 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, 
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miejsca o wysokich walorach kulturalno – 
historycznych i rosnące możliwości 
współpracy ze Zwierzyńcem w zakresie 
turystyki; 

+ Wzrastający popyt na usługi turystyczne (w 
tym agroturystyki); 

+ Dostępność funduszy kredytowych, 
pożyczkowych i dotacyjnych na 
podejmowanie i rozwijanie działalności 
gospodarczej; 

+ Możliwość pozyskania środków 
zewnętrznych na tworzenie lub rozwój 
przedsiębiorstw; 

+ Wzmocnienie tendencji do samo-
zatrudnienia w sektorze usług; 

+ Wspieranie tworzenia i utrzymania miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych przez 
PFRON; 

+ Dofinansowanie przez PUP aktywizacji 
zawodowej tj. stażu i prac społ. 
użytecznych; 

+ Dopłaty bezpośrednie (ze środków UE) do 
gospodarstw rolnych; 

+ Możliwość uzupełniania dochodów z pracy 
dochodami z obsługi turystyki (kwatery 
prywatne); 

+ Wzrastający popyt na usługi turystyczne (w 
tym agroturystyki. 

+  

obszarów Natura 2000; 

 Zbyt małe zainteresowanie inwestorów 
lokowaniem swoich przedsięwzięć w Gminie; 

 Niewielkie możliwości pozyskiwania nowych 
terenów inwestycyjnych; 

 Wysokie koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej: poziom podatków i 
ubezpieczeń społecznych; 

 Rygorystyczność przepisów związanych z 
ochroną środowiska; 

 Rozpad szkolnictwa zawodowego; 

 Odchodzenie wysoko wykwalifikowanych 
pracowników do większych ośrodków 
gospodarczych; 

 Małe wykorzystanie potencjału wzrostu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT); 

 Niedostateczna pomoc państwa w tworzeniu 
i rozwijaniu sektora MŚP; 

 Brak publicznej płaszczyzny kontaktów, 
konsultacji i współdziałania przedsiębiorców 
z otoczeniem biznesu i z sektorem 
publicznym oraz organizacjami 
pozarządowymi; 

 Marginalizacja województwa lubelskiego na 
tle kraju; 

 Uboga promocja kraju, a w szczególności 
jego terenów wschodnich dla celów 
pobudzania turystyki zagranicznej; 

 Rosnąca konkurencja ze strony sąsiednich 
gmin, w tym Krasnobrodu; 

 Skomplikowane i długotrwałe procedury 
związane z uzyskiwaniem dotacji na 
działalność gospodarczą; 

 Niski potencjał ekonomiczny (finansowy) 
większości turystów odwiedzających obszar 
gminy; 

 

Analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń Gminy Zwierzyniec wykazuje, iż 
najważniejszym kierunkiem jej rozwoju powinna być turystyka oraz  „podtrzymywanie” 
potencjału przemysłowego i usługowego. Uwarunkowane jest to kilkoma względami, m.in. faktem, 
iż obszar gminy niemal w całości znajduje się w na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego 
(RPN, siedzibą Parku jest miasto Zwierzyniec), który jest jednym z 23 parków narodowych w kraju. 
RPN o powierzchni około 85 km2 (12 miejsce pod względem wielkości) jest najbardziej zalesionym 
parkiem narodowym w Polsce, grunty leśne pokrywają 95,5% powierzchni parku. Ochroną ścisłą 
objęto niecałe 10% powierzchni RPN, gdzie znajduje się licznie odwiedzany przez turystów Rezerwat 
przyrody Bukowa Góra. 

Ponadto Gmina Zwierzyniec w całości położone jest w granicach projektowanego rezerwatu Biosfery 
„Roztocze i Puszcza Solska”. Status ten nadawany jest przez UNESCO. 
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Wśród walorów środowiska naturalnego bardzo ważny jest również kompleks 4 stawów (Stawy Echo-
położone w niewielkiej odległości od miasta), z których największy posiada strzeżone kąpielisko 
oraz plażę. Na terenie RPN prowadzona jest również hodowla polskiej rasy koni – konik polski.  

Wszystkie te walory środowiska naturalnego sprawiają, iż w Zwierzyńcu następuje rozwój aktywnych 
form spędzania wolnego czasu. Dużą atutem gminy są liczne ścieżki pieszo - rowerowe 
przebiegające przez Roztoczański Park Narodowy zachęcające do jazdy rowerem, spacerów czy 
przejażdżki konnej. Dużą popularnością cieszą się spływy kajakowe po rzecze Wieprz czy 
odpoczynek na piaszczystej plaży nad stawem Echo otoczonym lasem. Inne atrakcje to przejażdżki 
bryczką i saniami, czy coraz popularniejsze loty nad Roztoczem – parasailling. 

Ogromnym atutem Zwierzyńca są również jego zabytki pochodzące z czasów Zarządu Ordynacji 
Zamojskiej (XVI i XVII wiek). Wizytówką miasta są obiekty stanowiące kompleks dawnego Zarządu: 
gmach główny (obecnie szkoła), murowane oficyny, układ parkowo – wodny zwany Zwierzyńczykiem. 
Innymi zabytkami stanowiącymi wizytówkę miasta są również: Kościółek „na wodzie” p.w. św. Jana 
Nepomucena oraz stary Browar. 

Wszystkie te walory decydują o dużej atrakcyjności turystycznej Zwierzyńca. Gmina jest jedną z 
trzech (poza Miastem Zamość i Krasnobrodem) najbardziej atrakcyjnych turystycznie gmin i 
posiada jeden z trzech najwyższych potencjałów turystycznych spośród sąsiednich gmin 
województwa lubelskiego (Strategia rozwoju turystyki Gminy Zwierzyniec). We wspomnianej 
Strategii Zwierzyniec porównano z następującymi gminami: Józefów, Krasnobród, Narol, Susiec, 
Szczebrzeszyn, Zamość gmina, Zamość miasto. Badane obszary analizy obejmowały: 

- infrastrukturę noclegowo-gastronomiczną, 

- popyt na usługi turystyczną, 

- znaczenia turystyki, ochrony zabytków i środowiska naturalnego w polityce JST, 

- atrakcyjność turystyki kulturalnej, kulturowej i sakralnej, 

- atrakcyjność turystyki krajoznawczej i stanu środowiska naturalnego, 

- atrakcyjność turystyki biznesowej, 

- atrakcyjność turystyki zdrowotnej. 

Wśród porównywanych gmin, Zwierzyniec posiada najsilniejszą pozycję w obszarze turystyki 
krajoznawczej i środowiska naturalnego. Wśród pozostałych badanych obszarów (poza turystyką 
Zdrowotną) Zwierzyniec oceniany był wysoko (na poziomie podobnym do Miasta Zamość czy Gminy 
Krasnobród). 

Położenie geograficzne gminy sprawia, iż jest ona bardzo atrakcyjna dla turystów poszukujących 
miejsca spokojnego, cichego, zapewniającego relaks i odpoczynek oraz jednocześnie 
umożliwiającego aktywny wypoczynek. Walory środowiskowe w połączeniu z walorami historycznymi 
Zwierzyńca sprawiają, iż oferta turystyczna wypełnia lukę pomiędzy miejscowościami o wyłącznie 
atrakcyjnych walorach środowiskowych (jak np. sąsiedni Krasnobród), a miejscowościami o 
wyłącznie atrakcyjnych walorach historycznych (jak np. Miasto Zamość). 

W celu utrzymania tej pozycji wśród gmin środkowego Roztocza niezbędne są inwestycje takie jak 
kontynuacja remontu i odnowienia dawnego „Zwierzyńczyka” będącego częścią kompleksu dawnego 
Zarządu Ordynacji Zamojskiej. Dawny układ parkowo – wodny położony centralnie w Zwierzyńcu jest 
jedną z wizytówek gminy. Podobnie inwestycji wymagają pozostałe budynki kompleksu w tym 
największy z nich – gmach główny, w którym obecnie mieści się szkoła średnia.  

Natomiast w celu wzmocnienia pozycji Gminy zaleca się stworzenie zupełnie nowej oferty 
turystycznej (produktu turystycznego) wyróżniającej Zwierzyniec w regionie. Na podstawie analizy 
zauważalny jest brak dużego obiektu o funkcji noclegowo – turystycznej, funkcjonującego przez cały 
rok wyposażonego m.in. w SPA z basenem. Szansą do zrealizowania tego projektu jest budynek po 
byłej przychodni zdrowia, który ma być przeznaczony do tego właśnie celu. 
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Główną osią rozwoju gospodarczego Zwierzyńca od dłuższego czasu jest turystyka i należy 
stwierdzić, iż kierunek ten w dalszym ciągu powinien być utrzymany. Poprawa jakości życia 
mieszkańców powinna następować w dużej mierze poprzez rozwój branży turystycznej, a kluczową 
rolę w tym procesie powinien odgrywać samorząd terytorialny. Bardzo ważna w tym celu jest 
poprawa warunków do rozwoju działalności i oferty turystycznej w tym m.in.: tworzenie udogodnień 
dla przedsiębiorców, rozwój infrastruktury technicznej ułatwiającej dostęp turystów do oferty czy 
poprawiającej bezpieczeństwo (drogi, kanalizacja, budowa zbiornika przeciwpowodziowego na 
rzece „Wieprz”), remont i renowacja budynków dziedzictwa historycznego, współpraca Gminy z 
innymi instytucjami (RPN, Powiat) w celu poprawy stanu technicznego zabytków i obiektów 
nienależących do Gminy. 
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IV. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC NA LATA 2014-2022 

IV.1. Misja gminy  

Misja to opis wizji Gminy (najczęściej jednozdaniowy) zawierający główne pola aktywności  
w przyszłości, stanowiący najogólniejszy cel Gminy. 

Gmina Zwierzyniec ośrodkiem turystyki wypoczynkowej i rekreacyjnej oraz miejscem 
efektywnych i nowoczesnych inwestycji, oferująca europejski standard życia w poszanowaniu 

wysokich walorów środowiska naturalnego 

Misja spełnia ważne funkcje w okresie wdrażania strategii, w tym: 

– pozwala koncentrować się na priorytetowych, długookresowych celach, 

– pozwala planować i koordynować działania partnerów rozwoju lokalnego zgodnie  
z długookresowymi celami, 

– wspiera motywację i integrację mieszkańców, wzmacniając ich identyfikację z Gminą, 

– promuje Gminę w otoczeniu, zwiększa zainteresowanie, w szczególności wobec potencjalnych 
inwestorów i wobec odbiorców oferty Gminy. 

IV.2. Cele gminy Zwierzyniec 

Cele strategiczne określają rezultaty o zasadniczym znaczeniu w długiej perspektywie oraz 
kierunkują działania na rzeczy właściwe dla koncepcji rozwoju Gminy. Cele strategiczne związane 
są z decyzjami dotyczącymi utrzymania lub zmiany wykorzystania zasobów Gminy, w tym również 
zasobów będących w dyspozycji sektora prywatnego i pozarządowego. Przypisane im cele 
operacyjne wyznaczają kierunki działań, co do przedsięwzięć właściwych dla rozwoju Gminy. 

Cele strategiczne i operacyjne Gminy powstały na podstawie oceny aktualnej sytuacji 
uwzględniającej zidentyfikowane w uspołecznionym procesie pracy problemy i czynniki wewnętrzne 
wpływające na możliwość rozwoju Gminy (słabe i mocne strony) oraz zewnętrzne (szanse 
i zagrożenia w otoczeniu).  

Cele strategiczne zostały opracowane w 3 głównych wyznaczonych wcześniej obszarach 
funkcjonowania Gminy. Cele strategiczne w podziale na obszary prezentują się następująco: 

Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 

1. Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Obszar: Potencjały i zasoby Gminy. 

2. Wysoki poziom rozwoju infrastruktury technicznej oraz zachowania zasobów naturalnych przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia integracji przestrzeni w Gminie 

3. Bardzo dobre warunki do życia, rozwoju kultury i przedsiębiorczości, zwłaszcza turystyki w 
Gminie 

Obszar: Gospodarka i promocja Gminy. 

4. Wysoki stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Gminy Zwierzyniec 

Osiąganie celów w sferze gospodarczej jest zadaniem, które mogą realizować tylko podmioty 
działające w sferze gospodarczej. Zadania Gminy dotyczą przede wszystkim tworzenia warunków do 
działalności gospodarczej, wspierania podmiotów przez odpowiednią politykę i promocję Gminy. 
Ważnym elementem wsparcia będą również działania związane z planowaniem przestrzennym 
i rozwojem infrastruktury technicznej na terenach wykorzystywanych i możliwych do wykorzystania 
do celów gospodarczych. Cele strategiczne w sferze gospodarczej powinny wpływać na decyzje 
podejmowane przez wszystkie podmioty działające w Gminie oraz przyszłych inwestorów 
zewnętrznych i wewnętrznych. 
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Tabela 49. Drzewo celów strategicznych 

Misja: 
Gmina Zwierzyniec ośrodkiem turystyki wypoczynkowej i rekreacyjnej oraz miejscem efektywnych i nowoczesnych inwestycji, oferująca 

europejski standard życia w poszanowaniu wysokich walorów środowiska naturalnego 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

1. Poprawa standardu i jakości życia 
mieszkańców 

1.1. Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców 
1.2. Zapewnione możliwości udzielenia schronienia osobom/rodzinom będącym w potrzebie - dostępne 

mieszkania socjalne i chronione 
1.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 
1.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 
1.5. Poprawa dostępu do profilaktyki, ochrony zdrowia i rehabilitacji 
1.6. Zapewnienie dożywania dla dzieci i młodzieży 
1.7. Poprawa dostępności opieki nad osobami potrzebującymi (osoby niepełnosprawne, osoby starsze, 

przewlekle chore, wykluczone społecznie) 
1.8. Dostępna atrakcyjna oferta w zakresie spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych 
1.9. Nowoczesna oferta edukacyjna 
1.10. Dostępna szeroka, atrakcyjna oferta kulturalna 
1.11. Dostępna atrakcyjna oferta rekreacyjna 
1.12. Wykorzystany potencjał miejscowości wiejskich w zakresie tworzenia oferty kulturalnej i turystycznej 
1.13. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w mechanizmy demokracji lokalnej 
1.14. Zmniejszanie zjawiska wykluczenia cyfrowego 
1.15. Poprawa dostosowania rozkładów jazdy komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców 
1.16. Stworzone warunki do rozwoju usług i handlu bazarowego 

2. Rozwinięta, nowoczesna 
infrastruktura techniczna 

2.1. Poprawa warunków zamieszkiwania w jednorodzinnych i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w 
szczególności w budynkach należących do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych  

2.2. Dostępna baza mieszkań chronionych i socjalnych 
2.3. Dostępne nowoczesne obiekty użyteczności publicznej 
2.4. Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych 
2.5. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjne gminy 
2.6. Skuteczna i efektywna gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami komunalnymi 
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2.7. Poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznych dla osób 
niepełnosprawnych 

2.8. Zwiększona dostępność nowoczesnej sieci internetowej; 
2.9. Przebudowa i rozbudowa sieci energetycznej i gazowej na terenie gminy; 

3. Uporządkowana gospodarka 
przestrzenna 

3.1. Poprawa stanu zagospodarowania architektoniczno-przyrodniczego 
3.2. Poprawa funkcjonalności obszarów atrakcyjnych dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

4. Zachowane i wyeksponowane 
dziedzictwo kulturowe i naturalne 

4.1. Poprawa stanu technicznego zabytkowych przestrzeni miejskich 
4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
4.3. Podtrzymane lokalne tradycje i zwyczaje ludowe 
4.4. Mieszkańcy zintegrowani poprzez kulturę 

5. Gmina przyjazna środowisku 
naturalnemu 

5.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 
5.2. Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców 
5.3. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi i odpadami komunalnymi 
5.4. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza niską emisją 
5.5. Ograniczenie uciążliwości oddziaływania szerokotorowej linii kolejowej przebiegającej przez teren 

gminy 
5.6. Ograniczenie zagrożeń środowiskowych wynikających z intensywnego ruchu tranzytowego 

przebiegającego przez centrum Zwierzyńca 
5.7. Zahamowanie deprecjacji krajobrazu 
5.8. Poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy 

6. Zdrowi i aktywni mieszkańcy 
Gminy 

6.1. Zwiększenie liczby mieszkańców preferujących aktywny, zdrowy tryb życia 
6.2. Mieszkańcy aktywni społecznie 
6.3. Zwiększona aktywność mieszkańców na rynku pracy 

7. Poprawa stanu rozwoju sfery 
gospodarczej gminy 

7.1. Zagospodarowane tereny inwestycyjne na terenie gminy 
7.2. Wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw 
7.3. Poprawa oferty turystycznej gminy 
7.4. Pozytywny wizerunek Zwierzyńca, jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego i gospodarczego 
7.5. Wykreowanie marki Zwierzyńca 
7.6. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej opierającej się na zasadach 

zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem istnienia na terenie gminy różnorodnych obszarów 
chronionych  
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Tabela 50. Zadania realizacyjne dla poszczególnych celów operacyjnych 

Obszar: Potrzeby społeczne 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

1.1. Poprawa sytuacji materialnej 
mieszkańców 

1.1.1. Współpraca z PUP w zakresie wspierania osób bezrobotnych (szkolenia, kursy, staże, prace 
interwencyjne itp.); 

1.1.2. Wykorzystywanie różnorodnych instrumentów wsparcia osób bezrobotnych m.in.: utworzenie  
i rozwijanie działalności Centrum Inicjatyw Społecznych; 

1.1.3. Wspieranie tworzenia i działalności podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych); 
1.1.4. Pomoc w pozyskiwaniu środków na tworzenie miejsc pracy (informowanie); 
1.1.5. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, 

szkolenia); 
1.1.6. Promowanie pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych m.in. agroturystyki;  
1.1.7. Pomoc w organizowaniu warsztatów, szkoleń związanych z rozwojem przedsiębiorczości;   
1.1.8. Wspieranie grupowych form przedsiębiorczości; 
1.1.9. Promowanie gospodarcze gminy – kontynuowanie realizacji Strategii Promocji; 
1.1.10. Prowadzenie zintegrowanej promocji turystycznej gminy – współpraca trójsektorowa; 
1.1.11. Współpraca z innymi gminami i podmiotami na rzecz tworzenia stref aktywności gospodarczej  

w obszarze turystyki; 
1.1.12. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (np. kąpieliska, basen, wieże widokowe, ścieżki 

rowerowe, ścieżki spacerowe i inne); 
1.1.13. Stworzenie centrum kultury rowerowej – interaktywny ośrodek-muzeum: przedsięwzięcie 

indywidualne (wydzierżawienie obiektu przez gminę); 
1.1.14. Pozyskiwanie terenów inwestycyjnych; 
1.1.15. Pozyskiwanie inwestorów; 

1.2. Zapewnione możliwości 
udzielenia schronienia 
osobom/rodzinom będącym w 
potrzebie - dostępne 
mieszkania socjalne i 

1.2.1. Pozyskiwanie, adaptowanie istniejących obiektów na mieszkania chronione i socjalne  
1.2.2. Budowa mieszkań socjalnych i chronionych; 
1.2.3. Tworzenie przejściowych (zastępczych) lokali socjalnych i chronionych. 
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Obszar: Potrzeby społeczne 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

chronione 

1.3. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa publicznego 
na terenie gminy 

 

1.3.1. Utrzymywanie posterunku Policji na terenie gminy; 
1.3.2. Instalowanie monitoringu wizyjnego w newralgicznych punktach Gminy; 
1.3.3. Podejmowanie rozmów na rzecz ograniczenia uciążliwości ze strony szerokotorowej linii kolejowej 

(np. ograniczenie prędkości); 
1.3.4. Doposażenie jednostek OSP; 
1.3.5. Budowa strażnicy dla jednostki OSP w Zwierzyńcu oraz modernizacja i remont strażnic OSP; 
1.3.6. Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie zachowania się w sytuacjach 

kryzysowych. 

