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1. Wprowadzenie 

Strategia Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2015-2022 jest wynikiem 

aktualizacji wcześniej obowiązującej strategii. Poprzedni dokument został 

przyjęty Uchwałą Nr XXII/108/2008 Rady Gminy w Żmudź z dnia  

28 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy 

Żmudź na lata 2008 – 2015.  

Strategia rozwoju gminy to pewien generalny plan systemowego, 

długofalowego działania władz samorządowych oraz wszystkich, którzy chcą 

im w tym pomóc wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmiennego otoczenia 

i działań innych podmiotów, ukierunkowany przez wartości i opcje uznane 

przez społeczność lokalną, oparty na wewnętrznym potencjale sił 

i uwzględniający wewnętrzne słabości. 

 

1.1. Przesłanki aktualizacji poprzedniej strategii 

Głównym powodem aktualizacji poprzedniej Strategii Rozwoju Gminy 

Żmudź obejmującej lata 2008-2015 było zweryfikowanie wskaźników rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

z uwzględnieniem najnowszych danych i na tej podstawie przeformułowanie 

celów strategicznych. Spójność zaktualizowanego dokumentu z zapisami, 

zawartymi w dokumentach strategicznych na poziomie kraju, województwa 

i powiatu, stworzy formalną podstawę do ubiegania się Gminy Żmudź  

o dofinansowanie zaplanowanych zadań z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej w latach 2014-2020. Ważnym powodem aktualizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Żmudź obejmującej lata 2008-2015 było również zapewnienie 

spójności jej celów i działań z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 

na lata 2014-2020, jej celami wdrażanymi za pomocą krajowych i regionalnych 

programów operacyjnych. 
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1.2. Przyjęta metodologia prac nad strategią 

 Przy opracowywaniu aktualizacji strategii rozwoju gminy Żmudź 

wykorzystano metodę ekspercko-partycypacyjną, który pozwala na udział  

władz i społeczności lokalnej w pracach nad strategią. Metoda ta polega na 

wykorzystaniu potencjału zespołu powołanego w ramach struktur gminnych 

oraz ekspertów zewnętrznych. W ramach przyjętej metodologii prac powołano 

zespół zadaniowy ds. opracowania strategii składający się m.in. z pracowników 

Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, radnych oraz przedstawicieli 

organizacji społeczno - gospodarczych. Zespół ten odpowiedzialny był za 

przygotowanie ogólnego planu strategicznego, zarysu strategii w ogólnej 

formie. Wybrano również głównego konsultanta ds. aktualizacji strategii, który 

w ramach swoich zadań sprawował nadzór nad merytoryczną stroną Strategii 

oraz odpowiedzialny był za przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu. 

Ostatecznego zatwierdzenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na 

lata 2008-2015 z perspektywą do 2022 roku dokonał zespół wraz z władzami 

samorządowymi gminy. 

W trakcie prac nad aktualizacją strategii zorganizowano dwa spotkania 

konsultacyjne z udziałem społeczności lokalnej. Pierwsze spotkanie miało na 

celu określenie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w kontekście prac 

nad aktualizacją, zostało przeprowadzone w oparciu o metodę otwartej 

przestrzeni.  Na spotkaniu dokonano diagnozy społeczno- gospodarczej oraz 

przeprowadzono analizę SWOT, która wynikała z  przeprowadzonej diagnozy.  

Podczas drugiego spotkania konsultacyjnego wypracowano ostateczną 

wersję Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2008-2015 

z perspektywą do 2022 roku.  

Poza uczestnictwem w organizowanych spotkaniach społeczność gminy 

mogła zgłaszać swoje uwagi również drogą elektroniczną za pośrednictwem 

strony internetowej, na której były udostępniane poszczególne elementy 

strategii. 
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1.3. Zakres aktualizacji strategii 

Obowiązująca od 2008 r. Strategia Rozwoju Gminy Żmudź na lata  

2008–2015 wraz z upływem czasu stała się dokumentem wymagającym 

aktualizacji. Przeprowadzona analiza oraz sprawozdanie z realizacji Strategii 

wykazały, że część zadań określonych w w/w Strategii została zrealizowana. 

Analizując dokument uznano, że nie ma przesłanek, uzasadniających budowę 

nowego dokumentu strategicznego od podstaw. Ponieważ zapisy Strategii do 

roku 2015 wymagały weryfikacji i dostosowania do obecnej sytuacji społeczno -

gospodarczej, postanowiono dokonać aktualizacji tegoż dokumentu. Warto 

dodatkowo zaznaczyć, iż zarządzanie polityką rozwoju  opierać się powinno na 

postępującym planowaniu strategicznym, co uzasadnia potrzebę okresowego 

przeglądu realizacji przyjętych celów oraz możliwą ich aktualizację. Uznając, że 

w okresie, który upłynął od przyjęcia poprzedniej Strategii – zarówno 

w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz – zaszły realne zmiany wpływające 

na rozwój gminy Żmudź władze samorządowe uznały za zasadne i właściwe 

przeprowadzenie aktualizacji tego dokumentu. 

Innym istotnym aspektem przemawiającym za aktualizacją Strategii jest 

nowy okres programowania funduszy unijnych oraz nowe wytyczne związane 

z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.  

Przedmiotem aktualizacji jest: 

 Przeprowadzenie diagnozy społeczno - gospodarczej, obejmującej  

analizę uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju 

Gminy Żmudź z wykorzystaniem aktualnych danych i wyników 

ankiet oraz wskazanie głównych barier rozwojowych,  

 Wyznaczenie misji i wizji Gminy Żmudź, 

 Sformułowanie celów strategicznych i operacyjnych Aktualizacji 

Strategii Rozwoju, 
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  Wykreowanie systemu monitorowania i oceny realizacji 

wskaźników osiągania celów zaktualizowanej strategii, 

1.4. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu 

Przyjęte w Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2008-2015 

z perspektywą do 2022 roku cele strategiczne i cele operacyjne wpisują się 

w realizację priorytetów i celów operacyjnych dokumentów wyższego rzędu. 