1.4. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego 

1.4.1. Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie Zwierzyńca; 
1.4.2. Podejmowanie działań na rzecz wyprowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miasta 

Zwierzyniec; 
1.4.3. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg przebiegających przez gminę (m.in. budowa, 

przebudowa, zmiana nawierzchni, remont chodników dla pieszych, dróg i ścieżek rowerowych); 

1.5. Poprawa dostępu do 
profilaktyki, ochrony zdrowia 
i rehabilitacji 

1.5.1. Pozyskiwanie inwestorów chcących uruchomić działalność usługową w zakresie rehabilitacji, 
specjalistycznej opieki lekarskiej; 

1.5.2. Udostępnianie/dzierżawa lokali na prowadzenie usług rehabilitacyjnych; 
1.5.3. Diagnozowanie zagrożeń związanych z narkomanią i alkoholizmem; 
1.5.4. Organizowanie i propagowanie badań profilaktycznych. 

1.6. Zapewnienie dożywania dla 
dzieci i młodzieży 

1.6.1. Prowadzenie dożywiania w przedszkolach, szkołach i w stołówce w Zwierzyńcu (tam gdzie nie ma 
stołówek – catering). 

1.7. Poprawa dostępności opieki 
nad osobami potrzebującymi 
(osoby niepełnosprawne, 
osoby starsze, przewlekle 
chore, wykluczone 
społecznie) 

1.7.1. Kontynuowanie działalności: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (MOPS), 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (WTZ) i Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Sochach (ŚDS.); 

1.7.2. Organizacja całodobowej opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych – pozyskanie inwestora; 
1.7.3. Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych; 
1.7.4. Wykorzystywanie różnorodnych instrumentów wsparcia osób bezrobotnych i wykluczonych: m.in. 
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Obszar: Potrzeby społeczne 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

utworzenie i rozwijanie działalności Centrum Inicjatyw Społecznych; 
1.7.5. Organizowanie wolontariatu w obszarze pomocy społecznej (w tym opieki nad osobami starszymi  

i przewlekle chorymi); 
1.7.6. Podejmowanie działań integrujących społecznie osoby niepełnosprawne; 
1.7.7. Organizowanie i propagowanie  badań profilaktycznych 
 

1.8. Dostępna atrakcyjna oferta w 
zakresie spędzania wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych 

1.8.1. Rozszerzanie oferty atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach oraz poza nimi 
(np. w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej); 

1.8.2. Propagowanie i dostosowywanie oferty zajęć świetlicowych; 
1.8.3. Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej; 
1.8.4. Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

1.9. Nowoczesna oferta 
edukacyjna 

1.9.1. Remont i modernizacja szkół; 
1.9.2. Doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne; 
1.9.3. Zwiększanie dostępności ITC (informacyjno-komunikacyjnych) w szkołach; 
1.9.4. Wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
1.9.5. Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej szkół. 

1.10. Dostępna szeroka, atrakcyjna 
oferta kulturalna 

1.10.1. Modernizacja i wymiana wyposażenia technicznego kina „Skarb”; 
1.10.2. Rozbudowa bazy lokalowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu; 
1.10.3. Modernizacja i zakup wyposażenia technicznego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej  

w Zwierzyńcu; 
1.10.4. Dostosowywanie oferty Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu do potrzeb różnych 

grup wiekowych mieszkańców; 
1.10.5. Współpraca Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu z innymi instytucjami  

i organizacjami (szkoły, świetlice, organizacje pozarządowe, kluby sportowe) w zakresie 
tworzenia skoordynowanej oferty kulturalnej; 

1.10.6. Kontynuacja organizacji dotychczasowych imprez kulturalnych; 
1.10.7. Organizacja nowych cyklicznych imprez kulturalnych wykorzystujących lokalny potencjał 
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Obszar: Potrzeby społeczne 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

przyrodniczo-kulturowy; 
1.10.8. Wykorzystywanie różnych źródeł dofinansowania imprez kulturalnych - mecenat prywatny, 

kościelny, państwowy; 
1.10.9. Promocja oferty kulturalnej gminy na terenie kraju i za granicą; 
1.10.10. Współpraca Gminy z gminami partnerskimi z kraju i z zagranicy; 
1.10.11. Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW); 

1.11. Dostępna atrakcyjna oferta 
rekreacyjna 

1.11.1. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej; 
1.11.2. Organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych; 
1.11.3. Aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie promowania aktywnego trybu 

życia; 
1.11.4. Wspieranie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych zajmujących się sportem  

i rekreacją; 
1.11.5. Promocja oferty sportowo-rekreacyjnej gminy. 

1.12. Wykorzystany potencjał 
miejscowości wiejskich w 
zakresie tworzenia oferty 
kulturalnej i turystycznej 

1.12.1. Aktywizowania społeczności lokalnych w zakresie tworzenia oferty kulturalnej i turystycznej; 
1.12.2. Organizacja nowych imprez kulturalnych wykorzystujących lokalny potencjał przyrodniczo-

kulturowy; 
1.12.3. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej; 
1.12.4. Organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych; 
1.12.5. Aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie promowania aktywnego trybu 

życia; 
1.12.6. Wspieranie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych zajmujących się sportem  

i rekreacją; 
1.12.7. Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW); 

1.13. Zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w mechanizmy 
demokracji lokalnej 

1.13.1. Stosowanie mechanizmów ułatwiających kontakty władz lokalnych z mieszkańcami (np. 
bezpośrednia korespondencja (np. mailing), konsultacje, wspieranie liderów itp.); 

1.13.2. Angażowanie mieszkańców do różnych przedsięwzięć społecznych; 
1.13.3. Wspieranie dzieci i młodzieży występujących publicznie i działających na rzecz własnego 
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Obszar: Potrzeby społeczne 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

środowiska; 
1.13.4. Organizowanie imprez integrujących mieszkańców; 
1.13.5. Angażowanie większej liczby mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w konsultowanie 

ważnych decyzji; 
1.13.6. Popularyzowanie dobrych praktyk postaw społecznych (przykładów, wzorców); 
1.13.7. Podejmowanie działań inicjujących współpracę organizacji pozarządowych, między sobą,   

 z władzami gminy i innymi instytucjami i organizacjami. 

1.14. Zmniejszanie zjawiska 
wykluczenia cyfrowego 

1.14.1. Rozwój sieci dostępu Internetu szerokopasmowego; 
1.14.2. Realizacja projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego; 
1.14.3. Tworzenie darmowych punktów dostępu do Internetu; 
1.14.4. Propagowanie e-usług Urzędu Miejskiego i innych instytucji. 

1.15. Poprawa dostosowania 
rozkładów jazdy komunikacji 
publicznej do potrzeb 
mieszkańców 

1.15.1. Konsultowanie tras i rozkładów jazdy z podmiotami świadczącymi usługi transportu publicznego. 

1.16. Stworzone warunki do 
rozwoju usług i handlu 
bazarowego 

1.16.1. Udostępnianie/dzierżawa lokali i terenów inwestycyjnych; 
1.16.2. Promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców; 
1.16.3. Wspieranie powstawania nowych podmiotów usługowych; 
1.16.4. Urządzenie nowoczesnego miejsca handlu bazarowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014-2022 

 

 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
ul. Leszczyńskiego 6 
20-069 Lublin 

90 
 

Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

2.1. Poprawa warunków 
zamieszkiwania w 
jednorodzinnych i  
wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych w 
szczególności w budynkach 
należących do  Spółdzielni  i 
Wspólnot Mieszkaniowych 

2.1.1. Pozyskiwanie przez Spółdzielnie Mieszkaniowe (SM), Wspólnoty Mieszkaniowe (WM) i właścicieli 
mieszkań indywidualnych środków na termomodernizację budynków wraz z modernizacją 
systemów ogrzewania budynków; 

2.1.2. Wspieranie Spółdzielni Mieszkaniowych (SM), Wspólnoty Mieszkaniowe (WM) i właścicieli mieszkań 
indywidualnych w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych na termomodernizację budynków 
wraz z modernizacją systemów ogrzewania budynków. 

2.2. Dostępna baza mieszkań 
chronionych i socjalnych 

2.2.1. Pozyskiwanie, adaptowanie istniejących obiektów na mieszkania chronione i socjalne; 
2.2.2. Budowa mieszkań socjalnych i chronionych; 
2.2.3. Tworzenie przejściowych (zastępczych) lokali socjalnych i chronionych. 

2.3. Dostępne nowoczesne 
obiekty użyteczności 
publicznej 

2.3.1. Rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej; 
2.3.2. Modernizacja i zakup wyposażenia technicznego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej  

w Zwierzyńcu; 
2.3.3. Przebudowa i remont świetlic wiejskich; 
2.3.4. Niwelowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; 

2.4. Poprawa stanu technicznego 
obiektów zabytkowych 

2.4.1. Monitorowanie możliwości i wspieranie w procesie pozyskiwania finansowania 
remontów/rewitalizacji obiektów zabytkowych; 

2.4.2. Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych; 

2.5. Poprawa zewnętrznej i 
wewnętrznej dostępności 
komunikacyjne gminy 

2.5.1. Zwiększanie liczby miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej oraz miejscach 
atrakcyjnych turystycznie; 

2.5.2. Budowa, remont chodników dla pieszych; 
2.5.3. Wyznaczanie i budowa, przebudowa,  remont ścieżek/dróg rowerowych oraz ścieżek spacerowych; 
2.5.4. Modernizacja kładek i mostów na drogach; 
2.5.5. Budowa, przebudowa, modernizacja,  zmiana nawierzchni  i remont dróg na terenie gminy; 
2.5.6. Budowa, rozbudowa i unowocześnianie oświetlenia ulicznego; 
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

2.5.7. Współpraca z Województwem i Powiatem w zakresie przebudowy, remontów, modernizacji,  
zmiany nawierzchni i budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na drogach wojewódzkich i 
powiatowych; 

2.5.8. Przebudowa dworca autobusowego; 

2.6. Skuteczna i efektywna 
gospodarka wodno-ściekowa 
oraz gospodarka odpadami 
komunalnymi 

2.6.1. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy; 
2.6.2. Budowa odcinka tranzytowego sieci wodociągowej od miejscowości Sochy do miasta Zwierzyniec;  
2.6.3. Budowa, rozbudowa i remont systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy; 
2.6.4. Upowszechnianie alternatywnych rozwiązań w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków; 
2.6.5. Budowa/instalowanie toalet publicznych; 
2.6.6. Podejmowanie działań na rzecz zagospodarowania odpadów organicznych; 
2.6.7. Budowa lokalnych gminnych oczyszczalni ścieków; 
2.6.8. Dostosowanie wydajności oczyszczalni ścieków do potrzeb; 
2.6.9. Przebudowa, remont stacji wodociągowych. 

2.7. Poprawa dostępności 
obiektów użyteczności 
publicznej oraz przestrzeni 
publicznych dla osób 
niepełnosprawnych 

2.7.1. Likwidowanie barier architektonicznych w miejscach i obiektach użyteczności publicznej. 

2.8. Zwiększona dostępność 
nowoczesnej sieci 
internetowej, sieci 
energetycznej i gazowej 

2.8.1. Tworzenie punktów dostępu do Internetu sieciowego (bezpłatne WiFi) w obiektach użyteczności 
publicznej i przestrzeniach publicznych; 

2.8.2. Rozszerzanie pokrycia obszaru gminy siecią szerokopasmową; 
2.8.3. Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej i gazowej na terenie gminy; 
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 3: Uporządkowana gospodarka przestrzenna 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

3.1. Poprawa stanu 
zagospodarowania 
architektoniczno-
przyrodniczego 

3.1.1. Opracowanie aktualnych dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki przestrzennej; 
3.1.2. Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla poszczególnych 

miejscowości z terenu gminy; 
3.1.3. Podejmowanie działań z zakresu porządkowania i ochrony krajobrazu w tym terenów zielonych; 

3.2. Poprawa funkcjonalności 
obszarów atrakcyjnych dla 
zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej 

3.2.1. Komunikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe; 
3.2.2. Budowa infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i 

usługowe; 

 

Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 4: Zachowane i wyeksponowane dziedzictwo kulturowe i naturalne 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

4.1. Poprawa stanu technicznego 
zabytkowych przestrzeni 
miejskich 

4.1.1. Monitorowanie możliwości i wspieranie w procesie pozyskiwania finansowania 
remontów/rewitalizacji obiektów zabytkowych; 

4.1.2. Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych; 
4.1.3. Współpraca ze służbami konserwatorskimi; 
4.1.4. Pozyskiwanie funduszy pomocowych na projekty związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego; 
4.1.5. Remont, renowacja i zabezpieczenie obiektów zabytkowych (kościoły i inne budowle) oraz obiektów 

historycznie wartościowych (jak np. niebędące zabytkami kapliczki, krzyże przydrożne i pomniki). 

4.2. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 

4.2.1. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego; 
4.2.2. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie 

usług ekosystemowych także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę; 

4.3. Podtrzymane lokalne tradycje i 
zwyczaje ludowe 

4.3.1. Wspieranie działalności instytucji i organizacji kultywujących tradycje lokalne; 
4.3.2. Wspierania działalności instytucji kulturowych i innych podmiotów kultywujących tradycje ludowe 
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(np. Zespół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”, Zwierzyniecka Kapela Ludowa, Teatr Ludowy); 
4.3.3. Organizacja imprez prezentujących dorobek kulturowy regionu; 
4.3.4. Wspieranie działalności instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych  

w kierunku rozwoju kultury na terenie gminy; 
4.3.5. Promowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i produktów (imprezy, konkursy, warsztaty itp.); 
4.3.6. Dokumentowanie dorobku kulturowego. 

4.4. Mieszkańcy zintegrowani 
poprzez kulturę 

4.4.1. Organizacja imprez integrujących i aktywizujących mieszkańców poszczególnych miejscowości; 
4.4.2. Wspieranie działalności wydawniczej promującej ofertę kulturalną gminy; 
4.4.3. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie kultywowania 

działalności kulturalnej; 

 
 

Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 5: Gmina przyjazna środowisku naturalnemu 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

5.1. Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 
na terenie gminy 

5.1.1. Propagowanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE); 
5.1.2. Instalacja OZE w: budynkach użyteczności publicznej, jednostkach organizacyjnych i obiektach 

komunalnych; 
5.1.3. Instalacja OZE w budynkach: należących do osób prywatnych, Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych  

i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; 
5.1.4. Budowa instalacji OZE (farmy fotowoltaiczne, biogazownie) na terenie gminy; 

5.2. Podwyższenie poziomu 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

5.2.1. Edukacja ekologiczna mieszkańców; 
5.2.2. Organizowanie akcji popularyzujących ochronę środowiska; 
5.2.3. Promowanie OZE; 
5.2.4. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska w celu popularyzacji zachowań 

proekologicznych; 
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 5: Gmina przyjazna środowisku naturalnemu 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

5.3. Ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska 
ściekami bytowymi i 
odpadami komunalnymi 

5.3.1. Budowa, rozbudowa i remont systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy; 
5.3.2. Upowszechnianie alternatywnych rozwiązań w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków; 
5.3.3. Likwidowanie dzikich wysypisk śmieci i monitorowanie miejsc po zlikwidowanych dzikich 

wysypiskach śmieci; 
5.3.4. Podejmowanie działań na rzecz zagospodarowania odpadów organicznych; 
5.3.5. Budowa lokalnych gminnych oczyszczalni ścieków; 
5.3.6. Przebudowa, remont stacji wodociągowych. 

5.4. Ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza 
niską emisją 

5.4.1. Wymiana systemów grzewczych w obiektach Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i 
w budynkach należących do osób prywatnych; 

5.4.2. Wymiana energochłonnego oświetlenia na lampy energooszczędne (np. typu led) w oświetleniu: 
ulicznym, w budynkach użyteczności publicznej i w jednostkach organizacyjnych; 

5.5. Ograniczenie uciążliwości 
oddziaływania szerokotorowej 
linii kolejowej przebiegającej 
przez teren gminy 

5.5.1. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia uciążliwości ze strony szerokotorowej linii kolejowej 
(np. ograniczenia prędkości). 

5.6. Ograniczenie zagrożeń 
środowiskowych wynikających 
z intensywnego ruchu 
tranzytowego 
przebiegającego przez 
centrum Zwierzyńca 

5.6.1. Podejmowanie działań na rzecz wyprowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miasta 
Zwierzyniec. 

5.7. Zahamowanie deprecjacji 
krajobrazu 

5.7.1. Prowadzenie działań chroniących krajobraz gminy (realizacja projektu zagospodarowania terenów 
zielonych); 

5.7.2. Prowadzenie działań chroniących krajobraz obszarów wiejskich. 
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 5: Gmina przyjazna środowisku naturalnemu 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

5.8. Poprawa zabezpieczenia 
przeciwpożarowego gminy 

5.8.1. Doposażanie w sprzęt pożarniczy i ratowniczy jednostek OSP; 
5.8.2. Upowszechnianie systemu powiadamiania „System Informacji SMS”. 

 

Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 6: Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

6.1. Zwiększenie liczby 
mieszkańców preferujących 
aktywny, zdrowy tryb życia 

6.1.1. Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia; 
6.1.2. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej; 
6.1.3. Organizacja lokalnych i regionalnych imprez sportowych i rekreacyjnych; 
6.1.4. Aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie promowania aktywnego trybu życia; 
6.1.5. Wspieranie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych zajmujących się sportem i 

rekreacją; 
6.1.6. Zwiększenie dostępu do rehabilitacji; 
6.1.7. Organizowanie i propagowanie badań profilaktycznych; 
6.1.8. Diagnozowanie i profilaktyka zagrożeń związanych z narkomanią i alkoholizmem; 
6.1.9. Edukowanie w zakresie skutków związanych z korzystaniem z używek; 

6.2. Mieszkańcy aktywni 
społecznie 

6.2.1. Stosowanie mechanizmów ułatwiających kontakty władz z mieszkańcami; 
6.2.2. Popularyzowanie dobrych praktyk postaw społecznych (przykładów, wzorców); 
6.2.3. Angażowanie mieszkańców do różnych przedsięwzięć społecznych; 
6.2.4. Wspieranie dzieci i młodzieży występujących publicznie i działających na rzecz własnego 

środowiska; 
6.2.5. Organizowanie imprez integrujących mieszkańców; 
6.2.6. Angażowanie większej liczby mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w konsultowanie 
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Obszar: Zasoby i potencjały Gminy 

Cel strategiczny nr 6: Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

ważnych decyzji podejmowanych przez władze gminy; 
6.2.7. Podejmowanie działań inicjujących współpracę organizacji pozarządowych, między sobą i z 

władzami gminy; 
6.2.8. Promowanie wolontariatu; 
6.2.9. Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych celem ich aktywizacji; 
6.2.10. Wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków (np. przez LGD). 

6.3. Zwiększona aktywność 
mieszkańców na rynku pracy 

6.3.1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie wspierania osób bezrobotnych (szkolenia, 
kursy, staże, prace interwencyjne itp.); 

6.3.2. Wykorzystywanie różnorodnych instrumentów wsparcia osób bezrobotnych m.in.: utworzenie  
i rozwijanie działalności Centrum Integracji Społecznej; 

6.3.3. Wspieranie tworzenia i działalności podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych); 
6.3.4. Pomoc w pozyskiwaniu środków na tworzenie miejsc pracy (informowanie); 
6.3.5. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, 

szkolenia); 
6.3.6. Promowanie pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych m.in. agroturystyki;  
6.3.7. Pomoc w organizowaniu warsztatów, szkoleń związanych z rozwojem przedsiębiorczości;   
6.3.8. Wspieranie grupowych form przedsiębiorczości; 

 

Obszar: Gospodarka i promocja Gminy 

Cel strategiczny nr 7: Poprawa stanu rozwoju sfery gospodarczej gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

7.1. Zagospodarowane tereny 
inwestycyjne na terenie 
gminy 

7.1.1. Pozyskiwanie, wyznaczanie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych; 
7.1.2. Pozyskiwanie inwestorów; 
7.1.3. Indywidualizowanie obsługi inwestorów; 
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Obszar: Gospodarka i promocja Gminy 

Cel strategiczny nr 7: Poprawa stanu rozwoju sfery gospodarczej gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

7.1.4. Utrzymywanie wysokiego poziomu profesjonalności kadry obsługującej inwestorów; 
7.1.5. Stosowanie preferencji dla powstających i rozwijających się firm; 
7.1.6. Stosowanie preferencji dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy; 
7.1.7. Utworzenie stacji paliw i myjni samochodowej na terenie gminy; 

7.2. Wzrost konkurencyjności 
lokalnych przedsiębiorstw 

7.2.1. Tworzenie i realizacja polityki lokalnej wspierania przedsiębiorczości; 
7.2.2. Rozwój infrastruktury służącej zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw; 
7.2.3. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie wspierania lokalnych przedsiębiorstw; 
7.2.4. Integrowanie środowiska gospodarczego z udziałem instytucji otoczenia biznesu, samorządu, itp.; 
7.2.5. Organizowanie, popieranie i wspieranie realizowania przedsięwzięć integrujących środowisko 

przedsiębiorców; 
7.2.6. Promowanie przedsiębiorczości w szczególności poprzez sprzyjanie tworzeniu nowych firm; 

7.3. Poprawa oferty turystycznej 
gminy 

7.3.1. Dysponowanie zintegrowaną ofertą turystyczną; 
7.3.2. Rozwój systemu informacji turystycznej; 
7.3.3. Współpraca z innymi gminami i instytucjami na rzecz tworzenia marek imprez masowych; 
7.3.4. Współpraca z mediami na rzecz promowania oferty turystycznej; 
7.3.5. Rozszerzanie programu współpracy promocyjnej z organizacjami turystycznymi na rzecz promocji 

gminy w kraju i zagranicą; 
7.3.6. Budowa infrastruktury turystycznej (np. kąpieliska, basen, wieże widokowe, ścieżki rowerowe, 

ścieżki spacerowe i inne); 
7.3.7. Stworzenie centrum kultury rowerowej – interaktywny ośrodek-muzeum: przedsięwzięcie 

indywidualne; 
7.3.8. Prowadzenie zintegrowanej promocji turystycznej gminy – współpraca trójsektorowa; 
7.3.9. Współpraca z gminami, w tym z gminami partnerskimi, i innymi podmiotami na rzecz tworzenia stref 

aktywności gospodarczej w obszarze turystyki; 

7.4. Pozytywny wizerunek 
Zwierzyńca, jako 
atrakcyjnego ośrodka 

7.4.1. Badanie wizerunku Zwierzyńca w otoczeniu; 
7.4.2. Wykorzystywanie w promocji gospodarczej marek produktów związanych z gminą; 
7.4.3. Promowanie gospodarcze gminy – kontynuowanie realizacji: Strategii wspólnej promocji Narola i 
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Obszar: Gospodarka i promocja Gminy 

Cel strategiczny nr 7: Poprawa stanu rozwoju sfery gospodarczej gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

turystycznego i 
gospodarczego 

Zwierzyńca, Strategii długoterminowej współpracy Narola i Zwierzyńca, Strategii Marki Zwierzyniec i 
Strategii rozwoju turystyki; 

7.4.4. Prowadzenie zintegrowanej promocji turystycznej gminy – współpraca trójsektorowa; 

7.5. Wykreowanie marki 
Zwierzyńca 

7.5.1. Stosowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej związanej z marką Zwierzyńca; 
7.5.2. Działania promujące markę w kraju i zagranicą; 
7.5.3. Stworzenie produktów/gadżetów kojarzonych z gminą Zwierzyniec oraz Roztoczem; 
7.5.4. Wykreowanie imprezy wizerunkowej Zwierzyńca o dużym zasięgu oddziaływania w Polsce i za 

granicą; 
7.5.5. Wprowadzanie nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych w turystyce; 
7.5.6. Prowadzenie badań marketingowych niezbędnych przy kreowaniu oferty turystycznej gminy; 
7.5.7. Realizacja zapisów Strategii Marki Zwierzyniec; 

7.6. Poprawa warunków 
prowadzenia działalności 
gospodarczej opierającej się 
na zasadach zrównoważonego 
rozwoju z uwzględnieniem na 
terenie istnienia 
różnorodnych obszarów 
chronionych. 
 

7.6.1. Wyznaczanie w dokumentach planistycznych terenów pod działalność gospodarczą przy zachowaniu 
odpowiedniej odległości od obszarów chronionych; 

7.6.2. Kształtowanie krajobrazu zabudowy przemysłowej/gospodarczej zgodnie z zasadami urbanizacji  
w sąsiedztwie terenów chronionych; 

7.6.3. Sprzężenie celów gospodarczych z ideą ochrony przyrody. 
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IV.3. Lista dokumentów Gminy Zwierzyniec o znaczeniu strategicznym 

Poniższe dokumenty warunkują skuteczną realizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec 
na lata 2014 – 2022. Dokumenty te są planami i programami realizacyjnymi Strategii, a część z nich 
ustanawia warunki do działania oraz określa, jakie zachowania są zgodne z celami Strategii dla 
uczestników życia społecznego i gospodarczego.  

Tabela 51. Lista dokumentów Gminy Zwierzyniec o znaczeniu strategicznym 

TYTUŁ 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY 
ZWIERZYNIEC 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIASTA ZWIERZYNIEC 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI GUCIÓW, OBROCZ, SOCHY, BAGNO 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2023 

STRATEGIA WSPÓLNEJ PROMOCJI NAROLA I ZWIERZYŃCA 

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY ZWIERZYNIEC 

STRATEGIA MARKI ZWIERZYNIEC 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC NA LATA 2013-2016 Z 
PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020 

STRATEGIA DŁUGOTERMINOWEJ WSPÓŁPRACY NAROLA I ZWIERZYŃCA „BRAMY ROZTOCZA” 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ZWIERZYNIEC NA LATA 2011-2017 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI NA LATA 2014 -2016 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ZWIERZYNIEC NA LATA 2014-2016 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W 
RODZINIE NA LATA 2012 - 2018 

 

IV.4. Ocena zgodności strategii z dokumentami zewnętrznymi 

Analiza spójności Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 – 2022 jest niezwykle 
ważna gdyż pozwoli właściwie wpasować dokument w istniejący na poziomie regionalnym w 
zewnętrzny dokument planistyczny, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-
2020 (z perspektywą do 2030 roku) - czerwiec 2013 r. 
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Przyjęta Strategia wskazuje na cztery podstawowe cele, tj.:  

1. Wzmacnianie urbanizacji regionu 

2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 

3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, 
przedsiębiorczości i innowacyjności regionu 

4. Funkcjonalna, przestrzenna społeczna i kulturowa integracja regionu, 

na których w pierwszej kolejności koncentrować się będą działania samorządu województwa.  
Zakładane w programach operacyjnych formy interwencji zewnętrznej kierowane do wskazanych 
wyżej obszarów służyć będą  wzmocnieniu przewag konkurencyjnych i niwelowaniu barier 
rozwojowych, a tym samym zmniejszeniu nadmiernych  dysproporcji wewnątrz regionu w poziomie 
społeczno-gospodarczego rozwoju. Konsekwencją tych działań w okresie wyznaczonym przez 
Strategię będzie wzmocnienie konkurencyjności regionu w stosunku do innych, bardziej 
rozwiniętych obszarów kraju, a także UE. 

Przyjęta metoda oceny  

Ocenę zgodności dokonano metodą ekspercką w odniesieniu do celów zawartych w porównywanych 
ze sobą dokumentach.  

W celu dokonania oceny do porównań przyjęto skalę czterostopniową, gdzie:  

0 – oznacza brak odniesienia do danego celu z dokumentu porównywanego;  

1 – oznacza niską zgodność/integralności celów;  

2 – oznacza średni stopień zgodności/integralności celów;  

3 – oznacza wysoki stopień zgodności/integralności celów.  

W poniższej tabeli ujęto ocenę stopnia zgodności/integralności celów strategii z zapisami 
dokumentu porównywanego. Stopień zgodności w ramach każdego z celów głównych dokumentu 
porównywanego został następnie podsumowany punktacją łączną, której maksymalna wysokość jest 
zmienna i jest zależna od ilości celów pochodzących z dokumentu porównywanego.  

Układ wniosków wynikających z oceny zgodności celów  

W układzie tabelarycznym zawarto całościową ocenę stopnia zgodności Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Zwierzyniec na lata 2014 – 2022 z zapisami dokumentu Strategia Rozwoju Województwa 
Lubelskiego 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku) - czerwiec 2013 r. 
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Tabela 52. Ocena zgodności celów Strategii Miasta i Gminy Zwierzyniec ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego 

Cele Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020  
(z perspektywą do 2030 roku) 

Cele Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 - 
2022 

Ocena 
zgodności 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

 
Cel strategiczny 1  
Wzmacnianie urbanizacji regionu 

Cel operacyjny 1.1 
Rozwijanie funkcji metropolitalnych 
Lublina 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
Nie 
dotyczy 

Cel operacyjny 1.2 
Wspieranie ponadlokalnych funkcji 
miast 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
Nie 
dotyczy 

Cel operacyjny 1.3  
Poprawa skomunikowania Lublina z 
obszarami metropolitalnymi Polski i 
zagranicy 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
Nie 
dotyczy 

Cel strategiczny 2  
Restrukturyzacja rolnictwa oraz 
rozwój obszarów wiejskich 
 

Cel operacyjny 2.1 
Poprawa warunków wzrostu 
konkurencyjności i towarowości 
gospodarstw 

- - 0 

Cel operacyjny 2.2 
Rozwój przetwórstwa rolno-
spożywczego 

- - 0 

Cel operacyjny 2.3 
Wzmocnienie doradztwa rolniczego 
oraz promowanie i wspieranie inicjatyw 
współpracy rolników i mieszkańców wsi 

1. Poprawa 
standardu i jakości 
życia mieszkańców 

1.12 Wykorzystany potencjał miejscowości 
wiejskich w zakresie tworzenia oferty 
kulturalnej i turystycznej 

2 
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Cele Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020  
(z perspektywą do 2030 roku) 

Cele Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 - 
2022 

Ocena 
zgodności 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

Cel operacyjny 2.4 
Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i 
tworzenia pozarolniczych miejsc pracy 
na obszarach wiejskich 

7. Poprawa stanu 
rozwoju sfery 
gospodarczej gminy 

7.1. Zagospodarowane tereny inwestycyjne 
na terenie gminy 
7.2. Wzrost konkurencyjności lokalnych 
przedsiębiorstw 
7.3. Poprawa oferty turystycznej gminy 

3 3. Uporządkowana 
gospodarka 
przestrzenna 

3.2. Poprawa funkcjonalności obszarów 
atrakcyjnych dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej 

1. Poprawa 
standardu i jakości 
życia mieszkańców 

1.12 Wykorzystany potencjał miejscowości 
wiejskich w zakresie tworzenia oferty 
kulturalnej i turystycznej 

Cel operacyjny 2.5 
Wyposażenie obszarów wiejskich w 
infrastrukturę transportową, 
komunalną, energetyczną 

2. Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna 

2.5. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej 
dostępności komunikacyjne gminy 
2.6. Skuteczna i efektywna gospodarka 
wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami 
komunalnymi 

3 

Cel strategiczny 3 
Selektywne zwiększanie 
potencjału wiedzy, kwalifikacji, 
zaawansowania technologicznego, 
przedsiębiorczości i 
innowacyjności regionu 
 
 

Cel operacyjny 3.1  
Wspieranie najbardziej 
perspektywicznych kierunków badań i 
komercjalizacji ich wyników 

7. Poprawa stanu 
rozwoju sfery 
gospodarczej gminy 

7.1. Zagospodarowane tereny inwestycyjne 
na terenie gminy 
7.2. Wzrost konkurencyjności lokalnych 
przedsiębiorstw 

1 

Cel operacyjny 3.2 
Wspieranie kierunków kształcenia na 
poziomie wyższym szczególnie istotnych 
dla przyszłego rynku pracy regionu oraz 
mających unikatowe znaczenie w skali 
ponadregionalnej 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
Nie 
dotyczy 
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Cele Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020  
(z perspektywą do 2030 roku) 

Cele Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 - 
2022 

Ocena 
zgodności 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

Cel operacyjny 3.3 
Stworzenie systemu naukowego, 
eksperckiego i wdrożeniowego wsparcia 
na rzecz rozwoju wybranych sektorów 
gospodarki 

7. Poprawa stanu 
rozwoju sfery 
gospodarczej gminy 

7.1. Zagospodarowane tereny inwestycyjne 
na terenie gminy 
7.2. Wzrost konkurencyjności lokalnych 
przedsiębiorstw 
7.3. Poprawa oferty turystycznej gminy 

3 

Cel operacyjny 3.4 
Rozwijanie systemu kształcenia 
dostosowanego do specyfik regionu 

6. Zdrowi i aktywni 
mieszkańcy Gminy 

6.3. Zwiększona aktywność mieszkańców na 
rynku pracy  

3 1. Poprawa 
standardu i jakości 
życia mieszkańców 

1.9. Nowoczesna oferta edukacyjna 

Cel operacyjny 3.5  
Wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw 

1.  Poprawa 
standardu i jakości 
życia mieszkańców 

1.1. Poprawa sytuacji materialnej 
mieszkańców  
1.16. Stworzone warunki do rozwoju usług i 
handlu bazarowego 

3 

3. Uporządkowana 
gospodarka 
przestrzenna 

3.2. Poprawa funkcjonalności obszarów 
atrakcyjnych dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej 

7. Poprawa stanu 
rozwoju sfery 
gospodarczej gminy 

7.1. Zagospodarowane tereny inwestycyjne 
na terenie gminy 
7.2. Wzrost konkurencyjności lokalnych 
przedsiębiorstw 
7.3. Poprawa oferty turystycznej gminy 

Cel operacyjny 3.6 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

2. Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna 

2.8. Zwiększona dostępność nowoczesnych 
sieci internetowych 

3 

1. Poprawa 
standardu i jakości 
życia mieszkańców 

1.14. Zmniejszanie zjawiska wykluczenia 
cyfrowego 
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Cele Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020  
(z perspektywą do 2030 roku) 

Cele Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 - 
2022 

Ocena 
zgodności 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

Cel strategiczny 4  
Funkcjonalna, przestrzenna 
społeczna i kulturowa integracja 
regionu 
 

Cel operacyjny 4.1  
Poprawa wewnętrznego 
skomunikowania regionu 

1. Poprawa 
standardu i jakości 
życia mieszkańców 

1.15. Poprawa dostosowania rozkładów 
jazdy komunikacji publicznej do potrzeb 
mieszkańców 

3 2. Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna 

2.5. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej 
dostępności komunikacyjnej gminy  
 

Cel operacyjny 4.2  
Wspieranie włączenia społecznego 

1.  Poprawa 
standardu i jakości 
życia mieszkańców 

1.2. Zapewnione możliwości udzielenia 
schronienia osobom/rodzinom będącym w 
potrzebie - dostępne mieszkania socjalne i 
chronione 
1.6. Zapewnienie dożywania dla dzieci i 
młodzieży 
1.7. Poprawa dostępności opieki nad 
osobami potrzebującymi (osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, przewlekle 
chore, wykluczone społecznie) 
1.8. Dostępna atrakcyjna oferta w zakresie 
spędzania wolnego czasu dla dzieci i 
młodzieży oraz osób dorosłych 
1.10. Dostępna szeroka, atrakcyjna oferta 
kulturalna 

3 

2. Rozwinięta, 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna 

2.1. Poprawa warunków zamieszkiwania 
w jednorodzinnych i  wielorodzinnych 
budynkach mieszkalnych w szczególności 
w budynkach należących do  Spółdzielni  i 
Wspólnot Mieszkaniowych  
2.2. Dostępna baza mieszkań chronionych i 
socjalnych 
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Cele Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020  
(z perspektywą do 2030 roku) 

Cele Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 - 
2022 

Ocena 
zgodności 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

6. Zdrowi i aktywni 
mieszkańcy Gminy 

6.1. Zwiększenie liczby mieszkańców 
preferujących aktywny, zdrowy tryb życia  
6.2. Mieszkańcy aktywni społecznie 
6.3. Zwiększona aktywność mieszkańców na 
rynku pracy 

Cel operacyjny 4.3 
Wzmacnianie społecznej tożsamości 
regionalnej i rozwijanie więzi i 
współpracy wewnątrz regionalnej 

4. Zachowane i 
wyeksponowane 
dziedzictwo 
kulturowe 

4.2. Podtrzymane lokalne tradycje i 
zwyczaje ludowe  
4.3. Mieszkańcy zintegrowani poprzez 
kulturę 

3 
7. Poprawa stanu 
rozwoju sfery 
gospodarczej gminy 

7.5. Wykreowanie marki Zwierzyńca 

1. Poprawa 
standardu i jakości 
życia mieszkańców 

1.13. Zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w mechanizmy demokracji 
lokalnej 

Cel operacyjny 4.4  
Przełamywanie niekorzystnych efektów 
przygranicznego położenia regionu 

3. Uporządkowana 
gospodarka 
przestrzenna 

3.1 Poprawa stanu zagospodarowania 
architektoniczno-przyrodniczego 
3.2. Poprawa funkcjonalności obszarów 
atrakcyjnych dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej 

3 
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Cele Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020  
(z perspektywą do 2030 roku) 

Cele Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 - 
2022 

Ocena 
zgodności 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

Cel operacyjny 4.5 
Racjonalne i efektywne 
wykorzystywanie zasobów przyrody dla 
potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, 
przy zachowaniu i ochronie walorów 
środowiska przyrodniczego 

5. Gmina przyjazna 
środowisku 
naturalnemu 

5.1. Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii na terenie 
gminy 
5.2. Podwyższenie poziomu świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
5.3. Ograniczenie zanieczyszczenia 
środowiska ściekami bytowymi i odpadami 
komunalnymi 
5.4. Ograniczenie zanieczyszczenia 
powietrza niską emisją  
5.5. Ograniczenie uciążliwości 
oddziaływania szerokotorowej linii 
kolejowej przebiegającej przez teren 
gminy 
5.6. Ograniczenie zagrożeń środowiskowych 
wynikających z intensywnego ruchu 
tranzytowego przebiegającego przez 
centrum Zwierzyńca 
5.7. Zahamowanie deprecjacji krajobrazu 
5.8. Poprawa zabezpieczenia 
przeciwpożarowego gminy 

3 

Razem: 36 
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Poniżej prezentowane są wyniki analizy spójności Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na 
lata 2014 – 2022 z najważniejszym dokumentem zewnętrznym. Syntetyczny wynik pozwala ocenić 
zgodność opracowanej Strategii w odniesieniu do otoczenia jakim jest Region Lubelszczyzny:  

Tabela 53. Ocena zgodności – punktacja  

Dokument planistyczny 

Ocena 

Maksymalna 
możliwa liczba 
punktów 

Uzyskana 
liczba 
punktów 

Procent 
maksymalnej 
liczby punktów 

Cele Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego 2014-2020 (z perspektywą do 
2030 roku) 

45 36 80,00 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014-2022 w przeprowadzonej analizie 
spójności z dokumentem strategicznym województwa lubelskiego uzyskała 36 punktów na 45 
możliwe do zdobycia (cztery cele operacyjne Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-
2020 dotyczy miasta Lublina lub szkolnictwa wyższego, stąd nie zostały uwzględnione w niniejszym 
porównaniu). Oznacza to, że cele Strategii są spójne z celami kluczowego dla regionu dokumentu 
strategicznego prawie w 80,00%. Stopień integralności celów jest wysoki. Wśród celów Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec właściwie nie ma takich zapisów, które nie odnosiłyby się do 
analizowanego dokumentu strategicznego (z pominięciem celów: dotyczącego wparcia uczelni 
wyższych czy restrukturyzacji rolnictwa). 