Ocena ich spójności ma na celu umiejscowienie realizacji przyjętych celów 

strategicznych i operacyjnych gminy Żmudź w drodze do osiągnięcia celów 

założonych w dokumentach rangi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. 

Spójność Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2008-2015  

z perspektywą do 2022 roku  ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 1 Spójność celów strategicznych i Aktualizacji Strategii Rozwoju 
Gminy Żmudź na lata 2008-2015 z perspektywą do 2022 roku  z obszarami 
strategicznymi i celami Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

 
Cele strategiczne i operacyjne 

Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Żmudź na lata 2008-2015 z perspektywą 

do 2022 roku 

Obszary strategiczne i cele Strategii 
Rozwoju Kraju 2020 

Cel strategiczny 1. 
Zwiększenie konkurencyjności lokalnej 
gospodarki poprzez rozwój 
infrastruktury oraz wzrost zatrudnienia 
mieszkańców gminy poza rolnictwem. 

Obszar strategiczny II. 
Konkurencyjna gospodarka 

Cel operacyjny 1.1. 
Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury w celu poprawy 
atrakcyjności inwestycyjnej gminy 
Żmudź. 

Cel II.2. 
Wzrost wydajności gospodarki 
(II.2.4. Poprawa warunków ramowych 
dla prowadzenia działalności 
gospodarczej) 

Cel operacyjny 1.2. 
Wspieranie przedsiębiorczości i 
tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem. 

Cel II.4. 
Rozwój kapitału ludzkiego 
(II.4.1. Zwiększanie aktywności 
zawodowej) 
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Cel strategiczny 2. 
Pełniejsze wykorzystanie położenia 
i potencjału turystycznego gminy 

Obszar strategiczny I. Sprawne 
i efektywne państwo 

Obszar strategiczny III. Spójność 
społeczna i terytorialna 

Cel operacyjny 2.1. 
Rozwój oraz rozbudowa infrastruktury 
poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną 
i turystyczną gminy 

Cel I.3. 
Wzmocnienie warunków sprzyjających 
realizacji indywidualnych potrzeb i 
aktywności obywatela 
(I.3.2. Rozwój kapitału społecznego) 
Cel III.3. 
Wzmocnienie mechanizmów 
terytorialnego równoważenia rozwoju 
oraz integracja przestrzenna dla 
rozwijania i pełnego wykorzystania 
potencjałów regionalnych 
(III.3.3. Tworzenie warunków dla 
rozwoju ośrodków regionalnych, 
subregionalnych i lokalnych oraz 
wzmacniania potencjału obszarów 
wiejskich) 

Cel operacyjny 2.2. 
Ochrona i promocja obiektów 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Cel I.3. 
Wzmocnienie warunków sprzyjających 
realizacji indywidualnych potrzeb i 
aktywności obywatela 
(I.3.2. Rozwój kapitału społecznego) 

Cel strategiczny 3. 
Rozwój społeczności lokalnej oraz 
włączenie społeczne 

Obszar strategiczny I. Sprawne 
i efektywne państwo 
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna 
gospodarka  

Cel operacyjny 3.1. 
Poprawa infrastruktury społecznej i 
nowoczesna edukacja 

Cel I.3. 
Wzmocnienie warunków sprzyjających 
realizacji indywidualnych potrzeb i 
aktywności obywatela 
(I.3.2. Rozwój kapitału społecznego) 

Cel operacyjny 3.2. 
Rozwój kapitału społecznego 

Cel II.4. 
Rozwój kapitału ludzkiego 
(II.4.3. Zwiększenie mobilności 
zawodowej i przestrzennej) 

Cel strategiczny 4.  
Pozytywna energia, czyste środowisko 
i efektywna energetyka 

Obszar strategiczny II. 
Konkurencyjna gospodarka  
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Cel operacyjny 4.1. Rozwój OZE 
i technologii przyjaznych środowisku 

Cel II.6 Bezpieczeństwo energetyczne 
i środowisko (II.6.2. Poprawa 
efektywności energetycznej) 

Cel operacyjny 4.2. Rozwój inwestycji 
służących ochronie środowiska 

Cel II.6. 
Bezpieczeństwo energetyczne i 
środowisko 
(II.6.4. Poprawa stanu środowiska) 

 

Spójność Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2008-2015 

z perspektywą do 2022 roku  ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020  (z perspektywą do 2030 r.) przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 2 Powiązania celów strategicznych i operacyjnych Aktualizacji 
Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2008-2015 z perspektywą do 2022 
roku  z celami strategicznymi i operacyjnymi Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

 
Cele strategiczne i operacyjne 

Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Żmudź na lata 2008-2015 z perspektywą 

do 2022 roku   

Cele strategiczne i operacyjne Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Cel strategiczny 1. 
Zwiększenie konkurencyjności lokalnej 
gospodarki poprzez rozwój 
infrastruktury oraz wzrost zatrudnienia 
mieszkańców gminy poza rolnictwem. 
 

Cel strategiczny 1. 
Wzmacnianie urbanizacji regionu 

Cel strategiczny 2. 
Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój 
obszarów wiejskich 

Cel strategiczny 3. 
Selektywne zwiększanie potencjału 
wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 
technologicznego, przedsiębiorczości i 
innowacyjności regionu 

Cel strategiczny 4. 
Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna 
i kulturowa integracja regionu 

Cel operacyjny 1.1. 
Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury w celu poprawy 
atrakcyjności inwestycyjnej gminy 
Żmudź. 

 

Cel operacyjny 2.5. 
Wyposażenie obszarów wiejskich 
w infrastrukturę transportową, 
komunalną, energetyczną 
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Cel operacyjny 1.2. 
Wspieranie przedsiębiorczości i 
tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem. 

 

Cel operacyjny 2.4. 
Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i 
tworzenia pozarolniczych miejsc pracy 
na obszarach wiejskich 
Cel operacyjny 3.5. 
Wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Cel strategiczny 2. 
Pełniejsze wykorzystanie położenia 
i potencjału turystycznego gminy 

Cel strategiczny 2. 
Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój 
obszarów wiejskich 
Cel strategiczny 4. 
Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna 
i kulturowa integracja regionu 

Cel operacyjny 2.1. 
Rozwój oraz rozbudowa infrastruktury 
poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną 
i turystyczną gminy 

 

Cel operacyjny 4.5. 
Racjonalne i efektywne wykorzystywanie 
zasobów przyrody dla potrzeb 
gospodarczych i rekreacyjnych, przy 
zachowaniu i ochronie walorów  
środowiska przyrodniczego 
Cel operacyjny 2.5. 
Wyposażenie obszarów wiejskich 
w infrastrukturę transportową, 
komunalną, energetyczną 

Cel operacyjny 2.2. 
Ochrona i promocja obiektów 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Cel operacyjny 4.3. 
Wzmacnianie społecznej tożsamości 
regionalnej i rozwijanie więzi i 
współpracy wewnątrzregionalnej 

Cel strategiczny 3. 
Rozwój społeczności lokalnej oraz 
włączenie społeczne 

Cel strategiczny 3. 
Selektywne zwiększanie potencjału 
wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 
technologicznego, przedsiębiorczości i 
innowacyjności regionu 
Cel strategiczny 4. 
Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna 
i kulturowa integracja regionu 

Cel operacyjny 3.1. 
Poprawa infrastruktury społecznej i 
nowoczesna edukacja 
 

Cel operacyjny  3.4. 
Rozwijanie systemu kształcenia 
dostosowanego do specyfiki regionu 

Cel operacyjny 3.2. 
Rozwój kapitału społecznego 
 

Cel operacyjny 4.2. 
Wspieranie włączenia społecznego 

Cel strategiczny 4.  
Pozytywna energia, czyste środowisko i 
efektywna energetyka 

Cel strategiczny 2. 
Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój 
obszarów wiejskich 
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Cel strategiczny 4. 
Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna 
i kulturowa integracja regionu 

Cel operacyjny 4.1. Rozwój OZE i 
technologii przyjaznych środowisku 

Cel operacyjny 2.5. 
Wyposażenie obszarów wiejskich w 
infrastrukturę transportową, komunalną, 
energetyczną 

Cel operacyjny 4.2. Rozwój inwestycji 
służących ochronie środowiska 

Cel operacyjny 4.5. 
Racjonalne i efektywne wykorzystywanie 
zasobów przyrody dla potrzeb 
gospodarczych i rekreacyjnych, przy 
zachowaniu i ochronie walorów  
środowiska przyrodniczego 

  

Spójność Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2008-2015 

z perspektywą do 2022 roku z Aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu 

Chełmskiego na lata 2008-2015 (z perspektywą do 2020 r.) przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 3 Spójność celów strategicznych i operacyjnych Aktualizacji Strategii 
Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2008-2015 z perspektywą do 2022 roku  
z priorytetami (celami strategicznymi) i celami operacyjnymi Strategii 
Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015 (z perspektywą do 2020 r.) 

 
Cele strategiczne i operacyjne 

Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Żmudź na lata 2008-2015 z perspektywą 

do 2022 roku   

Priorytety (cele strategiczne) i cele 
operacyjne Strategii Rozwoju Powiatu 

Chełmskiego na lata 2008-2015 
(z perspektywą do 2020 r.) 

Cel strategiczny 1. 
Zwiększenie konkurencyjności lokalnej 
gospodarki poprzez rozwój 
infrastruktury oraz wzrost zatrudnienia 
mieszkańców gminy poza rolnictwem. 
 

Priorytet 1. 
Zrównoważone wykorzystanie 
istniejących zasobów dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

Priorytet 2. 
Zwiększenie konkurencyjności i 
innowacyjności lokalnej gospodarki 

Priorytet 3. 
Wzrost poziomu zatrudnienia i jakości 
życia mieszkańców powiatu 
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Priorytet 4. 
Podnoszenie kompetencji i zdolności do 

kooperacji mieszkańców oraz 
ograniczenie wykluczenia 

cywilizacyjnego 

Cel operacyjny 1.1. 
Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury w celu poprawy 
atrakcyjności inwestycyjnej gminy 
Żmudź. 

 

Cel operacyjny 1.1. 
Gospodarcze wykorzystanie istniejących 
zasobów naturalnych 
 Cel operacyjny 2.1. 
Rozwój infrastruktury liniowej i 
punktowej służącej poprawie 
dostępności transportowej i atrakcyjności 
inwestycyjnej 
Cel operacyjny 4.3. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cywilizacyjnemu w zakresie społecznym, 
kulturalnym, edukacyjnym, 
informatycznym, komunikacyjnym, 
technicznym 

Cel operacyjny 1.2. 
Wspieranie przedsiębiorczości i 
tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem. 