Na tej podstawie można stwierdzić, że Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 – 
2022 bardzo dobrze wpisuje się w podstawowy dokument strategiczny dla naszego regionu.  
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V. WDROŻENIE STRATEGII MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC NA LATA 2014-2022 

V.1. Wprowadzenie 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 – 2022 jest dokumentem kierunkowym, 
swoistą mapą drogową, stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez 
wszystkich partnerów społecznych Gminy. 

Pozwala to na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Gminy. Kompleksowe podejście, 
będące cechą planowania strategicznego powoduje, iż realizacja tak określonej strategii jest 
wspólnym zadaniem władz samorządowych i wszystkich parterów społecznych w Gminie. 

Bardzo ważnym aspektem jest uspołecznienie procesu wdrażania Strategii przy udziale głównych 
partnerów społecznych. 

Dla realizacji Strategii niezbędne będzie podejmowanie działań: 

– samodzielnych przez władze Gminy, 

– samodzielnych przez podmioty sektora prywatnego, 

– samodzielnych przez organizacje pozarządowe, 

– indywidualnych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy i środowiska, 

– wspólnych z udziałem parterów z różnych sektorów (publicznego, prywatnego 
i pozarządowego). 

Wynika z tego, iż bardzo ważnym, a jednocześnie trudnym zadaniem będzie zaangażowanie 
wszystkich kluczowych dla rozwoju Gminy partnerów społecznych. Powodzenie w tym zakresie jest 
uzależnione od zdolności do wzajemnej komunikacji, radzenia sobie z różnicami interesów 
poszczególnych partnerów i grup, wspólnego definiowania problemów i celów, a następnie 
wspólnych przedsięwzięć. 

W okresie wdrażania Strategii władze Gminy mogą występować w różnych rolach, w tym jako: 

– bezpośredni samodzielny realizator działań, 

– inicjator i animator działań, 

– uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami, 

– wspierający organizacyjnie, technicznie i finansowo działania podejmowane przez 
partnerów lokalnych, 

– operator centrum lokalnej informacji i komunikacji w Mieście. 

Wdrożenie Strategii przez władze Gminy wymaga stosowania operacyjnych narzędzi planistycznych, 
pozwalających na podjęcie ostatecznych decyzji, które działania i przy jakich zaangażowanych 
środkach własnych oraz zewnętrznych będą realizowane. Tymi narzędziami władz Gminy będą: 

– wieloletnia prognoza finansowa, 

– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

– budżet Gminy, 

– konkretne projekty i programy,  

– aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania, 

– polityki szczegółowe Gminy (stanowiące zbiór spójnych zasad odnoszących się do określonej 
dziedziny życia/funkcjonowania Gminy), pozwalające podejmować powtarzalne decyzje według 
tych samych kryteriów, 

– zadania wyznaczane urzędnikom Gminy i jednostkom podległym Gminie. 
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V.2. Zasady zarządzania strategią: 

Skuteczna realizacja strategii opiera się na następujących zasadach: 

1. Kompleksowe (całościowe) podejście. 

2. Posiadanie zintegrowanych celów strategicznych i operacyjnych oraz zadań realizacyjnych. 

3. Koncentracja środków na zadania o największych korzyściach społecznych. 

4. Weryfikowanie planów i działań z punktu widzenia zgodności z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. 

5. Rozwijanie współpracy partnerów społecznych. 

6. Otwarta komunikacja z mieszkańcami. 

7. Współpraca z partnerami w otoczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

8. Stały monitoring realizacji strategii. 

9. Konsekwencja w realizacji zadań dla długookresowych celów strategii. 

Zasady zrównoważonego rozwoju: 

1. Zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb. 

2. Poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność. 

3. Harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju. 

4. Długookresowe podejście do analizowania, planowania i urzeczywistniania celów rozwoju. 
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Programowanie rozwoju gminy (elementy systemu zarządzania strategią) 

Rysunek 6.  Mapa programowania rozwoju 
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System monitorowania: 

Proces monitorowania obejmuje: 

– Zdefiniowanie wskaźników dla poszczególnych celów operacyjnych i zadań realizacyjnych 
Strategii, 

– Określenie procedury monitorowania, 

– Wyznaczenie referatów i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie, przetwarzanie 
i udostępnianie poszczególnych grup wskaźników, 

– Koordynowanie procesu monitorowania i administrowania bazą danych. 

Zakres działań obejmujących sprawozdawczość i monitoring: 

1. Pozyskiwanie i dokumentowanie danych 

2. Weryfikacja danych 

3. Edycja wskaźników i porównanie z planowanymi 

4. Wnioskowanie na podstawie wskaźników 

5. Formułowanie rekomendacji 

6. Udostępnianie wskaźników, wniosków i rekomendacji 

7. Wprowadzanie korekt do planów i sposobów działania 

 

V.3. Wskaźniki dla poszczególnych celów operacyjnych i zadań realizacyjnych 

Do każdego z celów operacyjnych i możliwych zadań realizacyjnych zostały zaprojektowane 
wskaźniki dla systemu monitorowania rozwoju Gminy, które będą mogły być również wykorzystane 
przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych. 
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Tabela 54. Wskaźniki dla poszczególnych celów operacyjnych i zadań realizacyjnych 

Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.1 Poprawa sytuacji materialnej 
mieszkańców 

1.1.1. Współpraca z PUP w zakresie wspierania osób 
bezrobotnych (szkolenia, kursy, staże, prace 
interwencyjne itp.); 

- liczba szkoleń/kursów udzielonych 
bezrobotnym przez PUP 

- liczba osób objętych pracami interwencyjnymi 

1.1.2. Wykorzystywanie różnorodnych instrumentów 
wsparcia osób bezrobotnych m.in.: utworzenie i 
rozwijanie działalności Centrum Inicjatyw 
Społecznych; 

- liczba wprowadzonych do oferty PUP nowych 
instrumentów wsparcia osób bezrobotnych 

1.1.3. Wspieranie tworzenia i działalności podmiotów 
ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych); 

- liczba nowoutworzonych podmiotów ekonomii 
społecznej 

- liczba inwestycji zrealizowanych na rzecz 
istniejących podmiotów ekonomii społecznej 

1.1.4. Pomoc w pozyskiwaniu środków na tworzenie 
miejsc pracy (informowanie); 

- liczba porad udzielonych przedsiębiorcom w 
zakresie realizacji swoich planów 
inwestycyjnych 

1.1.5. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (prace 
społecznie użyteczne, roboty publiczne, 
szkolenia); 

- liczba szkoleń/kursów udzielonych 
bezrobotnym przez PUP 

- liczba osób objętych pracami interwencyjnymi 
- liczba wprowadzonych do oferty PUP nowych 

instrumentów wsparcia osób bezrobotnych 

1.1.6. Promowanie pozarolniczych źródeł dochodów w 
gospodarstwach rolnych m.in. agroturystyki;  

- liczba udzielonych porad w zakresie możliwości 
tworzenia pozarolniczych miejsc pracy. 

1.1.7. Pomoc w organizowaniu warsztatów, szkoleń 
związanych z rozwojem przedsiębiorczości;   - liczba zorganizowanych warsztatów / szkoleń 

związanych z rozwojem przedsiębiorczości 
1.1.8. Wspieranie grupowych form przedsiębiorczości; 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.1.9. Promowanie gospodarcze gminy – kontynuowanie 
realizacji Strategii Promocji; 

- liczba przeprowadzonych akcji promujących 
lokalną przedsiębiorczość, 

- liczba odbiorców przeprowadzonych akcji 
promujących lokalną przedsiębiorczość, 

- liczba udzielonych indywidualnych porad w 
zakresie możliwości tworzenia i rozwoju firm 
na terenie gminy. 

1.1.10. Prowadzenie zintegrowanej promocji 
turystycznej gminy – współpraca trójsektorowa; 

- liczba działań promocyjnych realizowanych 
przez Gminę w zakresie turystyki 

1.1.11. Współpraca z innymi gminami i podmiotami na 
rzecz tworzenia stref aktywności gospodarczej w 
obszarze turystyki; 

- liczba spotkań, wyjazdów, konferencji 
organizowanych przez gminę na rzecz 
nawiązywania współpracy gospodarczej 

1.1.12. Budowa infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej (np. kąpieliska, basen, wieże 
widokowe, ścieżki rowerowe, ścieżki spacerowe i 
inne); 

- długość wybudowanych ścieżek rowerowych 
- długość wybudowanych ścieżek spacerowych 
- liczba wybudowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej (np. punkty widokowe, baseny, 
kąpieliska) 

1.1.13. Stworzenie centrum kultury rowerowej – 
interaktywny ośrodek-muzeum: przedsięwzięcie 
indywidualne (wydzierżawienie obiektu przez 
gminę); 

- powierzchnia obiektu/budynku zaadoptowana 
na centrum kultury rowerowej 

1.1.14. Pozyskiwanie terenów inwestycyjnych; 

- powierzchnia gruntów wykupionych / 
wydzierżawionych przez gminę z 
przeznaczeniem na działalność produkcyjną, 
usługową lub handlową 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.1.15. Pozyskiwanie inwestorów. 

- liczba przeprowadzonych akcji promujących 
lokalną przedsiębiorczość, 

- liczba odbiorców przeprowadzonych akcji 
promujących lokalną przedsiębiorczość, 

- liczba pozyskanych nowych przedsiębiorców 

1.2 Zapewnione możliwości 
udzielenia schronienia 
osobom/rodzinom będącym w 
potrzebie - dostępne 
mieszkania socjalne i 
chronione 

1.2.1. Pozyskiwanie, adaptowanie istniejących 
obiektów na mieszkania chronione i socjalne 

- powierzchnia istniejących obiektów 
zaadaptowanych na mieszkania chronione i 
socjalne 

- liczba istniejących obiektów zaadaptowanych 
na mieszkania chronione i socjalne 

- liczba mieszkańców nowych mieszkań 
chronionych i socjalnych 

 
1.2.2. Budowa mieszkań socjalnych i chronionych; 

- powierzchnia nowoutworzonych mieszkań 
chronionych i socjalnych 

- liczba nowych mieszkań chronionych i 
socjalnych 

- liczba mieszkańców nowych mieszkań 
chronionych i socjalnych 

1.2.3. Tworzenie przejściowych (zastępczych) lokali 
socjalnych i chronionych. 

- powierzchnia nowoutworzonych przejściowych 
lokali chronionych i socjalnych 

- liczba nowych przejściowych lokali chronionych 
i socjalnych 

- liczba mieszkańców nowych przejściowych 
lokali chronionych i socjalnych 

1.3 Poprawa stanu 
bezpieczeństwa publicznego 
na terenie gminy 

 

1.3.1. Utrzymywanie Posterunku Policji na terenie 
gminy, 

- liczba posterunków policji na terenie gminy 

1.3.2. Instalowanie monitoringu wizyjnego w 
newralgicznych punktach Gminy; 

- powierzchnia utworzonych stref 
bezpieczeństwa 

- liczba zainstalowanych kamer monitoringu 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.3.3. Podejmowanie rozmów na rzecz ograniczenia 
uciążliwości ze strony szerokotorowej linii 
kolejowej (np. ograniczenie prędkości); 

- liczba podjętych działań na rzecz ograniczenia 
uciążliwości ze strony szerokotorowej linii 
kolejowej  

1.3.4. Doposażenie jednostek OSP;  
- liczba zakupionego sprzętu dla OSP 
- liczba doposażonych jednostek OSP 

1.3.5. Budowa strażnicy dla jednostki OSP w 
Zwierzyńcu oraz modernizacja i remont strażnic 
OSP; 

- liczba wybudowanych, zmodernizowanych i 
wyremontowanych strażnic OSP.  

1.3.6. Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców 
w zakresie zachowania się w sytuacjach 
kryzysowych. 

- liczba szkoleń / kursów / spotkań w zakresie 
podnoszenia wiedzy i umiejętności 
mieszkańców w zakresie zachowania się w 
sytuacjach kryzysowych. 

- liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach 
/ kursach / spotkaniach w zakresie 
podnoszenia wiedzy i umiejętności 
mieszkańców w zakresie zachowania się w 
sytuacjach kryzysowych. 

1.4 Poprawa stanu 
bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego 

1.4.1. Przebudowa skrzyżowań dróg na terenie gminy 
Zwierzyniec; 

 

- liczba przebudowanych skrzyżowań dróg na 
terenie gminy 

1.4.2. Podejmowanie działań na rzecz wyprowadzenia 
ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miasta 
Zwierzyniec; 

- liczba podjętych działań / inicjatyw na 
szczeblu ponadlokalnym na rzecz 
wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum 
miasta 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.4.3. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg 
przebiegających przez gminę (m.in. budowa,  
przebudowa, zmiana nawierzchni, remont 
chodników dla pieszych, dróg i ścieżek 
rowerowych); 

- długość wybudowanych/ przebudowanych / 
wyremontowanych ciągów pieszo – rowerowych 

- liczba wprowadzonych nowych urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. progi 
zwalniające) 

1.5 Poprawa dostępu do 
profilaktyki, ochrony zdrowia 
i rehabilitacji 

 

1.5.1 Pozyskiwanie inwestorów chcących uruchomić 
działalność usługową w zakresie rehabilitacji, 
specjalistycznej opieki lekarskiej; 

- liczba wybudowanych/ zaadaptowanych 
obiektów na potrzeby placówek 
rehabilitacyjnych, 

- powierzchnia wybudowanych/ zaadaptowanych 
obiektów na potrzeby opieki długoterminowej i 
paliatywnej dla osób przewlekle chorych, 

- liczba osób korzystających z wybudowanych/ 
zaadaptowanych obiektów na potrzeby opieki 
długoterminowej i paliatywnej. 

1.5.2 Udostępnianie/dzierżawa lokali na prowadzenie 
usług rehabilitacyjnych; 

- liczba wybudowanych/ zaadaptowanych 
obiektów na potrzeby placówek 
rehabilitacyjnych, 

 
1.5.3 Diagnozowanie zagrożeń związanych z 

narkomanią i alkoholizmem; 

- liczba przeprowadzonych akcji / szkoleń 
mających na celu zwiększenie świadomości 
społecznej na temat narkomanii i alkoholizmu 

1.5.4 Organizowanie i propagowanie badań 
profilaktycznych. 

- liczba zrealizowanych działań z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej, 

- liczba osób objętych działaniami z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej, 

- liczba podmiotów (np. szkoły) prowadzących 
działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.6 Zapewnienie dożywania dla 
dzieci i młodzieży 

1.6.1 Prowadzenie dożywiania w przedszkolach, 
szkołach i w stołówce w Zwierzyńcu (tam gdzie 
nie ma stołówek – catering). 

- liczba dzieci objętych programem dożywiania 
w przedszkolach, szkołach i w stołówce w 
Zwierzyńcu 

1.7 Poprawa dostępności opieki 
nad osobami potrzebującymi 
(osoby niepełnosprawne, 
osoby starsze, przewlekle 
chore, wykluczone 
społecznie) 

1.7.1 Kontynuowanie działalności: Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu  (MOPS), 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu 
(WTZ) i Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Sochach (ŚDS.); 

- liczba osób objętych pomocą przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), liczba 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Zwierzyńcu (WTZ) i Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sochach (ŚDS.) 

1.7.2 Organizacja całodobowej opieki dla osób 
starszych i niepełnosprawnych – pozyskanie 
inwestora; 

- liczba przeprowadzonych akcji promujących 
lokalną przedsiębiorczość, 

- liczba odbiorców przeprowadzonych akcji 
promujących lokalną przedsiębiorczość, 

- liczba udzielonych indywidualnych porad w 
zakresie możliwości tworzenia i rozwoju firm 
na terenie gminy. 

1.7.3 Świadczenie usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych; 

- liczba podmiotów świadczących usługi 
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

- liczba osób korzystających z usług 
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych 

 
1.7.4 Wykorzystywanie różnorodnych instrumentów 

wsparcia osób bezrobotnych i wykluczonych: 
m.in. utworzenie i rozwijanie działalności 
Centrum Inicjatyw Społecznych; 

- liczba szkoleń/kursów udzielonych 
bezrobotnym przez PUP 

- liczba osób objętych pracami interwencyjnymi 
- liczba wprowadzonych do oferty PUP nowych 

instrumentów wsparcia osób bezrobotnych 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

 
1.7.5 Organizowanie wolontariatu w obszarze pomocy 

społecznej (w tym opieki nad osobami starszymi i 
przewlekle chorymi); 

- liczba wolontariuszy 
- liczba organizacji wolontariackich 
- liczba zorganizowanych akcji wolontariackich 

1.7.6 Podejmowanie działań integrujących społecznie 
osoby niepełnosprawne; 

- liczba zorganizowanych działań / imprez 
integrujących społecznie osoby 
niepełnosprawne 

1.7.7 Organizowanie i propagowanie  badań 
profilaktycznych; 

- liczba wykonanych badań profilaktycznych 

1.8 Dostępna atrakcyjna oferta w 
zakresie spędzania wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych 

1.8.1 Rozszerzanie oferty atrakcyjnych zajęć 
pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach oraz 
poza nimi (Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna); 

- liczba wprowadzonych nowych zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 

1.8.2 Propagowanie i dostosowywanie oferty zajęć 
świetlicowych; 

- liczba wprowadzonych nowych zajęć 
świetlicowych dla dzieci i młodzieży 

- liczba dostosowanych zajęć świetlicowych do 
potrzeb dzieci i młodzieży 

1.8.3 Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej; 

- liczba wybudowanych / rozbudowanych 
obiektów infrastruktury sportowej 

- liczba zakupionego nowego sprzętu i 
wyposażenia 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.8.4 Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

- liczba wprowadzonych nowych usług dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych w zakresie 
spędzania wolnego czasu 

- liczba udoskonalonych usług dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych w zakresie 
spędzania wolnego czasu 

- liczba osób korzystających z nowych / 
unowocześnionych usług w zakresie spędzania 
wolnego czasu 

1.9 Nowoczesna oferta 
edukacyjna 

1.9.1 Remont i modernizacja szkół; 
- liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie 

infrastruktury szkolnej 
- liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia szkół 

1.9.2 Doposażenie szkół w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne; 

- liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie 
infrastruktury szkolnej 

- liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia szkół 

1.9.3 Zwiększanie dostępności ITC (informacyjno-
komunikacyjnych). 

- liczba podjętych inwestycji służących 
rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej, 

- wartość inwestycji służących rozbudowie 
infrastruktury teleinformatycznej, 

- liczba osób z dostępem do Internetu 
szerokopasmowego, 

- liczba stworzonych darmowych punktów 
dostępu do Internetu. 

1.9.4 Wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych; 

- liczba nauczycieli uczestniczących w kursach i 
szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje 
zawodowe 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

 
1.9.5 Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej szkół. 

- liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie 
infrastruktury szkolnej 

- liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia szkół 

1.10 Dostępna szeroka, atrakcyjna 
oferta kulturalna 

1.10.1 Modernizacja i wymiana wyposażenia 
technicznego kina „Skarb”; 

- liczba zakupionego wyposażenia technicznego 
kina „Skarb” 

1.10.2 Rozbudowa bazy lokalowej Centrum Kultury i 
Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu; 

- powierzchnia zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury kultury 

- liczba modernizowanych obiektów 
infrastruktury kultury 

1.10.3 Modernizacja i zakup wyposażenia technicznego 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w 
Zwierzyńcu; 

- liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w 
Zwierzyńcu; 

1.10.4 Dostosowywanie oferty Centrum Kultury i 
Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu do potrzeb 
różnych grup wiekowych mieszkańców; 

- liczba wprowadzonych nowych usług do oferty 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w 
Zwierzyńcu 

- liczba osób korzystających z oferty Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu 

1.10.5 Współpraca Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Zwierzyńcu z innymi instytucjami i 
organizacjami (szkoły, świetlice, organizacje 
pozarządowe, kluby sportowe) w zakresie 
tworzenia skoordynowanej oferty kulturalnej; 

- liczba wydarzeń / działań realizowanych przez 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w 
Zwierzyńcu z innymi instytucjami i 
organizacjami 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.10.6 Kontynuacja organizacji dotychczasowych imprez 
kulturalnych; 

- liczba imprez kulturalnych realizowanych w 
Gminie 

1.10.7 Organizacja nowych cyklicznych imprez 
kulturalnych wykorzystujących lokalny potencjał 
przyrodniczo-kulturowy; 

- liczba nowych cyklicznych imprez kulturalnych 
wykorzystujących lokalny potencjał 
przyrodniczo-kulturowy 

1.10.8 Wykorzystywanie różnych źródeł dofinansowania 
imprez kulturalnych - mecenat prywatny, 
kościelny, państwowy 

- liczba imprez kulturalnych zorganizowanych z 
dofinansowaniem z różnych źródeł  

1.10.9 Promocja oferty kulturalnej gminy na terenie 
kraju i za granicą; 

- liczba przeprowadzonych akcji promujących 
ofertę kulturalną gminy, 

- liczba odbiorców przeprowadzonych akcji 
promujących ofertę kulturalną gminy, 

1.10.10 Współpraca Gminy z gminami partnerskimi z 
kraju i z zagranicy; 

- Liczba wspólnych inicjatyw podjętych przez 
gminy partnerskie 

1.10.11 Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich 
(KGW) 

- liczba Kół Gospodyń Wiejskich 
- liczba kobiet przynależnych do Kół Gospodyń 

Wiejskich 

1.11 Dostępna atrakcyjna oferta 
rekreacyjna 

1.11.1 Rozbudowa infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej; 

- liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

- liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia 
sportowo – rekreacyjnego 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.11.2 Organizacja lokalnych imprez sportowych i 
rekreacyjnych; 

- liczba zorganizowanych imprez sportowo – 
rekreacyjnych 

- liczba uczestników lokalnych imprez 
sportowych i rekreacyjnych; 

- liczba odbiorców (widzów) lokalnych imprez 
sportowych i rekreacyjnych 

1.11.3 Aktywizowanie lokalnych organizacji 
pozarządowych w zakresie promowania 
aktywnego trybu życia; 

- liczba wydarzeń / działań promujących 
aktywny tryb życia 

1.11.4 Wspieranie klubów sportowych i innych 
organizacji pozarządowych zajmujących się 
sportem i rekreacją; 

- liczba akcji/działań wspierających działalność 
klubów sportowych 

1.11.5 Promocja oferty sportowo-rekreacyjnej gminy. 

- liczba przeprowadzonych akcji promujących 
ofertę sportowo-rekreacyjną gminy, 

- liczba odbiorców przeprowadzonych akcji 
promujących ofertę sportowo-rekreacyjną 
gminy 

1.12 Wykorzystany potencjał 
miejscowości wiejskich w 
zakresie tworzenia oferty 
kulturalnej i turystycznej 

1.12.1 Aktywizowania społeczności lokalnych w zakresie 
tworzenia oferty kulturalnej i turystycznej; 

- liczba nowych usług w zakresie oferty 
turystycznej i kulturalnej 

1.12.2 Organizacja nowych imprez kulturalnych 
wykorzystujących lokalny potencjał 
przyrodniczo-kulturowy; 

- liczba nowych imprez kulturalnych 
wykorzystujących lokalny potencjał 
przyrodniczo-kulturowy 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.12.3 Rozbudowa infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej; 

- liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

- liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia 
sportowo – rekreacyjnego 

1.12.4 Organizacja lokalnych imprez sportowych i 
rekreacyjnych; 

- liczba zorganizowanych imprez sportowo – 
rekreacyjnych 

- liczba uczestników lokalnych imprez 
sportowych i rekreacyjnych; 

- liczba odbiorców (widzów) lokalnych imprez 
sportowych i rekreacyjnych 

1.12.5 Aktywizowanie lokalnych organizacji 
pozarządowych w zakresie promowania 
aktywnego trybu życia; 

- liczba wydarzeń / działań promujących 
aktywny tryb życia 

 
1.12.6 Wspieranie klubów sportowych i innych 

organizacji pozarządowych zajmujących się 
sportem i rekreacją; 

- liczba akcji wspierających działalność klubów 
sportowych 

1.12.7 Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich 
(KGW) 

- liczba Kół Gospodyń Wiejskich 
- liczba kobiet przynależnych do Kół Gospodyń 

Wiejskich 

1.13 Zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w mechanizmy 
demokracji lokalnej 

1.13.1 Stosowanie mechanizmów ułatwiających 
kontakty władz lokalnych z mieszkańcami (np. 
bezpośrednia korespondencja (np. mailing), 
konsultacje, wspieranie liderów itp.); 

- liczba wprowadzonych / usprawnionych 
mechanizmów ułatwiających kontakty władz 
lokalnych z mieszkańcami 

1.13.2 Angażowanie mieszkańców do różnych 
przedsięwzięć społecznych; 

- liczba wydarzeń / imprez wpółorganizowanych 
przez mieszkańców 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.13.3 Wspieranie dzieci i młodzieży występujących 
publicznie i działających na rzecz własnego 
środowiska; 

- liczba osób nagrodzonych za działalność na 
rzecz własnego środowiska 

1.13.4 Organizowanie imprez integrujących 
mieszkańców; 

- liczba zorganizowanych imprez sportowo – 
rekreacyjnych / kulturalnych  

- liczba uczestników lokalnych imprez sportowo  
– rekreacyjnych, kulturalnych 

- liczba odbiorców (widzów) lokalnych imprez 
sportowo – rekreacyjnych, kulturalnych 

1.13.5 Angażowanie większej liczby mieszkańców oraz 
organizacji pozarządowych w konsultowanie 
ważnych decyzji podejmowanych przez władze 
gminy; 

- liczba osób biorących udział w konsultacjach 
decyzji podejmowanych przez władze gminy, 

1.13.6 Popularyzowanie dobrych praktyk postaw 
społecznych (przykładów, wzorców); 

- liczba zrealizowanych działań, inicjatyw 
stanowiących przykład dobrych praktyk 
społecznych, 

1.13.7 Podejmowanie działań inicjujących współpracę 
organizacji pozarządowych, między sobą, z 
władzami gminy i innymi instytucjami i 
organizacjami. 

- liczba podjętych działań inicjujących 
współpracę organizacji pozarządowych, między 
sobą i z władzami gminy i innymi instytucjami i 
organizacjami 

1.14 Zmniejszanie zjawiska 
wykluczenia cyfrowego 

1.14.1 Rozwój sieci dostępu Internetu 
szerokopasmowego; 

- liczba podjętych inwestycji służących 
rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej, 

- wartość inwestycji służących rozbudowie 
infrastruktury teleinformatycznej, 

1.14.2 Realizacja projektów z zakresu społeczeństwa 
informacyjnego; 

- liczba osób z dostępem do Internetu 
szerokopasmowego, 
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Sfera społeczna: Zaspokojenie potrzeb społecznych 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki realizacji 

1.14.3 Tworzenie darmowych punktów dostępu do 
Internetu; 

- liczba stworzonych darmowych punktów 
dostępu do Internetu. 

1.14.4 Propagowanie e-usług Urzędu Miejskiego i innych 
instytucji. 

- liczba nowych e-usług Urzędu Miejskiego i 
innych instytucji 

- Liczba spraw załatwionych poprzez system e-
usług 

1.15 Poprawa dostosowania 
rozkładów jazdy komunikacji 
publicznej do potrzeb 
mieszkańców 

1.15.1 Konsultowanie tras i rozkładów jazdy z 
podmiotami świadczącymi usługi transportu 
publicznego. 

- liczba tras i rozkładów jazdy lokalnych 
przewoźników dostosowanych do oczekiwań 
mieszkańców. 

1.16 Stworzone warunki do 
rozwoju usług i handlu 
bazarowego 

1.16.1 Udostępnianie/dzierżawa lokali i terenów 
inwestycyjnych. 

- powierzchnia udostępnionych lokali na 
działalność inwestycyjną 

- powierzchnia udostępnionych terenów na 
działalność inwestycyjną 

1.16.2 Promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców; 

- liczba opracowanych strategii 
działań proinwestycyjnych przez samorząd, 

- liczba wydarzeń / działań promujących 
przedsiębiorczość wśród mieszkańców 

- liczba uczestników wydarzeń / działań 
promujących przedsiębiorczość wśród 
mieszkańców 

1.16.3 Wspieranie powstawania nowych podmiotów 
usługowych; 

- liczba nowych podmiotów usługowych 
- liczba pozyskanych przez samorząd inwestorów 

1.16.4 Urządzenie nowoczesnego miejsca handlu 
bazarowego. 

- liczba urządzonych miejsc handlu bazarowego 
- powierzchnia urządzonych miejsc handlu 

bazarowego 



 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014-2022 

 

 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
ul. Leszczyńskiego 6 
20-069 Lublin 

 
126 

 
 

Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna  

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

2.1. Poprawa warunków 
zamieszkiwania w 
jednorodzinnych i 
wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych w szczególności w 
budynkach należących do 
Spółdzielni i Wspólnot 
Mieszkaniowych 

2.1.1. Pozyskiwanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
(SM), Wspólnoty Mieszkaniowe (WM) i 
właścicieli mieszkań indywidualnych środków 
na termomodernizacje budynków wraz z 
modernizacją systemów ogrzewania 
budynków; 

- liczba budynków poddanych termomodernizacji 
- liczba zaoszczędzonej energii w wyniku 

termomodernizacji budynków 
- liczba zmodernizowanych systemów ogrzewania 

budynków 

2.1.2. Wspieranie Spółdzielni Mieszkaniowych (SM), 
Wspólnoty Mieszkaniowych (WM) i właścicieli 
mieszkań indywidualnych w procesie 
pozyskiwania środków zewnętrznych na 
termomodernizację budynków wraz z 
modernizacją systemów ogrzewania 

2.2. Dostępna baza mieszkań 
chronionych i socjalnych 

2.2.1. Pozyskiwanie, adaptowanie istniejących 
obiektów na mieszkania chronione i socjalne; 

- powierzchnia nowoutworzonych mieszkań 
chronionych i socjalnych 

- liczba nowych mieszkań chronionych i socjalnych 
- liczba mieszkańców nowych mieszkań chronionych i 

socjalnych 

2.2.2. Budowa mieszkań socjalnych i chronionych; 

- powierzchnia nowoutworzonych mieszkań 
chronionych i socjalnych 

- liczba nowych mieszkań chronionych i socjalnych 
- liczba mieszkańców nowych mieszkań chronionych i 

socjalnych 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna  

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

2.2.3. Tworzenie przejściowych (zastępczych) lokali 
socjalnych i chronionych. 

- powierzchnia nowoutworzonych przejściowych 
lokali chronionych i socjalnych 

- liczba nowych przejściowych lokali chronionych i 
socjalnych 

- liczba mieszkańców nowych przejściowych lokali 
chronionych i socjalnych 

2.3. Dostępne nowoczesne 
obiekty użyteczności publicznej 

2.3.1. Rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej 

budynków użyteczności publicznej; 

- powierzchnia zmodernizowanych obiektów 

użyteczności publicznej 

- liczba modernizowanych obiektów użyteczności 

publicznej 

2.3.2. Rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej 

budynków użyteczności publicznej; 

- powierzchnia zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury kultury 

- liczba modernizowanych obiektów infrastruktury 

kultury 

2.4. Poprawa stanu technicznego 
obiektów zabytkowyc     h 

2.4.1. Monitorowanie możliwości i wspieranie w 
procesie pozyskiwania finansowania 
remontów/rewitalizacji obiektów 
zabytkowych 

- liczba wyremontowanych / zrewitalizowanych 
obiektów zabytkowych 

- powierzchnia wyremontowanych / 
zrewitalizowanych obiektów zabytkowych 2.4.2. Poprawa stanu technicznego obiektów 

zabytkowych 

2.5. Poprawa zewnętrznej i 
wewnętrznej dostępności 
komunikacyjne gminy 

2.5.1. Zwiększanie liczby miejsc parkingowych przy 
obiektach użyteczności publicznej oraz 
miejscach atrakcyjnych turystycznie; 

- liczba utworzonych miejsc parkingowych  
- liczba utworzonych miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

2.5.2. Budowa, remont chodników dla pieszych przy 
drogach gminnych 

- długość wybudowanych/ wyremontowanych 
chodników 

- powierzchnia wybudowanych chodników 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna  

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

2.5.3. Wyznaczanie, budowa, przebudowa, remont  
ścieżek/dróg rowerowych oraz ścieżek 
spacerowych; 

- długość wybudowanych, przebudowanych, 
wyremontowanych ścieżek / dróg rowerowych/ 
ścieżek spacerowych 

- powierzchnia wybudowanych, przebudowanych, 
wyremontowanych ścieżek / dróg rowerowych/ 
ścieżek spacerowych 

2.5.4. Modernizacja kładek i mostów na drogach 
gminnych; 

- liczba zmodernizowanych kładek i mostów 

2.5.5. Budowa, przebudowa, modernizacja, zmiana 
nawierzchni  i remont dróg na terenie gminy; 

- długość 
wybudowanych/przebudowanych/zmodernizowany
ch/ wyremontowanych dróg 

2.5.6. Budowa, rozbudowa i unowocześnianie 
oświetlenia ulicznego 

- liczba nowowybudowanych punktów oświetlania 
ulicznego 

- liczba zmodernizowanych punktów oświetlania 
ulicznego 

2.5.7. Współpraca z Województwem i Powiatem w 
zakresie przebudowy, remontów, 
modernizacji, zmiany nawierzchni i budowy 
dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
drogach wojewódzkich i powiatowych; 
 

- długość wybudowanych, wyremontowanych, 
zmodernizowanych i przebudowanych dróg 
wojewódzkich i powiatowych 

2.5.8. Przebudowa dworca autobusowego 
- powierzchnia przebudowanego dworca 

autobusowego 

2.6. Skuteczna i efektywna 
gospodarka wodno-ściekowa 
oraz gospodarka odpadami 
komunalnymi  

2.6.1. Modernizowanie i rozbudowywanie sieci 
wodociągowej. 

- długość zmodernizowanej / rozbudowanej sieci 
wodociągowej 

2.6.2. Budowa odcinka tranzytowego sieci 
wodociągowej od miejscowości Sochy do 
miasta Zwierzyniec 

- długość wybudowanego odcinka tranzytowego sieci 
wodociągowej 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna  

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

2.6.3. Budowa, rozbudowa i remont systemu 
kanalizacji na terenie gminy; 

- długość wybudowanej / rozbudowanej i 
wyremontowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

2.6.4. Upowszechnianie alternatywnych rozwiązań w 
zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków; 

- liczba zamontowanych alternatywnych rozwiązań w 
zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

- liczba udzielonych porad w zakresie 
alternatywnych rozwiązań w zakresie 
odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

2.6.5. Budowa/instalowanie toalet publicznych; 
- liczba zainstalowanych / wybudowanych toalet 

publicznych 

2.6.6. Podejmowanie działań na rzecz 
zagospodarowania odpadów organicznych; 

- liczba działań / inwestycji podjętych na rzecz 
zagospodarowania odpadów organicznych 

2.6.7. Budowa lokalnych gminnych oczyszczalni 
ścieków 

- Liczba wybudowanych lokalnych gminnych 
oczyszczalni ścieków 

- Ilość ścieków trafiająca do lokalnych gminnych 
oczyszczalni ścieków 

2.6.8. Dostosowanie wydajności oczyszczalni ścieków 
do potrzeb 

- wzrost wydajności oczyszczalni  

2.6.9. Przebudowa, remont stacji wodociągowych 
- liczba przebudowanych, wyremontowanych stacji 

wodociągowych 

2.7. Poprawa dostępności 
obiektów użyteczności 
publicznej oraz przestrzeni 
publicznych dla osób 
niepełnosprawnych 

2.7.1. Likwidowanie barier architektonicznych w 
miejscach i obiektach użyteczności 
publicznej. 

- liczba obiektów użyteczności publicznej w których 
zlikwidowano bariery architektoniczne 

- liczba wprowadzonych rozwiązań w zakresie 
eliminacji barier architektonicznych 

2.8. Zwiększona dostępność 
nowoczesnej sieci internetowej, 
sieci energetycznej i gazowej  

2.8.1. Tworzenie punktów dostępu do Internetu 
sieciowego (bezpłatne WiFi) w obiektach 
użyteczności publicznej i przestrzeniach 
publicznych; 

- Liczba utworzonych punktów dostępu do Internetu 
sieciowego 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna  

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

2.8.2. Rozszerzanie pokrycia obszaru gminy siecią 
szerokopasmową. 

- liczba podjętych inwestycji służących rozbudowie 
infrastruktury teleinformatycznej, 

- liczba osób z dostępem do Internetu 
szerokopasmowego, 

- liczba stworzonych darmowych punktów dostępu 
do Internetu. 

2.8.3. Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej 
i gazowej na terenie gminy 

- długość rozbudowanej / zmodernizowanej sieci 
energetycznej i gazowej 

 
 

Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 3: Uporządkowana gospodarka przestrzenna 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

3.1. Poprawa stanu 
zagospodarowania 
architektoniczno-przyrodniczego  

3.1.1. Opracowanie aktualnych dokumentów 
planistycznych z zakresu gospodarki 
przestrzennej; 

- liczba zaktualizowanych dokumentów 
planistycznych z zakresu gospodarki 
przestrzennej 

- liczba nowych dokumentów planistycznych z 
zakresu gospodarki przestrzennej 

3.1.2. Opracowanie Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego dla 
poszczególnych miejscowości z terenu gminy 

- liczba opracowanych MPZP 
- powierzchnia gminy objęta MPZP 

3.1.3. Prowadzenie działań z zakresu porządkowania i 
ochrony krajobrazu w tym terenów zielonych 

- powierzchnia zagospodarowanych terenów 
zielonych 

- liczba zakupionych obiektów i elementów małej 
architektury służących zagospodarowaniu 
terenów zielonych 

- liczba działań podjętych na rzecz ochrony 
krajobrazu 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 3: Uporządkowana gospodarka przestrzenna 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

3.2. Poprawa funkcjonalności 
obszarów atrakcyjnych dla 
zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej 

3.2.1. Komunikowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe i usługowe. 

- długość wybudowanych dróg na terenach 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 
i usługowe 

3.2.2. Budowa infrastruktury technicznej na terenach 
przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe i usługowe; 

- długość wybudowanych sieci: wodociągowej, 
kanalizacyjnej, gazowej na terenach 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 
i usługowe 

 

Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 4: Zachowane i wyeksponowane dziedzictwo kulturowe 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

4.1. Poprawa stanu technicznego 
zabytkowych przestrzeni 
miejskich 

4.1.1. Monitorowanie możliwości i wspieranie w 
procesie pozyskiwania finansowania 
remontów/rewitalizacji obiektów zabytkowych; 

- liczba wyremontowanych / zmodernizowanych 
obiektów zabytkowych  

- powierzchnia wyremontowanych / 
zmodernizowanych obiektów zabytkowych 

4.1.2. Poprawa stanu technicznego obiektów 
zabytkowych 

4.1.3. Współpraca ze służbami konserwatorskimi; - liczba wyremontowanych / zmodernizowanych 
obiektów będących pod opieką konserwatora 
zabytków 

- liczba wyremontowanych / zmodernizowanych 
obiektów zabytkowych 

- powierzchnia wyremontowanych / 
zmodernizowanych obiektów zabytkowych 

4.1.4. Pozyskiwanie funduszy pomocowych na projekty 
związane z zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego; 

4.1.5. Wsparcie doradcze prowadzenia remontów, 
renowacji i zabezpieczenia obiektów 
zabytkowych (kościoły i inne budowle) oraz 
obiektów historycznie wartościowych (jak 
niebędące zabytkami kapliczki, krzyże 
przydrożne i pomniki). 