 

Cel operacyjny 2.2. 
Promowanie i wspieranie innowacyjności  
Cel operacyjny 3.1.  
Tworzenie programów łączących 
wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i 
innowacyjności ze wzrostem 
zatrudnienia wraz z aktywnymi formami 
przeciwdziałania bezrobociu  
Cel operacyjny 3.2. 
Rozbudowa infrastruktury sportowej, 
rekreacyjnej i turystycznej służącej 
zwiększaniu zatrudnienia w sektorze 
usług 

Cel strategiczny 2. 
Pełniejsze wykorzystanie położenia 
i potencjału turystycznego gminy 
 

Priorytet 1. 
Zrównoważone wykorzystanie 
istniejących zasobów dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

Priorytet 2. 
Zwiększenie konkurencyjności 
i innowacyjności lokalnej gospodarki 

Priorytet 3. 
Wzrost poziomu zatrudnienia i jakości 
życia mieszkańców powiatu 
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Priorytet 4. 
Podnoszenie kompetencji i zdolności do 
kooperacji mieszkańców oraz 
ograniczenie wykluczenia 
cywilizacyjnego 

Cel operacyjny 2.1. 
Rozwój oraz rozbudowa infrastruktury 
poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną 
i turystyczną gminy 
 

Cel operacyjny 1.1. 
Gospodarcze wykorzystanie istniejących 
zasobów naturalnych 
 Cel operacyjny 2.1. 
Rozwój infrastruktury liniowej i 
punktowej służącej poprawie 
dostępności transportowej i atrakcyjności 
inwestycyjnej 
Cel operacyjny 4.3. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cywilizacyjnemu w zakresie społecznym, 
kulturalnym, edukacyjnym, 
informatycznym, komunikacyjnym, 
technicznym 

Cel operacyjny 2.2. 
Ochrona i promocja obiektów 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Cel operacyjny 4.3. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cywilizacyjnemu w zakresie społecznym, 
kulturalnym, edukacyjnym, 
informatycznym, komunikacyjnym, 
technicznym 

Cel strategiczny 3. 
Rozwój społeczności lokalnej oraz 
włączenie społeczne 

Priorytet 4. 
Podnoszenie kompetencji i zdolności do 
kooperacji mieszkańców oraz 
ograniczenie wykluczenia 
cywilizacyjnego 
Priorytet 2. 
Zwiększenie konkurencyjności 
i innowacyjności lokalnej gospodarki 

Cel operacyjny 3.1. 
Poprawa infrastruktury społecznej i 
nowoczesna edukacja 
 

Cel operacyjny 4.3. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cywilizacyjnemu w zakresie społecznym, 
kulturalnym, edukacyjnym, 
informatycznym, komunikacyjnym, 
technicznym 

Cel operacyjny 3.2. 
Rozwój kapitału społecznego 
w gminie 

Cel operacyjny 4.1. Stałe podnoszenie 
poziomu wykształcenia i wiedzy 
mieszkańców oraz dostosowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 
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Cel strategiczny 4.  
Pozytywna energia, czyste środowisko i 
efektywna energetyka 

Priorytet 1. 
Zrównoważone wykorzystanie 
istniejących zasobów dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

 
Cel operacyjny 4.1. Rozwój OZE i 
technologii przyjaznych środowisku 

 Cel operacyjny 1.1. Gospodarcze 
wykorzystanie istniejących zasobów 
naturalnych 
Cel operacyjny 1.2. 
Ochrona środowiska w zgodzie z 
potrzebami życiowymi człowieka. 

Cel operacyjny 4.2. Rozwój inwestycji 
służących ochronie środowiska 

 Cel operacyjny 1.1. Gospodarcze 
wykorzystanie istniejących zasobów 
naturalnych 
Cel operacyjny 1.2. 
Ochrona środowiska w zgodzie z 
potrzebami życiowymi człowieka. 

 

2. Diagnoza  
 

2.1. Dotychczasowe efekty wdrażania strategii 

Strategia Rozwoju  Gminy Żmudź na lata 2008-2015 stanowiła podstawę do 

realizacji wielu działań mających na celu stały rozwój gminy. Działania te 

finansowane były w głównej mierze z funduszy pochodzących z Unii 

Europejskiej (głównie RPO WL 2007-2013 oraz PROW 2007-2013) oraz ze 

środków budżetu państwa oraz własnych gminy. 

Strategia była wdrażana poprzez realizację trzech celów strategicznych 

(tj. zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez rozwój 

infrastruktury oraz wzrost zatrudnienia mieszkańców gminy, Poprawa 

atrakcyjności turystycznej gminy oraz Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz 

ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego) oraz ośmiu celów 

operacyjnych. Nie ustalono wartości początkowych dla poszczególnych 

wskaźników. Dla zdecydowanej większości wskaźników jedynym źródłem 

weryfikacji ich osiągnięcia są dane otrzymane z Urzędu Gminy w Żmudzi oraz 

z jednostek mu podległych. 
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W latach 2007- 2013 gmina Żmudź przeznaczyła znaczne środki finansowe 

na realizację działań  inwestycyjnych. Łączne środki inwestycyjne wyniosły 

około 94% wszystkich inwestycji.  Inwestycje przewidziane w wieloletnim 

planie inwestycyjnym dla gminy Żmudź na lata 2008-2015 (Lista zadań 

i projektów na lata 2008-2015 przedstawiona w Strategii Rozwoju Gminy 

Żmudź na lata 2008-2015) zostały zrealizowane w  około 50 % Zadaniami, które 

nie doczekały się realizacji są: 

 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości 

Maziarnia, 

 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości 

Leszczany,  

 Energia słoneczna elementem ekologicznego wykorzystania 

naturalnych uwarunkowań gmin Cyców, Kraśniczyn, Leśniowice, 

Sosnowica, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź, Puchaczów, 

 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 844 na 

odcinku Chełm-Kolonia Raciborowice od km 4+288 (ul. 

Modrzewiowa w m. Chełm) do 34 +035, 

 Wykonanie folderu promującego Gminę Żmudź, 

 Organizacja szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia 

działalności agroturystycznej, 

 Wytyczenie szlaku rowerowego „Poznaj gminę Żmudź”, 

 Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie zakładania  

i prowadzenia działalności gospodarczej.  

Ponadto, gmina i jednostki jej podległe zrealizowały szereg działań 

zarówno inwestycyjnych, jak i miękkich nie ujętych w wieloletnim planie 

inwestycyjnym dla gminy Żmudź na lata 2008-2015, ale mających znaczący 

wpływ na realizację założeń Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2008 -

2015. Poniższa tabela prezentuje niektóre z nich:  
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Tabela 4  Zadania zrealizowane w latach 2007-2013, nie ujęte w  Wieloletnim  
Planie Inwestycyjnym dla Gminy Żmudź na lata 2008- 2015 

Lp. Nazwa zadania 
Kwota 

inwestycji 

Kwota 

pozyskanych 

środków 

Źródło 

finansowania 

1.  

Remont połączony z 

modernizacją świetlicy wiejskiej 

w Roztoce 

53 694,47 zł 25 000,00 zł 
PROW/Budżet 

gminy 

2.  

Kształtowanie przestrzeni 

publicznej w centrum 

miejscowości Żmudź i Żmudź 

Kolonia poprzez odnowę 

chodników, placów 

parkingowych i uporządkowanie 

terenów zieleni 

216 339,71 zł 120 000,00 zł PROW/Budżet 

gminy 

3. 

Utworzenie Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Wólce 

Leszczańskiej 

337 224,36 zł 302 273,65 zł Budżet 
państwa/Budżet 

gminy 

4. 

Przebudowa drogi gminnej nr 

104985L od km 0+000 do km 

2+000 w miejscowości Leszczany 

I Gm. Żmudź 

418 384,23 zł 309 187,00 zł Budżet 

gminy/Budżet 

państwa 

5. 

Przebudowa ciągu pieszo - 

jezdnego na osiedlu 

popegeerowskim w Żmudzi 

170 435,75 zł 136 106,57 zł Program 

Pomocy 

Środowiskom 

Popegeerowski

m/Budżet 

gminy 
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6. 

Utworzenie filii SDŚ 

w Wołkowianach 

147 417,00 zł 138 309,00 zł Budżet 

państwa/Budżet 

gminy 

7. 

Modernizacja oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

50 404,94 zł 50 404,94 zł Program 

Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

8. 

Modernizacja oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. Druga edycja 

w Gminie Żmudź  

49 083,36 zł 49 083,36 zł Program 

Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

 

W ramach celu strategicznego I zwiększenie konkurencyjności lokalnej 

gospodarki oraz wzrost zatrudnienia mieszkańców gminy podjęto działania 

mające na celu realizację wszystkich trzech poszczególnych celów 

operacyjnych. W ramach pierwszego celu strategicznego wybudowano 53 

przydomowe oczyszczalnie ścieków na łączną kwotę 481 945,53 zł w tym kwota 

środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

wynosi 282 663,714 zł. Wiele inwestycji dotyczyło remontów i budowy dróg, na 

które pozyskano środki w łącznej wysokości 4 253 829,19 zł (wartość środków 

pozyskanych 2 161 504,24  zł czyli 49,95 %). Ponadto w ramach rozwoju 

infrastruktury wykonano zadania nie ujęte w poprzedniej strategii: remont 

drogi gminnej nr 104998L przez wieś Annopol do drogi powiatowej 1852L 

Dryszczów - Holendry – Dubienka oraz przebudowa drogi gminnej nr 104985L 

od km 0+000 do km 2+000 w miejscowości Leszczany I gm. Żmudź. Na całość 

inwestycji przeznaczono 793 922,97 zł w tym środki pozyskane   

z budżetu państwa to 471 248,00 zł.).  Wykonano rekultywację składowiska 

odpadów komunalnych w Żmudzi realizowanej przy udziale środków 

unijnych z Funduszu Spójności w ramach projektu Zakład Przetwórstwa 

Odpadów Komunalnych Rejonu Chełmskiego „rekultywacja odpadów” 

(wartość całej inwestycji to kwota 265 872,90 zł w tym środki pozyskane 
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184 116,98 zł). W ramach realizacji celu wykonano również termomodernizację 

budynku komunalnego w Żmudzi (Ośrodek Zdrowia) o wartości 419 734,0 zł 

(wartość środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 2007-2013 to 226 062,56 zł) oraz Wybudowano 

Gminne Centrum Sportowo-Kulturalne w Żmudzi poprzez budowę boisk 

i placu parkingowego. Wartość wszystkich inwestycji w ramach  1 celu 

strategicznego wyniosła 6 256 447,59 zł, z czego 3  645 204,15 zł to środki 

pochodzące ze źródeł zewnętrznych (54,86%). 

Realizacja II celu strategicznego poprawa atrakcyjności turystycznej 

gminy uwarunkowana była od realizacji dwóch celów operacyjnych. Pierwszy 

cel operacyjny zakładał działania związane z rozwojem infrastruktury 

poprawiającej atrakcyjność turystyczną gminy. Cel został zrealizowany poprzez 

m.in. realizację projektu „Współpraca polsko - ukraińska na rzecz rozwoju 

turystyki na obszarze przygranicznym” w ramach którego zmodernizowano 

infrastrukturę turystyczną na terenie zbiornika „Dębowy Las”. W ramach tej 

inwestycji zrealizowano cztery zakresy działań. Na terenie kąpieliska 

wykonano budynek 6 – modułowy  (łazienki, budynek gospodarczy + 4 wiaty), 

budynek 5 – modułowy (łazienki, budynek gospodarczy + 3 wiaty), budynek 3 

– modułowy (grill + 2 wiaty), budynek 3 – modułowy (taras widokowy + 2 

wiaty), zestawy zadaszone z paleniskiem, zestawy zadaszone, wyremontowano 

budynek gospodarczy oraz wykonano boiska do siatkówki i plac zabaw. 