- liczba wyremontowanych / zmodernizowanych 
innych obiektów zabytkowych (kościoły i inne 
budowle, kapliczki, krzyże przydrożne i 
pomniki). 



 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014-2022 

 

 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
ul. Leszczyńskiego 6 
20-069 Lublin 

 
132 

Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 4: Zachowane i wyeksponowane dziedzictwo kulturowe 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

4.2. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 

4.2.1. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

- liczba wyremontowanych / zmodernizowanych 
obiektów zabytkowych  

- powierzchnia wyremontowanych / 
zmodernizowanych obiektów zabytkowych 

- liczba zrewitalizowanych przestrzeni / obiektów 
/ budowli dziedzictwa naturalnego 

4.2.2. Ochrona i przywrócenie różnorodności 
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 
wspieranie usług ekosystemowych także poprzez 
program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę. 

- powierzchnia zrekultywowanego obszaru 
- powierzchnia zrewitalizowanych terenów 
- powierzchnia terenu zagospodarowanego jako 

tereny zielone  
- powierzchnia zalesionych obszarów 

4.3. Podtrzymane lokalne tradycje i 
zwyczaje ludowe 

4.3.1. Wspierania działalności instytucji i organizacji 
kultywujących tradycje lokalne; 

- liczba przeprowadzonych działań na rzecz 
organizacji kultywujących tradycje lokalne 

4.3.2. Wspierania działalności instytucji kulturowych i 
innych podmiotów kultywujących tradycje 
ludowe (np. Zespół Tańca Ludowego 
„Zwierzyniacy”, Zwierzyniecka Kapela Ludowa, 
Teatr Ludowy); 

 

4.3.3. Organizacja imprez prezentujących dorobek 
kulturowy regionu; 

- liczba zorganizowanych imprez prezentujących 
dorobek kulturowy regionu 

4.3.4. Wspierania działalności instytucji kultury oraz 
organizacji pozarządowych w kierunku rozwoju 
kultury na terenie gminy; 

- liczba przeprowadzonych wydarzeń / imprez 
promujących kulturę na terenie gminy 

- liczba przeprowadzonych działań wspierających 
działalności Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej oraz organizacji pozarządowych 
działających w obszarze kultury 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 4: Zachowane i wyeksponowane dziedzictwo kulturowe 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

4.3.5. Promowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i 
produktów (imprezy, konkursy, warsztaty itp.); 

- liczba zorganizowanych imprez / wydarzeń 
promujących lokalne tradycje, zwyczaje i 
produkty 

4.3.6. Dokumentowanie dorobku kulturowego. 

- liczba zgromadzonych dokumentów 
prezentujących dorobek kulturowy gminy  

- liczba zdigitalizowanych zbiorów dorobku 
kulturowego gminy 

4.4. Mieszkańcy zintegrowani 
poprzez kulturę 

4.4.1. Organizacja imprez integrujących i 
aktywizujących mieszkańców poszczególnych 
miejscowości; 

- liczba imprez integrujących i aktywizujących 
mieszkańców 

- liczba uczestników imprez integrujących i 
aktywizujących mieszkańców 

4.4.2. Wspieranie działalności wydawniczej 
promującej ofertę kulturalną gminy. 

- liczba działań wspierających działalności 
wydawniczą promującą ofertę kulturalną gminy 

- liczba wydanych informatorów / przewodników 
promujących gminę 

4.4.3. Wspieranie działalności organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie 
kultywowania działalności kulturalnej 

- liczba działań wspierających działalności 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 
w zakresie kultywowania działalności 
kulturalnej 

 

Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 5: Gmina przyjazna środowisku naturalnemu 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 5: Gmina przyjazna środowisku naturalnemu 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

5.1. Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii na 
terenie gminy 

5.1.1. Propagowanie możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii (OZE) 

- liczba opracowanych analiza / programów 
określających możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

- liczba wydarzeń / imprez promujących 
możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

- liczba uczestników wydarzeń / imprez 
promujących możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

5.1.2. Instalacja OZE w: budynkach użyteczności 
publicznej, jednostkach organizacyjnych i 
obiektach komunalnych; 

- liczba zainstalowanych urządzeń OZE 5.1.3. Instalacja OZE w budynkach: należących do osób 
prywatnych, Spółdzielni, Wspólnot 
Mieszkaniowych i podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą; 

5.1.4. Budowa instalacji OZE (farmy fotowoltaiczne, 
biogazowanie) na terenie gminy 

- liczba wybudowanych instalacji OZE 
- moc zainstalowanych urządzeń z zakresu OZE 

5.2. Podwyższenie poziomu 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

5.2.1. Edukacja ekologiczna mieszkańców (szkoła, 
zebrania wiejskie, imprezy gminne i inne); 

- liczba wydarzeń / imprez podnoszących 
świadomość i wiedzę ekologiczną mieszkańców  

- liczba odbiorców wydarzeń / imprez 
podnoszących świadomość i wiedzę ekologiczną  

5.2.2. Organizowanie akcji popularyzujących ochronę 
środowiska; 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 5: Gmina przyjazna środowisku naturalnemu 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

5.2.3. Promowanie OZE. 

- liczba wydarzeń / imprez promujących 
możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

- liczba uczestników wydarzeń / imprez 
promujących możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

5.2.4. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz 
ochrony środowiska w celu popularyzacji 
zachowań proekologicznych 

- liczba wspólnych przedsięwzięć / działań 
podjętych na rzecz popularyzacji zachowań 
proekologicznych 

5.3. Ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska 
ściekami bytowymi i odpadami 
komunalnymi 

5.3.1. Budowa, rozbudowa i remont systemu 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy; 

- długość zmodernizowanej / rozbudowanych 
sieci kanalizacji sanitarnej 

- liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków 
- liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków 

5.3.2. Upowszechnienie alternatywnych rozwiązań w 
zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków 

- Liczba instalacji z zakresu alternatywnych 
rozwiązań w zakresie odprowadzania i 
oczyszczania ścieków 

5.3.3. Likwidowanie dzikich wysypisk śmieci i 
monitorowanie miejsc po dzikich wysypiskach 
śmieci; 

- liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci  
- liczba raportów na temat byłych miejsc po 

dzikich wysypiskach śmieci 

5.3.4. Podejmowanie działań na rzecz 
zagospodarowania odpadów organicznych. 
 

- liczba działań / inwestycji podjętych na rzecz 
zagospodarowania odpadów organicznych 

5.3.5. Budowa lokalnych gminnych oczyszczalni 
ścieków; 

- liczba lokalnych gminnych oczyszczalni ścieków 
- liczba RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) 

podłączonych do lokalnych, gminnych 
oczyszczalni ścieków 

5.3.6. Przebudowa, remont stacji wodociągowych. 
 

- liczba przebudowanych, wyremontowanych 
stacji wodociągowych. 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 5: Gmina przyjazna środowisku naturalnemu 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

5.4. Ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza niską 
emisją  

5.4.1. Wymiana systemów grzewczych w obiektach 
Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot 
Mieszkaniowych i w budynkach należących do 
osób prywatnych; 

- liczba zmodernizowanych systemów grzewczych 
- moc zainstalowanych nowych systemów 

grzewczych 
- liczba budynków w których zainstalowano nowe 

systemy grzewcze 

5.4.2. Wymiana energochłonnego oświetlenia na lampy 
energooszczędne (np. typu led) w oświetleniu: 
ulicznym, w budynkach użyteczności publicznej 
i w jednostkach organizacyjnych; 

- liczba punktów w których zainstalowano 
energooszczędne oświetlenia 

- wielkość redukcji mocy zainstalowanego 
oświetlania względem oświetlenia tradycyjnego 

5.5. Ograniczenie uciążliwości 
oddziaływania szerokotorowej 
linii kolejowej przebiegającej 
przez teren gminy 

5.5.1. Podejmowanie działań rzecz ograniczenia 
uciążliwości ze strony szerokotorowej linii 
kolejowej (np. ograniczenia prędkości). 

- liczba podjętych działań na rzecz ograniczenia 
uciążliwości ze strony szerokotorowej linii 
kolejowej 

5.6. Ograniczenie zagrożeń 
środowiskowych wynikających z 
intensywnego ruchu tranzytowego 
przebiegającego przez centrum 
Zwierzyńca 

5.6.1. Podejmowanie działań na rzecz wyprowadzenia 
ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miasta 
Zwierzyniec. 

 

- liczba podjętych działań / inicjatyw na szczeblu 
ponadlokalnym na rzecz wyprowadzenia ruchu 
tranzytowego z centrum miasta 

5.7. Zahamowanie deprecjacji 
krajobrazu 

5.7.1. Prowadzenie działań chroniących krajobraz 
gminy (realizacja projektu zagospodarowania 
terenów zielonych); 

- powierzchnia zagospodarowanych terenów 
zielonych w mieście 

- liczba zakupionych obiektów i elementów małej 
architektury służących zagospodarowaniu 
terenów zielonych w mieście 

5.7.2. Prowadzenie działań chroniących krajobraz 
obszarów wiejskich  

- powierzchnia zagospodarowanych terenów 
zielonych na obszarach wiejskich 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 5: Gmina przyjazna środowisku naturalnemu 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

5.8. Poprawa zabezpieczenia 
przeciwpożarowego gminy 

5.8.1. Doposażanie w sprzęt pożarniczy i ratowniczy 
jednostek OSP. 

- liczba zakupionego sprzętu pożarniczego i 
ratowniczego dla OSP 

- liczba doposażonych jednostek OSP 

5.8.2. Upowszechnianie systemu powiadamiania 
„System Informacji SMS”. 

- liczba wydarzeń promujących system 
powiadamiania „System Informacji SMS” 

 
 
 

Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 6: Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

6.1. Zwiększenie liczby 
mieszkańców preferujących 
aktywny, zdrowy tryb życia 

6.1.1. Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia; 
- liczba wydarzeń promujących aktywny i zdrowy 

styl życia 

6.1.2.  Rozbudowa infrastruktury sportowo- 
rekreacyjnej; 

- liczba rozbudowanych obiektów infrastruktury 
sportowo- rekreacyjnej 

- liczba zakupionego sprzętu sportowo – 
rekreacyjnego 

6.1.3. Organizacja lokalnych i regionalnych imprez 
sportowych i rekreacyjnych; 

- liczba zorganizowanych imprez sportowych i 
rekreacyjnych  

- liczba uczestników imprez sportowych i 
rekreacyjnych  

6.1.4. Aktywizowanie lokalnych organizacji 
pozarządowych w zakresie promowania 
aktywnego trybu życia; 

- liczba wydarzeń / działań promujących aktywny 
tryb życia 

6.1.5. Wspieranie klubów sportowych i innych 
organizacji pozarządowych zajmujących się 
sportem i rekreacją. 

- liczba wspartych klubów sportowych i innych 
organizacji pozarządowych zajmujących się 
sportem i rekreacją 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 6: Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

6.1.6. Zwiększenie dostępu do rehabilitacji; 
- liczba wybudowanych/ zaadaptowanych 

obiektów na potrzeby placówek 
rehabilitacyjnych, 

6.1.7. Organizowanie i propagowanie badań 
profilaktycznych; 

- liczba zaadaptowanych obiektów na potrzeby 
badań profilaktycznych, 

- liczba osób korzystających z badań 
profilaktycznych;. 

6.1.8. Diagnozowanie i profilaktyka zagrożeń 
związanych z narkomanią i alkoholizmem; 

- liczba działań (np. edukowanie młodzieży) 
zrealizowanych na rzecz przeciwdziałania 
narkomani i alkoholizmowi 

- liczba odbiorców działań (np. edukowanie 
młodzieży) zrealizowanych na rzecz 
przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi 

6.1.9. Edukowanie w zakresie skutków związanych z 
korzystaniem z używek.  

6.2. Mieszkańcy aktywni 
społecznie 

6.2.1. Stosowanie mechanizmów ułatwiających 
kontakty władz lokalnych z mieszkańcami 

- liczba wprowadzonych / usprawnionych 
mechanizmów ułatwiających kontakty władz 
lokalnych z mieszkańcami 

6.2.2. Popularyzowanie dobrych praktyk postaw 
społecznych (przykładów, wzorców); 

- liczba działań promujących dobre praktyki 
postaw społecznych 

- liczba odbiorców działań promujących dobre 
praktyki postaw społecznych 

6.2.3. Angażowanie mieszkańców do różnych 
przedsięwzięć społecznych; 

- liczba mieszkańców zaangażowanych do różnych 
przedsięwzięć społecznych; 

6.2.4. Wspieranie dzieci i młodzieży występujących 
publicznie i działających na rzecz własnego 
środowiska; 

- liczba osób nagrodzonych za działalność na 
rzecz własnego środowiska 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 6: Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

6.2.5. Organizowanie imprez integrujących 
mieszkańców; 

- liczba zorganizowanych imprez sportowo – 
rekreacyjnych i kulturalnych  

- liczba odbiorców (widzów) lokalnych imprez 
sportowo – rekreacyjnych, kulturalnych 

6.2.6. Angażowanie większej liczby mieszkańców oraz 
organizacji pozarządowych w konsultowanie 
ważnych decyzji podejmowanych przez władze 
gminy; 

- liczba osób biorących udział w konsultacjach 
decyzji podejmowanych przez władze gminy 

6.2.7. Podejmowanie działań inicjujących współpracę 
organizacji pozarządowych, między sobą i z 
władzami gminy; 

- liczba podjętych działań inicjujących 
współpracę organizacji pozarządowych, między 
sobą i z władzami gminy; 

6.2.8. Promowanie wolontariatu; 
- liczba wolontariuszy 
- liczba organizacji wolontariackich 

6.2.9. Organizacja szkoleń dla organizacji 
pozarządowych celem ich aktywizacji; 

- liczba zorganizowanych szkoleń dla organizacji 
pozarządowych 

- liczba uczestników szkoleń dla organizacji 
pozarządowych 

6.2.10. Wspieranie organizacji pozarządowych w 
pozyskiwaniu środków (np. przez LGD). 

- Liczba inwestycji zrealizowanych przez 
organizacje pozarządowe ze środków 
zewnętrznych 

6.3. Zwiększona aktywność 
mieszkańców na rynku pracy 

6.3.1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w 
zakresie wspierania osób bezrobotnych 
(szkolenia, kursy, staże, prace interwencyjne 
itp.); 

- liczba szkoleń/kursów udzielonych bezrobotnym 
przez PUP 

- liczba osób objętych pracami interwencyjnymi 
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Sfera zasobów i potencjałów 

Cel strategiczny nr 6: Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

6.3.2. Wykorzystywanie różnorodnych instrumentów 
wsparcia osób bezrobotnych m.in.: utworzenie i 
rozwijanie działalności Centrum Integracji 
Społecznej; 

- liczba wprowadzonych do oferty PUP nowych 
instrumentów wsparcia osób bezrobotnych 

6.3.3. Wspieranie tworzenia i działalności podmiotów 
ekonomii społecznej (np. spółdzielni 
socjalnych); 

- liczba nowoutworzonych podmiotów ekonomii 
społecznej 

- liczba inwestycji zrealizowanych na rzecz 
istniejących podmiotów ekonomii społecznej 

6.3.4. Pomoc w pozyskiwaniu środków na tworzenie 
miejsc pracy (informowanie); 

- liczba porad udzielonych przedsiębiorcom w 
zakresie realizacji swoich planów 
inwestycyjnych 

6.3.5. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
(prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, 
szkolenia); 

- liczba szkoleń/kursów udzielonych bezrobotnym 
przez PUP 

- liczba osób objętych pracami interwencyjnymi 
- liczba wprowadzonych do oferty PUP nowych 

instrumentów wsparcia osób bezrobotnych 

6.3.6. Promowanie pozarolniczych źródeł dochodów w 
gospodarstwach rolnych m.in. agroturystyki;  

- liczba udzielonych porad w zakresie możliwości 
tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. 

6.3.7. Pomoc w organizowaniu warsztatów, szkoleń 
związanych z rozwojem przedsiębiorczości;   

- liczba zorganizowanych warsztatów / szkoleń 
związanych z rozwojem przedsiębiorczości 

6.3.8. Wspieranie grupowych form przedsiębiorczości. 
- liczba zorganizowanych warsztatów / szkoleń 

związanych z rozwojem przedsiębiorczości 
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Sfera gospodarcza 

Cel strategiczny nr 7: Poprawa stanu rozwoju sfery gospodarczej gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

7.1. Zagospodarowane tereny 
inwestycyjne na terenie gminy 

7.1.1. Pozyskiwanie, wyznaczanie i przygotowywanie 
terenów inwestycyjnych; 

- powierzchnia nowych terenów inwestycyjnych 
przeznaczonych na działalność produkcyjną lub 
usługową 

7.1.2. Pozyskiwanie inwestorów; 
- liczba pozyskanych nowych inwestorów 
- wartość inwestycji zrealizowanych przez nowych 

inwestorów 

7.1.3. Indywidualizowanie obsługi inwestorów 
- liczba indywidualnych spotkań /porad 

udzielonych inwestorom w zakresie realizacji 
swoich planów inwestycyjnych 

7.1.4. Utrzymywanie wysokiego poziomu 
profesjonalności kadry obsługującej inwestorów; 

- liczba pracowników Urzędu Miejskiego 
obsługujących inwestorów 

7.1.5. Stosowanie preferencji dla powstających i 
rozwijających się firm; 

- liczba stworzonych nowych etatów 

7.1.6. Stosowanie preferencji dla podmiotów 
tworzących nowe miejsca pracy; 

- liczba wprowadzonych narzędzi / rozwiązań (np. 
preferencyjny podatek od nieruchomości) 
ułatwiających działalność nowych firm 

7.1.7. Utworzenie stacji paliw i myjni samochodowej 
na terenie gminy 

- liczba utworzonych stacji paliw 
- liczba utworzonych myjni samochodowych 

7.2. Wzrost konkurencyjności 
lokalnych przedsiębiorstw 

7.2.1. Tworzenie i realizacja polityki lokalnej 
wspierania przedsiębiorczości, 

- liczba szkoleń/kursów udzielonych bezrobotnym 
przez PUP 

- liczba osób objętych pracami interwencyjnymi 
- liczba wprowadzonych do oferty PUP nowych 

instrumentów wsparcia osób bezrobotnych 
- liczba porad udzielonych przedsiębiorcom w 

7.2.2. Rozwój infrastruktury służącej zwiększaniu 
innowacyjności przedsiębiorstw. 

7.2.3. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w 
zakresie wspierania lokalnych przedsiębiorstw; 
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Sfera gospodarcza 

Cel strategiczny nr 7: Poprawa stanu rozwoju sfery gospodarczej gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

7.2.4. Integrowanie środowiska gospodarczego z 

udziałem instytucji otoczenia biznesu, 

samorządu, itp. 

zakresie realizacji swoich planów 
inwestycyjnych 

- liczba zorganizowanych warsztatów / szkoleń 

związanych z rozwojem przedsiębiorczości 

7.2.5. Organizowanie, popieranie i wspieranie 

realizowania przedsięwzięć integrujących 

środowisko przedsiębiorców 

7.2.6. Promowanie przedsiębiorczości w szczególności 

porze sprzyjanie tworzeniu nowych firm 

7.3. Poprawa oferty turystycznej 
gminy 

7.3.1. Dysponowanie zintegrowaną ofertą turystyczną; 

- liczba zorganizowanych warsztatów / szkoleń 
związanych z rozwojem przedsiębiorczości 

- liczba przeprowadzonych akcji promujących 
lokalną przedsiębiorczość, 

- liczba odbiorców przeprowadzonych akcji 
promujących lokalną przedsiębiorczość, 

- liczba udzielonych indywidualnych porad w 
zakresie możliwości tworzenia i rozwoju firm na 
terenie gminy. 