Na terenie przy lesie wykonano budynek 5 – modułowy (łazienki, budynek 

gospodarczy + 3 wiaty), budynek 3 – modułowy (grill + 2 wiaty), budynek 3 – 

modułowy (taras widokowy + 2 wiaty), budynek 3 – modułowy (3 wiaty), 

zestawy zadaszone z paleniskiem, boisko do siatkówki oraz plac zabaw. 

W ramach elementów łączących tereny wybudowano dwa pomosty do 25 m, 

wybudowano 25 pomostów do 5 m, wyremontowano istniejący pomost, 

utwardzono drogę, wykonano oświetlenie, utwardzono plac postojowy oraz 

wymieniono piasek na plaży. W ramach elementów małej architektury 

wykonano obicie kontenera  śmieciowego, wykonano ogrodzenie terenu oraz 

zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Ponadto 
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zakupiono wyposażenie zbiornika: kajaki, rowery wodne i kamizelki 

ratunkowe. 

Wartość inwestycji to kwota 1 927 220,26 zł suma środków pozyskanych  

z programu Polska-Białoruś-Ukraina to 1 716 189,64 zł.  

Dzięki funduszom unijnym z okresu programowania 2007 – 2013 znacznie 

poprawiono promocję Gminy Żmudź. W ramach projektu pn. 

„Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej” 

zainstalowano witacze, tablice informacyjno – promocyjne w sołectwach, 

wykonano wirtualny spacer, foldery promocyjne oraz dużą ilość gadżetów 

promocyjnych. Natomiast dzięki realizacji projektu pn. „Turystyka 

międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego” Gmina Żmudź wraz  

z partnerami projektu tj. Gminami Dorohusk, Leśniowice  

i Wojsławice wzięła udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych Lato 

2015. Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności i promocja 

gospodarcza terenów turystycznych gmin uczestniczących w projekcie, 

zmierzająca do zachęcenia inwestorów do aktywności gospodarczej na w/w 

terenie. W ramach projektu zrealizowano działania m.in. takie jak wytyczenie 

szlaku rowerowego łączącego zbiorniki wodne znajdujące się na terenie każdej 

z gmin, opracowanie i publikację przewodnika z mapą turystyczną, 

opracowanie i publikację mapy trasy rowerowej.  

W ramach III celu strategicznego poprawa jakości kapitału ludzkiego 

oraz ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym Gminy Żmudź zaplanowano do realizacji trzy zadania mające 

na celu ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego. Cel zrealizowany został 

poprzez zrealizowanie dwóch z trzech zadań E-powiat chełmski- rozwój 

elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim na który 

przeznaczono 288 256,00 zł w tym wartość środków pozyskanych 245 018,00 zł 

dzięki realizacji projektu wdrożono elektroniczny obieg dokumentów, 

utworzono portal e-Urząd, w ramach którego zostały uruchomione urządzenia 

teleinformatyczne oraz elektroniczna skrzynka podawcza. Drugim projektem 

realizowanym w ramach trzeciego celu strategicznego był projekt pn. Wrota 
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Lubelszczyzny – informatyzacja administracji  o wartości 99 756,85 zł.  

W Strategii Rozwoju Gminy Żmudź obejmującej lata 2008-2015 

przewidziana do realizacji lista zadań i projektów ujęta była w postaci 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Żmudź na lata 2008-2015. 

Realizację założonych zadań planu przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 5  Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Żmudź na 
lata 2008- 2015. 

Lp. Nazwa zadania Kwota 
inwestycji 

Kwota 
pozyskanyc
h środków 

Źródło 
finansowania 

1 cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez 
rozwój infrastruktury oraz wzrost zatrudnienia mieszkańców gminy.  

1. 
Budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami w miejscowości 
Maziarnia  

Nie zrealizowano 

2. 
Budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami w miejscowości 
Leszczany  

Nie zrealizowano 

3. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków  481 945,53 zł 282 663,71 zł 

PROW 2007-
2013/ Budżet 

gminy 

4. 
Budowa drogi gminnej nr 
104991L w miejscowości Rudno 
od km 0+000 do km 3+000 

2 161 504,25 zł 1 079 028,26 zł 
RPO WL 2007-
2013/ Budżet 

gminy 

5. 
Alternatywny objazd drogi 
wojewódzkiej Nr 844 - 
obwodnica Żmudzi (4,35 km) 

2 092 324,94 zł 1 046 161,94 zł 

Budżet 
państwa/Budżet 
gminy/Budżet 

powiatu 
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6. 

Wykonanie rekultywacji 
składowiska odpadów 
komunalnych w Żmudzi gm. 
Żmudź realizowanej przy 
udziale środków unijnych z 
Funduszu Spójności w ramach 
projektu zakład Przetwórstwa 
Odpadów Komunalnych Rejonu 
Chełmskiego "rekultywacja 
odpadów" 

265 872,90 zł 184 116,98 zł 
Fundusz 

Spójności/Budże
t gminy 

7. 

Gminne Centrum Sportowo - 
Kulturalnego w miejscowości 
Żmudź poprzez budowę boisk i 
placu parkingowego 

835 065,17zł 500 000,00 zł 
PROW 2007-
2013/ Budżet 

gminy 

8. 

Termomodernizacja budynku 
komunalnego w Żmudzi - 
dostosowanie do przepisów 
Ministra Zdrowia części 
zajmowanej przez NZOZ 

419 734,80 zł 226 062,56 zł 
RPO WL 2007-
2013/ Budżet 

gminy 

9. 

Energia słoneczna elementem 
ekologicznego wykorzystania 
naturalnych uwarunkowań 
gmin Cyców, Kraśniczyn, 
Leśniowice, Sosnowica, 
Wierzbica, Wojsławice, Żmudź, 
Puchaczów 

Nie zrealizowano 

2 cel strategiczny: poprawa atrakcyjności turystycznej gminy 

1. 