7.3.2. Rozwój systemu informacji turystycznej; 

7.3.3. Współpraca z innymi gminami i instytucjami na 
rzecz tworzenia marek imprez masowych 

7.3.4. Współpraca z mediami na rzecz promowania 
oferty turystycznej; 

7.3.5. Rozszerzanie programu współpracy promocyjnej 
z organizacjami turystycznymi na rzecz promocji 
gminy w kraju i zagranicą; 

7.3.6. Budowa i remont  infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej  (np. kąpieliska, basen, wieże 
widokowe, ścieżki rowerowe, ścieżki spacerowe i 
inne); 



 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014-2022 

 

 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
ul. Leszczyńskiego 6 
20-069 Lublin 

 
143 

Sfera gospodarcza 

Cel strategiczny nr 7: Poprawa stanu rozwoju sfery gospodarczej gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

7.3.7. Stworzenie centrum kultury rowerowej – 
interaktywny ośrodek-muzeum: przedsięwzięcie 
indywidualne 

7.3.8. Prowadzenie zintegrowanej promocji 
turystycznej gminy – współpraca trójsektorowa; 

 

7.3.9. Współpraca z gminami, w tym z gminami 
partnerskimi, i innymi podmiotami na rzecz 
tworzenia stref aktywności gospodarczej w 
obszarze turystyki; 

7.4. Pozytywny wizerunek 
Zwierzyńca jako atrakcyjnego 
ośrodka turystycznego i 
gospodarczego 

7.4.1. Badanie wizerunku Zwierzyńca w otoczeniu; 

- liczba przeprowadzonych badań wizerunku 
gminy w otoczeniu 

- liczba uczestników badań wizerunku gminy w 
otoczeniu 

7.4.2. Wykorzystywanie w promocji gospodarczej 
marek produktów związanych z gminą; 

- liczba wydarzeń / imprez / spotkań 
zorganizowanych zgodnie z Systemem 
Identyfikacji Wizualnej związanej z marką 
Zwierzyńca 

- liczba działań promujących gminę 
- liczba stworzonych produktów/gadżetów 

kojarzonych ze Zwierzyńcem i pozostałymi 
miejscowościami gminy oraz Roztoczem. 

- liczba stworzonych imprez kreujących markę 

turystyczną Zwierzyńca 

7.4.3. Promowanie gospodarcze gminy – kontynuowanie 
realizacji: Strategii wspólnej promocji Narola i 
Zwierzyńca, Strategii długoterminowej 
współpracy Narola i Zwierzyńca, Strategii Marki 
Zwierzyniec i Strategii rozwoju turystyki; 

7.4.4. Prowadzenie zintegrowanej promocji 
turystycznej gminy – współpraca trójsektorowa. 
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Sfera gospodarcza 

Cel strategiczny nr 7: Poprawa stanu rozwoju sfery gospodarczej gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

7.5. Wykreowanie marki 
Zwierzyńca 

7.5.1. Stosowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej 
związanej z marką Zwierzyńca. 

- liczba wydarzeń / imprez / spotkań 
zorganizowanych zgodnie z Systemu 
Identyfikacji Wizualnej związanej z marką 
Zwierzyńca 

7.5.2. Działania promujące markę w kraju i zagranicą. - Liczba działań promujących gminę  

7.5.3. Stworzenie produktów/gadżetów kojarzonych ze 
Zwierzyńcem i pozostałymi miejscowościami 
gminy oraz Roztoczem. 

- Liczba stworzonych produktów/gadżetów 
kojarzonych ze Zwierzyńcem i pozostałymi 
miejscowościami gminy oraz Roztoczem. 

7.5.4. Wykreowanie imprezy wizerunkowej Zwierzyńca 
o dużym zasięgu oddziaływania w Polsce i za 
granicą. 

- Liczba stworzonych imprez kreujących markę 
turystyczną Zwierzyńca 

7.5.5. Wprowadzanie nowoczesnych technologii 
komunikacyjno-informatycznych w turystyce. 

- Liczba wprowadzonych nowych narzędzie 
komunikacyjno – informatycznych w turystce 

7.5.6. Prowadzenie badań marketingowych 
niezbędnych przy kreowaniu oferty turystycznej 
gminy. 

- liczba wydarzeń / imprez / spotkań 
zorganizowanych zgodnie z Systemem 
Identyfikacji Wizualnej związanej z marką 
Zwierzyńca 

- Liczba działań promujących gminę 
- Liczba stworzonych produktów/gadżetów 

kojarzonych ze Zwierzyńcem i pozostałymi 
miejscowościami gminy oraz Roztoczem. 

- Liczba stworzonych imprez kreujących markę 
turystyczną Zwierzyńca 

7.5.7. Realizacja zapisów Strategii Marki Zwierzyniec 
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Sfera gospodarcza 

Cel strategiczny nr 7: Poprawa stanu rozwoju sfery gospodarczej gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne  

7.6. Poprawa warunków 
prowadzenia działalności 
gospodarczej opierającej się na 
zasadach zrównoważonego 
rozwoju z uwzględnieniem 
istnienia na terenie gminy 
różnorodnych obszarów 
chronionych 
 

7.6.1. Wyznaczanie w dokumentach planistycznych 
terenów pod działalność gospodarczą przy 
zachowaniu odpowiedniej odległości od 
obszarów chronionych; 

7.6.2. Kształtowanie krajobrazu zabudowy 
przemysłowej/gospodarczej zgodnie z zasadami 
urbanizacji w sąsiedztwie terenów chronionych; 

7.6.3. Sprzężenie celów gospodarczych z ideą ochrony 
przyrody. 

- powierzchnia nowych terenów przeznaczonych 
pod działalność gospodarczą 
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V.4. Współpraca z partnerami społecznymi przy realizacji strategii 

Cele współpracy: 

1. Zwiększenie udziału społeczności w działaniach na rzecz realizacji celów Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 – 2022, w tym poprawy warunków życia mieszkańców; 

2. Zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z Gminą; 

3. Zbieranie opinii i wniosków niezbędnych przy podejmowaniu decyzji przez władze Gminy; 

4. Wysoki poziom zaufania mieszkańców do działań podejmowanych przez władze Gminy; 

Zasady współpracy: 

– partnerstwo, 

– respektowanie odmiennych opinii na wspólne sprawy, 

– prawo do krytyki, 

– zaangażowanie we wspólne sprawy, 

– dobra wola, jasność intencji, 

– gotowość do współpracy, 

– respektowanie wspólnych uzgodnień. 

Formy współpracy z partnerami społecznymi: 

1. spotkania konsultacyjne, 

2. warsztaty projektowe, 

3. spotkania władz z mieszkańcami, 

4. spotkania władz z przedstawicielami organizacji sektora prywatnego i pozarządowego, 

5. badania ankietowe, 

6. strona internetowa. 

Zadania Gminy w zakresie współpracy z partnerami społecznymi: 

1. Prowadzenie bazy danych o partnerach społecznych i realizowanych z ich udziałem działań. 

2. Utrzymywanie kontaktu drogą internetową z partnerami społecznymi. 

3. Przygotowywanie harmonogramów bieżących działań w zakresie wspólnych działań 
i komunikacji. 

4. Realizacja działań zgodnie z harmonogramem. 

5. Zapewnianie warunków technicznych i lokalowych do spotkań. 

6. Opracowywanie wyników spotkań i konsultacji. 

7. Przygotowywanie materiałów dla mediów. 

8. Przygotowywanie i udostępnianie prezentacji multimedialnych. 
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VI. ZAŁĄCZNIK: Wyniki badania ankietowego mieszkańców gminy Zwierzyniec 

VI.1. Wprowadzenie 

Badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy Zwierzyniec przeprowadzone zostało za pomocą 
platformy CyfrowaDemokracja.pl oraz ankiet papierowych w dniach 18.06.-09.07.2014 r. Badanie 
stanowi element tworzenia diagnozy aktualnego stanu gminy na potrzeby tworzenia Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec na lata 2014 - 2022. 

VI.2. Metodologia 

Badanie opinii mieszkańców zostało przeprowadzone za pomocą ankiety. Była ona wypełniana w 
wersji elektronicznej CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo 
wywiad przy pomocy strony WWW) oraz papierowej PAPI (ang. Paper And Pencil Interview). 
Informacje oraz zaproszenia do udziału w badaniu pojawiały się na stronie internetowej Gminy 
Zwierzyniec, a ankiety w wersji papierowej dostępne były w Urzędzie Miejskim. 

VI.3. Próba 

W badaniu wzięło udział 119 osób. Kobiety stanowiły 54,6% respondentów (65 osób), zaś mężczyźni 
42% (50 osób)17. Struktura wieku w próbie była stosunkowo zróżnicowana, jednak przeważały osoby 
w wieku między 31, a 40 lat (41 osób, 34,5%), najmniej liczna była natomiast najmłodsza i 
najstarsza z grupy (z każdej grupy po 7 osób, 5,9%). 

Tabela 55. Respondenci według wieku i płci 

 Wyszczególnienie 
  

Kobieta Mężczyzna Suma końcowa 

liczba % liczba % liczba % 

poniżej 20 lat 6 9,2% 1 2,0% 7 5,9% 

21-30 lat 8 12,3% 11 22,0% 19 16,0% 

31-40 lat 20 30,8% 21 42,0% 41 34,5% 

41-50 lat 14 21,5% 7 14,0% 21 17,6% 

51-60 lat 15 23,1% 5 10,0% 21 17,6% 

powyżej 60 lat 2 3,1% 5 10,0% 7 5,9% 

Suma końcowa 65 100,0% 50 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Osoby biorące udział w badaniu najczęściej wskazały, że posiadają wykształcenie wyższe (66 osób, 
56,9%). Drugą, co do liczebności, była grupa osób z wykształceniem średnim lub pomaturalnym 
(38 osób, 32,8%). 

Tabela 56. Respondenci według wykształcenia 

Wyszczególnienie liczba % 

Podstawowe / gimnazjalne 6 5,2% 

Zasadnicze zawodowe 6 5,2% 

Średnie lub pomaturalne 38 32,8% 

Wyższe  66 56,9% 

Razem 116 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Jeśli chodzi o aktywność na rynku pracy, najliczniej reprezentowana jest grupa osób pracujących 
w oparciu o umowę o pracę (77 osób, 66,4%). Kolejną, co do liczebności, grupą były osoby uczące 

                                            
17 Czterech respondentów nie określiło płci w badaniu. 
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się i studiujące (14 osób, 12,1%). Tylko jedna osoba wskazała odpowiedź „inne” i dopisała „rolnik”. 
Trzy osoby nie podały żadnej odpowiedzi. 

Tabela 57. Respondenci według sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie liczba % 

Uczeń/student 14 12,1% 

Pracownik (umowa o pracę) 77 66,4% 

Pracujący na własny rachunek 10 8,6% 

Nie pracuję zawodowo, zajmuję się domem 3 2,6% 

Bezrobotny 4 3,4% 

Emeryt/rencista 7 6,0% 

Inne 1 0,9% 

suma 116 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Wartym podkreślenia jest fakt, iż znaczną część ankietowanych stanowiły osoby mieszkające 
w gminie Zwierzyniec od urodzenia (68 osób, 58,6%). Znaczy to, że ich wiedza o gminie jest bardzo 
bogata, a jednocześnie mogą ocenić życie w gminie w szerszej perspektywie czasowej, co jest 
cenne z punktu widzenia tworzenia strategii. 

Tabela 58. Respondenci według czasu mieszkania w Gminie Zwierzyniec 

Wyszczególnienie liczba % 

Całe życie, urodziłam/łem się w Zwierzyńcu 68 58,6% 

Poniżej roku 2 1,7% 

1 – 5 lat 4 3,4% 

5 -10 lat 4 3,4% 

Powyżej 10 lat 38 32,8% 

Suma 116 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Spośród osób biorących udział w ankiecie aż 79,2% respondentów wiąże swoją przyszłość 
ze Zwierzyńcem (92 osoby). 11,2% respondentów nie planuje pozostać w Gminie Zwierzyniec (12 
osób), przy czym tylko 1 osoba biorących udział w ankiecie udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie 
nie”. Trzy osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi. 

Tabela 59. Respondenci według wiązania planów na przyszłość ze Zwierzyńcem 

 Wyszczególnienie liczba % 

Zdecydowanie tak 50 43,1% 

Raczej tak 42 36,2% 

Raczej nie 12 10,3% 

Zdecydowanie nie 1 0,9% 

Trudno powiedzieć 11 9,5% 

Suma 116 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Spośród biorących udział w ankiecie 59,8% (67 osób) pracuje lub uczy się w Gminie Zwierzyniec, 
40,2% dojeżdża do innych miast i gmin.  
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Tabela 60. Respondenci według nauki bądź pracy w Zwierzyńcu 

Wyszczególnienie Liczba % 

Pracuję lub uczę się na terenie gminy 67 59,8% 

Dojeżdżam do pracy lub szkoły z innej gminy 45 40,2% 

Suma 112 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

VI.4. Wyniki badania 

Respondenci najczęściej odpowiadali, że w gminie Zwierzyniec mieszka im się dobrze – ta 
odpowiedź uzyskała zdecydowanie najwięcej wskazań (53 odpowiedzi, 44,5%).Odpowiedzi 
pozytywnych udzieliło łącznie 73 osoby (61,3%), a negatywnych 11 osób (9,2%). Warto zauważyć, że 
żaden z respondentów nie wskazał odpowiedzi „bardzo źle”. 

Tabela 61. Ogólna ocena mieszkania w Gminie Zwierzyniec 

Wyszczególnienie liczba % 

Bardzo dobrze 20 16,8% 

Dobrze 53 44,5% 

Średnio 30 25,2% 

Źle 11 9,2% 

Bardzo źle 0 0,0% 

Brak odpowiedzi 5 4,2% 

Suma 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Jeśli chodzi o poszczególne aspekty życia codziennego w gminie, to najlepiej oceniane były: zieleń, 
parki, tereny rekreacyjne (87 osób, 73,1%), wywóz nieczystości/ gospodarka odpadami (84 osoby, 
70,6%) oraz bezpieczeństwo mieszkańców (78 osób, 65,5%). 

Natomiast najwięcej odpowiedzi negatywnych zostało udzielonych na pytania o ocenę komunikacji 
miejskiej (40 osób, 33,6%), infrastruktury drogowej (36 osób, 30,3%) oraz udziału mieszkańców w 
życiu publicznym (36 osób, 30,3%). Ocena poszczególnych aspektów (w podziale na grupy 
tematyczne) została zaprezentowana w poniższych tabelach. 

W sferze infrastruktury drogowej oraz komunikacji najlepiej został oceniony stan chodników 
(łącznie 47,9% odpowiedzi pozytywnych), najwięcej osób oceniło infrastrukturę drogową jako 
średnią (42,9% odpowiedzi), a komunikację miejską oceniono negatywnie (łącznie 33,6% 
negatywnych odpowiedzi). 

Tabela 62. Oceny poszczególnych aspektów życia codziennego – infrastruktura drogowa i 
komunikacja 

Wyszczególnienie  
Infrastruktura drogowa Stan chodników Komunikacja miejska 

liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 2 1,7% 4 3,4% 3 2,5% 

Dobrze 30 25,2% 53 44,5% 26 21,8% 

Średnio 51 42,9% 39 32,8% 29 24,4% 

Źle 28 23,5% 16 13,4% 15 12,6% 

Bardzo źle 8 6,7% 5 4,2% 25 21,0% 

Brak odpowiedzi 0 0,0% 2 1,7% 21 17,6% 

Suma 119 100% 119 100% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 
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Poziom świadczenia usług komunalnych w gminie został oceniony pozytywnie - aż 70,4% 
respondentów pozytywnie oceniło gospodarkę odpadami, 51,5% wodociągi i kanalizację, a 38,6% 
dostępność Internetu. 

Tabela 63. Oceny poszczególnych aspektów życia codziennego – usługi komunalne 

 Wyszczególnienie 
Wodociągi i kanalizacja 

Wywóz nieczystości/ 
gospodarka odpadami 

Dostępność do Internetu 

liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 9 7,6% 16 13,4% 6 5,0% 

Dobrze 51 42,9% 68 57,1% 40 33,6% 

Średnio 34 28,6% 25 21,0% 40 33,6% 

Źle 16 13,4% 7 5,9% 21 17,6% 

Bardzo źle 6 5,0% 3 2,5% 11 9,2% 

Brak odpowiedzi 3 2,5% 0 0,0% 1 0,8% 

Suma 119 100,0% 119 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Równie wysoko zostały ocenione tereny zielone oraz estetyka i czystość w gminie. Zieleń miejską 
pozytywnie oceniło 73,1% respondentów, estetykę i czystość 58% ankietowanych, a stan środowiska 
naturalnego i inwestycje w przedsięwzięcia z zakresu ekologicznych inwestycji 52,9% osób biorących 
udział w badaniu. 

Tabela 64. Oceny poszczególnych aspektów życia codziennego – estetyka, zieleń, środowisko 
naturalne 

Wyszczególnienie 

Zieleń miejska, 
parki, tereny 
rekreacyjne 

Estetyka i 
czystość 

Stan środowiska naturalnego/ 
Inwestycje w przedsięwzięcia z 

zakresu gospodarki niskoemisyjnej / 
odnawialnych źródeł energii 

liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 29 24,4% 13 10,9% 9 7,6% 

Dobrze 58 48,7% 56 47,1% 54 45,4% 

Średnio 25 21,0% 32 26,9% 38 31,9% 

Źle 4 3,4% 10 8,4% 9 7,6% 

Bardzo źle 1 0,8% 7 5,9% 5 4,2% 

Brak odpowiedzi 2 1,7% 1 0,8% 4 3,4% 

Suma 119 100,0% 119 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Respondenci bardzo dobrze ocenili bezpieczeństwo mieszkańców – 65,5% ankietowanych udzieliło 
pozytywnych odpowiedzi. Jednak w pytaniu o udział mieszkańców w życiu publicznym, aż 44,5 % 
osób oceniło go jako „średni”. 

Tabela 65. Oceny poszczególnych aspektów życia codziennego - bezpieczeństwo i 
zaangażowanie mieszkańców 

Wyszczególnienie 
Bezpieczeństwo mieszkańców Udział mieszkańców w życiu publicznym 

liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 8 6,7% 4 3,4% 

Dobrze 70 58,8% 23 19,3% 

Średnio 35 29,4% 53 44,5% 
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Źle 4 3,4% 25 21,0% 

Bardzo źle 1 0,8% 11 9,2% 

Brak odpowiedzi 1 0,8% 3 2,5% 

Suma 119 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Wykres 4. Ocena poszczególnych aspektów życia codziennego 

 
Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Osoby biorące udział w ankiecie zostały także poproszone o dokonanie oceny kwestii związanych z 
oświatą kulturą i sportem. Wszystkie aspekty zostały ocenione pozytywnie, a najlepiej poziom 
kształcenia w szkołach podstawowych (63% pozytywnych odpowiedzi), polityka oświatowa / jakość 
edukacji (58% pozytywnych odpowiedzi) oraz poziom kształcenia w gimnazjach (58% pozytywnych 
odpowiedzi). 