Budowa ścieżki rowerowej przy 
drodze wojewódzkiej nr 844 na 
odcinku Chełm- Kolonia 
Raciborowice od 4+288 (ul. 
Modrzewiowa w m. Chełm) do 
km 34+035  

Nie zrealizowano 

 2.   Wykonanie folderu 
promującego gminę Żmudź  Nie zrealizowano 

3.  

Organizacja szkolenia w 
zakresie zakładania i 
powadzenia działalności 
agroturystycznej 

Nie zrealizowano 



S t ra t e g ia  R o zw o j u  G m in y  Żm u d ź   

 
 

21

4. Wytyczenie szlaku rowerowego 
„Poznaj gminę Żmudź”  Nie zrealizowano  

3 cel strategiczny: poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczenie stopnia 
wykluczenia społecznego  

1. 

E-powiat chełmski - rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych w powiecie 
chełmskim 

288 256,00 zł 245 018,00 zł  
RPO WL 2007-
2013/ Budżet 

gminy 

2. 

Organizacja szkolenia dla osób 
bezrobotnych w zakresie 
zakładanie i prowadzenia 
działalności gospodarczej  

Nie zrealizowano 

3. Wrota Lubelszczyzny - 
informatyzacja administracji 99 756,85 zł 82 152,70 zł 

RPO WL 2007-
2013/ Budżet 

gminy 

Podsumowując, cele założone w Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 

2008-2015 zostały zrealizowane w wysokim stopniu. Większość rezultatów na 

poziomie celów operacyjnych została osiągnięta, a te których nie udało się 

osiągnąć będą możliwe do osiągnięcia w najbliższych 2-3 latach. Zrealizowane 

przez gminę zadania (inwestycyjne i nieinwestycyjne) przyczyniły się do 

rozwoju turystyki w gminie, a także wpłynęły korzystnie na podniesienie 

jakości życia w gminie. Niemniej jednak skala dokonanych zmian, szczególnie 

w sferze gospodarczej i budowy kapitału ludzkiego i społecznego, jest 

niewystarczająca by wywołać efekt skali i poprawić w sposób znaczący jakość 

życia mieszkańców gminy, która ciągle w zbyt dużym stopniu ograniczana jest 

przez takie czynniki jak niskie dochody mieszkańców, brak możliwości 

zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia 

społecznego.  
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2.2. Synteza diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej 
 

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy zawarta została w aneksie 

społeczno - gospodarczym, stanowiącym załącznik do niniejszej strategii. 

Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze wnioski z analizy gminy.  

 Położenie transgraniczne stanowi szansę rozwoju poprzez udział 

w różnych formach współpracy transgranicznej, 

 Rozproszony układ osadniczy gminy oraz towarzyszący temu niski 

wskaźnik zaludnienia (24 osób na km²) stanowi istotne utrudnienie 

w zakresie rozwoju infrastruktury liniowej (wodno-kanalizacyjnej, 

gazowej, telekomunikacyjnej), dlatego ważnym będzie stosowanie 

rozwiązań alternatywnych, np. w postaci przydomowych oczyszczalni 

ścieków, mikroinstalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

itp. 

 Występowanie na terenie gminy licznych obszarów chronionego 

Krajobrazu (Chełmski, Grabowiecko- Strzelecki), pomników przyrody, 

rezerwatu Żmudź, obszaru Natura 2000 świadczy o wysokim potencjale 

przyrodniczym tego obszaru oraz możliwościach wykorzystania 

rozwoju różnych form turystyki, natomiast z drugiej strony może 

powodować liczne utrudnienia inwestycyjne,  

 Przeważający obszar gminy położony w dosyć niekorzystnym (lub 

okresowo niekorzystnym) klimacie, ze znaczną amplitudą temperatur, 

dość długim i wyrównanym trwaniem lata i zimy (po około 110 dni) 

i jednymi z największych w województwie prędkościami wiatru  

(Średnia prędkość wiatru wynosi 4,8 m/sek.), 

 Korzystne warunki klimatyczne występują w południowej części gminy. 

Największe ilości promieniowania słonecznego otrzymują zbocza 
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wzgórz kredowych o ekspozycji południowej. Panują tam korzystne 

warunki solarne, termiczne i wilgotnościowe. Obszary te wskazane są do 

lokalizacji budownictwa mieszkaniowego oraz dla upraw ciepłolubnych. 

 Rolnictwo w gminie ma korzystne warunki rozwoju produkcji rolnej. 

Użytki rolne stanowią 70,4 % w tym 40,3 % to gleby w klasie I-III, gleb 

w klasie IV jest 46,9 %,. Gleby klasy V i VI czyli najniższej klasy stanowią 

12,8 %. Użytki zielone stanowią w gminie 16,5 %, 

 Istotnym potencjałem turystycznym występującym na terenie gminy są 

liczne obiekty zabytkowe,  

 Od kilku lat liczba ludności w gminie utrzymuje się na porównywalnym 

poziomie, należy jednak pamiętać, że liczba ludności może spadać ze 

względu na utrzymujące się ujemne wartości przyrostu naturalnego 

i ruchu migracyjnego.  

 Diagnoza społeczna wskazuje na nasilający się proces starzenia się 

społeczeństwa. Teren gminy zamieszkiwany jest w znacznej części przez 

osoby które ukończyły 55 rok życia - 27 % ogółu mieszkańców, 

 Gęstość zaludnienia w gminie kształtuje się na poziomie 24 osób/m² 

przy średniej gęstości zaludnienia w województwie oscylującej na 

poziomie 86 osób na 1 km² oraz 42 osoby na 1 km² w powiecie 

chełmskim (w kraju - 123 osoby na km²), 

 Dominującą grupą wiekową w gminie stanowią osoby w wieku 

produkcyjnym (67,55 %). Wysoki jest również udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym (15,19% w porównaniu do 19% w powiecie 

chełmskim). Grupę tę należy traktować jako kapitał dla przyszłego 

dynamicznego rozwoju gminy Żmudź. W związku z tym należy zadbać 

o odpowiednie warunki do jej rozwoju oraz zamieszkania w przyszłości 

- po usamodzielnieniu się - na terenie gminy. 