Ocena poszczególnych aspektów (w podziale na grupy tematyczne) została zaprezentowana w 
poniższych tabelach. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, pozytywnie ocenili 
dostęp do żłobków i przedszkoli (47,9% pozytywnych odpowiedzi), politykę oświatową i jakość 
edukacji (58% pozytywnych odpowiedzi), a stan infrastruktury sportowej został zaklasyfikowany jako 
średni (41,2% odpowiedzi „średnio”). 

Tabela 66. Oceny poszczególnych aspektów oświaty, kultury i sportu – dostępność i jakość usług 

 Wyszczególnienie 

Dostęp do żłobków i 
przedszkoli 

Polityka oświatowa / 
Jakość edukacji 

Infrastruktura sportowa 
(baseny, boiska) 

liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 4 3,4% 7 5,9% 7 5,9% 

Dobrze 53 44,5% 62 52,1% 29 24,4% 

Średnio 41 34,5% 37 31,1% 49 41,2% 

Źle 11 9,2% 10 8,4% 21 17,6% 

Bardzo źle 9 7,6% 3 2,5% 9 7,6% 

Brak odpowiedzi 1 0,8% 0 0,0% 4 3,4% 
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suma 119 100,0% 119 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Jak już wcześniej wspomniano, ankietowani wysoko ocenili poziom kształcenia w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych. Nieco gorzej wypadły szkoły średnie, które uzyskały 56,3% dobrych 
odpowiedzi. Należy jednak zaznaczyć, że nadal można uznać to za dobrą ocenę. 

Tabela 67. Oceny poszczególnych aspektów oświaty, kultury i sportu – poziom kształcenia w 
różnych poziomach szkół 

 Wyszczególnienie 

Poziom kształcenia w 
szkołach podstawowych 

Poziom kształcenia w 
gimnazjach 

Poziom kształcenia w 
szkole średniej 

liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 9 7,6% 7 5,9% 5 4,2% 

Dobrze 66 55,5% 62 52,1% 62 52,1% 

Średnio 33 27,7% 34 28,6% 33 27,7% 

Źle 8 6,7% 8 6,7% 11 9,2% 

Bardzo źle 2 1,7% 3 2,5% 1 0,8% 

Brak odpowiedzi 1 0,8% 5 4,2% 7 5,9% 

Suma 119 100,0% 119 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Respondenci wysoko ocenili działalność bibliotek i domów kultury – ponad połowa z nich udzieliła 
pozytywnych odpowiedzi (57,5%). Nieco gorzej wypadła oferta kulturalno-rozrywkowa dla dzieci 
(33,6% odpowiedzi pozytywnych, 31,1% „średnio”) i oferta kulturalno-rozrywkowa dla dorosłych 
(40,3% negatywnych odpowiedzi, 32,8% „średnio”). 

Tabela 68. Oceny poszczególnych aspektów oświaty, kultury i sportu –oferta kulturalno-
rozrywkowa 

 Wyszczególnienie 

Biblioteki i domy 
kultury 

Oferta kulturalno-
rozrywkowa dla dzieci 

Oferta kulturalno-
rozrywkowa dla 

dorosłych 

liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 15 12,6% 6 5,0% 5 4,2% 

Dobrze 51 42,9% 34 28,6% 25 21,0% 

Średnio 36 30,3% 37 31,1% 39 32,8% 

Źle 13 10,9% 25 21,0% 30 25,2% 

Bardzo źle 2 1,7% 15 12,6% 18 15,1% 

Brak odpowiedzi 2 1,7% 2 1,7% 2 1,7% 

suma 119 100,0% 119 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 
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Wykres 5. Ocena poszczególnych aspektów - kultura, oświata, sport 

 
Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Respondenci zostali poproszeni o ocenienie kwestii związanych z gospodarką i rynkiem pracy. 
We wszystkich pytaniach związanych z tym aspektem najwięcej padło odpowiedzi „średnio”. Ocena 
jest ambiwalentna - ilość odpowiedzi pozytywnych i negatywnych w każdym aspekcie jest niemal 
równa. 

Jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorców, najwięcej respondentów wskazało odpowiedzi „średnio”. 
Lepiej zostało ocenione wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw – 24,4% pozytywnych 
odpowiedzi. 

Tabela 69. Oceny poszczególnych aspektów gospodarki i rynku pracy – wsparcie dla 
przedsiębiorców 

Wyszczególnienie  

Wsparcie osób zakładających 
działalność gospodarczą 

Wsparcie MŚP 

liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 1 0,8% 2 1,7% 

Dobrze 26 21,8% 27 22,7% 

Średnio 60 50,4% 56 47,1% 

Źle 24 20,2% 16 13,4% 

Bardzo źle 5 4,2% 8 6,7% 

Brak odpowiedzi 3 2,5% 10 8,4% 

Suma 119 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Ocena promocji gospodarczej gminy jest najbardziej zróżnicowana – ten aspekt uzyskał 33,6% 
pozytywnych ocen (najwięcej spośród wszystkich aspektów), 39,5% średnich oraz 24,4% 
negatywnych (również najwięcej spośród wszystkich aspektów). Podobnie przedstawia się ocena 
inwestycji w przedsięwzięcia z zakresu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej – najwięcej padło 
odpowiedzi „średnio” - 42,9%, a ilość odpowiedzi pozytywnych i negatywnych jest niemal równa. 
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Tabela 70. Oceny poszczególnych aspektów gospodarki i rynku pracy– atrakcyjność gospodarcza 

Wyszczególnienie 
Promocja gospodarcza gminy 

Inwestycje w przedsięwzięcia z 
zakresu zwiększenia atrakcyjności 

inwestycyjnej (np. utworzenie, 
uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych) 

liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 6 5,0% 8 6,7% 

Dobrze 34 28,6% 26 21,8% 

Średnio 47 39,5% 51 42,9% 

Źle 21 17,6% 17 14,3% 

Bardzo źle 8 6,7% 10 8,4% 

Brak odpowiedzi 3 2,5% 7 5,9% 

Suma 119 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Wykres 6. Oceny poszczególnych aspektów gospodarki i rynku pracy 

 
Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, zostali poproszeni o ocenienie aspektów 
związanych ze służbą zdrowia i pomocą społeczną. W tym zakresie najlepiej oceniona została pomoc 
społeczna / dostępność i jakość działania pomocy społecznej (42,9% pozytywnych odpowiedzi), 
a najniższe noty otrzymała pomoc i opieka nad osobami starszymi (30,3 % negatywnych odpowiedzi). 

Jeśli chodzi o usługi ochrony zdrowia – ich jakość i dostęp do nich – liczba ocen pozytywnych i 
średnich jest niemal równa (40,3% pozytywnych, 36,1% średnich). Z kolei promocja zdrowia została 
oceniona jako „średnia” – taką odpowiedź wskazało aż 47,1% ankietowanych. 
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Tabela 71. Oceny poszczególnych aspektów służby zdrowia i pomocy społecznej usługi ochrony i 
promocja zdrowia 

Wyszczególnienie  

Usługi ochrony zdrowia / dostęp 
do służby zdrowia 

Promocja zdrowia i informacja 
zdrowotna 

liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 6 5,0% 3 2,5% 

Dobrze 42 35,3% 26 21,8% 

Średnio 43 36,1% 56 47,1% 

Źle 22 18,5% 26 21,8% 

Bardzo źle 5 4,2% 6 5,0% 

Brak odpowiedzi 1 0,8% 2 1,7% 

Suma 119 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Jeśli chodzi o usługi dla osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczną, większość respondentów 
oceniło je pozytywnie (36,2% pozytywnych wskazań dla usług dla osób niepełnosprawnych i 42,9% 
pozytywnych wskazań dla pomocy społecznej). Z kolei w zakresie pomocy i opieki nad osobami 
starszymi, głosy rozłożyły się niemal równo między odpowiedziami pozytywnymi (31,9%), średnimi 
(35,3%), a negatywnymi (30,2%). 

Tabela 72. Oceny poszczególnych aspektów służby zdrowia i pomocy społecznej – pomoc 
społeczna, pomoc dla osób niepełnosprawnych i starszych 

Wyszczególnienie 

Usługi dla osób 
niepełnosprawnych/ 

Pomoc dla osób 
niepełnosprawnych 

Pomoc społeczna / 
Dostępność i jakość 
działania pomocy 

społecznej 

Pomoc i opieka nad 
osobami starszymi 

liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 4 3,4% 5 4,2% 5 4,2% 

Dobrze 39 32,8% 46 38,7% 33 27,7% 

Średnio 42 35,3% 40 33,6% 42 35,3% 

Źle 25 21,0% 20 16,8% 28 23,5% 

Bardzo źle 5 4,2% 5 4,2% 8 6,7% 

Brak odpowiedzi 4 3,4% 3 2,5% 3 2,5% 

suma 119 100,0% 119 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Większość ankietowanych (52,1%) oceniła wsparcie dla rodzin jako średnie. Podobnie przedstawia 
się ocena współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – 42,9% respondentów wskazało 
odpowiedź „średnio”. 

Tabela 73. Oceny poszczególnych aspektów służby zdrowia i pomocy społecznej - wsparcie 
rodzin i współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Wyszczególnienie  
Wsparcie rodziny 

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi 

liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 4 3,4% 4 3,4% 

Dobrze 26 21,8% 37 31,1% 

Średnio 62 52,1% 51 42,9% 
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Wyszczególnienie  
Wsparcie rodziny 

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi 

liczba % liczba % 

Źle 21 17,6% 14 11,8% 

Bardzo źle 5 4,2% 9 7,6% 

Brak odpowiedzi 1 0,8% 4 3,4% 

Suma 119 100,0% 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Wykres 7. Oceny poszczególnych aspektów służby zdrowia i pomocy społecznej 

 
Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Ankietowani zostali zapytani, co najbardziej podoba im się w Zwierzyńcu w odniesieniu do jakości 
życia. Pytanie miało charakter otwarty i nieobowiązkowy. Wśród najczęstszych odpowiedzi pojawiły 
się: 

- bliskość terenów zielonych, możliwość obcowania z przyrodą (35 odpowiedzi),  

- cisza i spokój (15 odpowiedzi),  

- tereny rekreacyjne – miejsca, w których przyjemnie i aktywnie można spędzić swój wolny czas 
(11 odpowiedzi),  

- dbałość o infrastrukturę – docenione zostały remonty ulic i chodników, doświetlenie wsi, 
gazyfikacja, dostęp do Internetu (9 odpowiedzi),  

- dbałość o estetykę (6 odpowiedzi),  

- rozwijanie infrastruktury i ruchu turystycznego (6 odpowiedzi),  

- zabytki (5 odpowiedzi),  

- imprezy kulturalne, w tym Letnia Akademia Filmowa (5 odpowiedzi),  

- inni mieszkańcy gminy (4 odpowiedzi),  

- miejsca pracy (3 odpowiedzi),  

- poziom szkolnictwa (3 odpowiedzi), 
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- dostępność do usług ochrony zdrowia (2 odpowiedzi). 

Analogicznie, mieszkańcy gminy zostali zapytani, co najmniej podoba im się w Zwierzyńcu w 
odniesieniu do jakości życia. Pytanie miało charakter otwarty i nieobowiązkowy. Wśród 
najczęstszych odpowiedzi pojawiły się:  

- stan dróg i chodników (22 odpowiedzi), 

- niski poziom i niewystarczająca ilość wydarzeń kulturalnych (19 odpowiedzi), 

- niska estetyka (stan zabytków, reklamy etc.) – (13 odpowiedzi), 

- brak pracy, bezrobocie (12 odpowiedzi), 

- utrudniony dostęp do służby zdrowia, brak specjalistów (8 odpowiedzi), 

- zły stan bądź brak kanalizacji (8 odpowiedzi), 

- wysokie ceny opłat za usługi komunalne oraz za podstawowe artykuły (7 odpowiedzi), 

- zastrzeżenia do działalności samorządu (5 odpowiedzi), 

- niewystarczające bądź nietrafione inwestowanie w turystykę (5 odpowiedzi), 

- brak wyspecjalizowanych sklepów – spożywczych, kosmetycznych oraz stacji benzynowej (4 
odpowiedzi), 

- utrudnienia w dostępie do przedszkola i żłobka, ich zły stan (4 odpowiedzi), 

- brak zaangażowania mieszkańców (3 odpowiedzi). 

Ponad to respondenci zostali poproszeni o wskazanie, co iw ich opinii powinno zostać zmienione w 
gminie, aby poprawić jakość życia. Pytanie miało charakter otwarty i nieobowiązkowy. Ankietowani 
najczęściej pisali o: 

- budowie dróg i chodników bądź poprawie ich stanu (17 odpowiedzi), 

- powstaniu nowych miejsc pracy (12 odpowiedzi), 

- zmianie podejścia osób zarządzających gminą (9 odpowiedzi), 

- rozwinięciu i urozmaiceniu oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców (7 odpowiedzi), 

- większej dbałości o estetykę (7 odpowiedzi), 

- poprawie sieci kanalizacyjnej (7 odpowiedzi), 

- potrzebie rozwoju infrastruktury turystycznej (6 odpowiedzi), 

- konieczności promowania gminy, zarówno wśród turystów, jak i inwestorów (5 odpowiedzi), 

- poprawie dostępu do służby zdrowia (5 odpowiedzi), 

- intensyfikacji działań mających na celu ochronę środowiska i edukację ekologiczną (4 
odpowiedzi), 

- częstszym przeprowadzaniu konsultacji społecznych i większy dostęp do informacji o 
działaniach podejmowanych przez samorząd (3 odpowiedzi), 

- budowie stacji paliw (3 odpowiedzi), 

- budowie pasażu handlowego bądź supermarketu (3 odpowiedzi). 

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie, jaka, ich zdaniem, powinna być gmina 
Zwierzyniec w przyszłości. Największą popularnością cieszyła się odpowiedź „sportu i rekreacji 
(25,7% odpowiedzi), następnie „turystyki kulturowej” (23,6% odpowiedzi) i „handlu i usług” (16% 
odpowiedzi). Wśród odpowiedzi otwartych pojawiły się: rozwój przemysłu meblarskiego 
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(3 odpowiedzi), turystyka aktywna (2 odpowiedzi) oraz gmina „przyjazna mieszkańcom i turystom, 
stwarzającym możliwości rozwoju małym polskim, lokalnym przedsiębiorcom i inicjatywom 
prywatnym, zamiast zagranicznym lub korporacyjnym projektom z dużym budżetem” (1 
odpowiedź). Poniższa tabela i wykres przedstawiają dokładny rozkład odpowiedzi. 

Tabela 74. Jaką gminą powinien być Zwierzyniec w przyszłości 

 Wyszczególnienie liczba % 

Handlu i usług 38 16,00% 

Kultury i sztuki 37 15,60% 

Turystyki kulturowej  56 23,60% 

Sportu i rekreacji 61 25,70% 

Centrów logistycznych 13 5,50% 

Przemysłu rolno -spożywczego  12 5,10% 

Gmina korzystająca z  15 6,30% 

Inne 5 2,10% 

Suma 237 100,00% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Kolejnym pytaniem postawionym przed respondentami była prośba o wskazanie trzech 
najpilniejszych inwestycji w gminie. Według mieszkańców biorących udział w ankiecie, najbardziej 
priorytetowymi inwestycjami w gminie powinna być „modernizacja dróg” (21,4% odpowiedzi), 
„wsparcie aktywności gospodarczej, zawodowej, społecznej i kulturalnej mieszkańców” 
(11,9% odpowiedzi), a także „zwiększenie nakładów na inwestycje sprzyjające rozwojowi turystyki 
(rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej)” (11,0% odpowiedzi). Dokładny rozkład 
odpowiedzi przedstawia tabela i wykres poniżej. 

Tabela 75. Najpilniejsze inwestycje w gminie Zwierzyniec 

 Wyszczególnienie liczba % 

Rozwój sieci internetowej (w tym Internet szerokopasmowy) 35 10,4% 

Rozwój terenów pod inwestycje gospodarcze (uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych w infrastrukturę) 

18 5,4% 

Modernizacja dróg 72 21,4% 

Promocja i wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii 15 4,5% 

Szersze wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i promocja gminy 29 8,6% 

Wsparcie aktywności gospodarczej, zawodowej, społecznej i kulturalnej 
mieszkańców 

40 11,9% 

Remonty szkół 6 1,8% 

Zwiększenie estetyki miasta/gminy (np. zakładanie nowych terenów 
zielonych, nowych stref rekreacji) 

27 8,0% 

Zwiększenie nakładów na inwestycje sprzyjające rozwojowi turystyki 
(rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej) 

37 11,0% 

Modernizacja budynków użyteczności publicznej 6 1,8% 

Uporządkowanie przestrzeni, plany zagospodarowania przestrzennego 10 3,0% 

Budowa infrastruktury przy drogach (parkingi, chodniki, oświetlenie, zatoki 
i wiaty przystankowe) 

25 7,4% 

Rozwój systemu segregacji odpadów 5 1,5% 

Rozbudowa usług gastronomiczno – hotelarskich 7 2,1% 

Inne 4 1,2% 

Suma 336 100,0% 
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Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

Mieszkańcy Gminy Zwierzyniec zostali poproszeni także o wskazanie, co ich zdaniem, powinno stać 
się wizytówką gminy. Zdecydowanie najwięcej respondentów wybrało odpowiedź „przyroda” 
(42% odpowiedzi). Na drugim miejscu uplasowała się „turystyka” (27,7% odpowiedzi), a na trzecim 
„możliwości inwestycyjne” (10,9% odpowiedzi). Dokładny rozkład odpowiedzi przedstawia tabela i 
wykres poniżej. 

Tabela 76. Co powinno stać się wizytówką gminy Zwierzyniec 

 Wyszczególnienie liczba % 

Kultura 8 6,7% 

Przyroda 50 42,0% 

Możliwości inwestycyjne 13 10,9% 

Sport 3 2,5% 

Turystyka 33 27,7% 

Zabytki 9 7,6% 

Brak odpowiedzi 3 2,5% 

Suma 119 100,0% 

Źródło: badanie ankietowe mieszkańców gminy Zwierzyniec, N=119 

VI.5. Podsumowanie 

Większość respondentów wskazuje, że w gminie Zwierzyniec mieszka im się bardzo dobrze bądź 
dobrze, a aż 61 % z nich wiąże swoje plany na przyszłość z gminą. Taka postawa mieszkańców może 
stanowić solidne podstawy pod rozwój gminy. 

Mieszkańcy gminy Zwierzyniec są zadowoleni z polityki oświatowej i poziomu edukacji w szkołach na 
wszystkich poziomach. Respondenci pozytywnie oceniają aspekty związane z życiem codziennym w 
gminie, takie jak: bezpieczeństwo mieszkańców, wywóz nieczystości/ gospodarka odpadami czy 
zieleń miejska, parki, tereny rekreacyjne. W pytaniu otwartym o to, co ankietowanym najbardziej 
podoba im się w gminie, najczęściej wskazywano bliskość terenów zielonych i możliwość obcowania 
z przyrodą, tereny rekreacyjne i dbałość o infrastrukturę. 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że najważniejszymi problemami, z którymi zmuszeni mierzyć się 
mieszkańcy gminy, jest niezadowalający stan infrastruktury drogowej, brak dostępu niektórych 
mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Respondentów niepokoi także poziom bezrobocia, w związku 
z czym wskazują na konieczność powstawania nowych miejsc pracy. Zdaniem mieszkańców 
urozmaiceniu powinna ulec oferta kulturalna. 
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