S t ra t e g ia  R o zw o j u  G m in y  Żm u d ź   

 
 

24

 W roku 2014 liczba bezrobotnych wynosiła 223 osoby. Struktura 

wiekowa bezrobotnych wyraźnie wskazuje, iż największy problem ze 

znalezieniem pracy mają osoby młode do 43 roku życia stanowiąc 62 % 

ogółu bezrobotnych. Znaczny odsetek wśród bezrobotnych stanowiły 

osoby z wyksztalceniem policealnym i średnim zawodowym (31,39 %) 

oraz z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym (27,35 

%), 

  Głównym źródłem, dochodów mieszkańców, są niezarobkowe źródła 

utrzymania czyli transfery społeczne stanowiące ok 49 %.  Pozostałymi 

dochodami mieszkańców gminy są: praca na własny rachunek 

(w większości we własnym gospodarstwie rolnym) stanowiąca 32%, 

praca najemna 18%. 

 Poziom rozwoju przedsiębiorczości w gminie (mierzony liczbą 

zarejestrowanych przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców) jest 

relatywnie wysoki (386 przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców, dla 

powiatu – 469, a dla województwa – 799). Należy pamiętać jednak, że 

większość to osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą 

należącą do kategorii mikro.  

 Kluczową atrakcją turystyczną jest zbiornik „Dębowy Las”, ale dla 

pełniejszego rozwoju turystyki istotne jest poszerzanie infrastruktury 

towarzyszącej  (baza noclegowo- gastronomiczna),  

 Stan dróg na terenie gminy mimo bardzo dużych środków finansowych 

zaangażowanych w ich modernizację pozostawia wiele do życzenia. 

Charakterystycznym dla gminy jest również duże zróżnicowanie ich 

jakości. W miejscowościach zwartych i położonych wzdłuż jednego 

traktu komunikacyjnego stan dróg jest stosunkowo dobry. 

Zdecydowanie gorzej wygląda to w miejscowościach charakteryzujących 

się dużym rozproszeniem zabudowy. Przebudowy wymaga znaczna 

część dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy, bowiem ich 
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obecny stan utrudnia rozwój oraz ogranicza dostępność obszarów 

istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki oraz rozwoju produkcji 

rolniczej. Priorytetowo należy potraktować przebudowę dróg gminnych  

i powiatowych przez które przebiega szlak rowerowy „Malowniczy 

Wschód”. Przebudowa tych dróg przyczyni się do zwiększenia 

dostępności obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz obszaru istotnego  

z punktu widzenia rozwoju gospodarczego gminy, tj. obszaru rozwoju 

produkcji rolniczej. 

 Na terenie gminy ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta około 

75,4%, modernizacji wymaga istniejąca sieć wodociągowa.  

 Poziom skanalizowania gminy Żmudź wynosi 29,2% przy średniej dla 

gmin z powiatu chełmskiego wynoszącej 22,5 %, na omawianym terenie 

funkcjonuje 182 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dwie 

oczyszczalnie ścieków w Żmudzi i Wólce Leszczańskiej, przebudowy 

wymaga wyeksploatowana oczyszczalnia ścieków z przepompowniami 

w Żmudzi. 

 Wszystkie gospodarstwa domowe w Żmudzi są zelektryfikowane. 

 Na terenie gminy nie ma sieci gazowej. 

 Teren gminy jest stelefonizowany. Mieszkańcy nie posiadający telefonów 

stacjonarnych korzystają z telefonii komórkowej. Praktycznie cały obszar 

gminy objęty jest zasięgiem czterech największych funkcjonujących  

w Polsce operatorów sieci komórkowej. 

 W gminie funkcjonuje szkoła podstawowa oraz gimnazjum w Żmudzi  

w których łącznie uczy się 343 uczniów (wraz z klasą „0”). Na terenie 

gminy nie funkcjonuje żaden żłobek ani nie ma samodzielnych placówek 

wychowania przedszkolnego. Funkcjonują jedynie zmodernizowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego oddziały przedszkolne. 
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 W skład infrastruktury sportowej wchodzą: Gminne Centrum Sportowo 

Kulturalne z boiskiem wielofunkcyjnym, infrastruktura zlokalizowana 

przy Gimnazjum w Żmudzi oraz boisko sportowe Victorii Żmudź 

dostosowana do wymogów IV – ligi. 

 Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzi Gminne Centrum 

Kultury. 

 Służba zdrowia działająca na terenie gminy Żmudź zabezpiecza 

potrzeby mieszkańców jedynie w zakresie podstawowej opieki 

medycznej. Na terenie gminy zlokalizowany jest Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej AMI – MED oraz gabinet stomatologiczny.  

 Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Żmudzi  na koniec 2014 roku kształtowała się na poziomie 505 osób, 

co stanowi ok. 15,41% mieszkańców gminy. 

 Poziom bezpieczeństwa publicznego w gminie należy uznać za wysoki. 

Świadczą o tym niskie wskaźniki stwierdzonych przestępstw 

w powiecie,  

 Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że zadłużenie gminy na 

koniec 2014 roku kształtowało się na poziomie 3,2 mln złotych 

i w perspektywie do 2022 roku zostanie zredukowane do zera.  

 Gmina Żmudź posiada stosunkowo wysoką zdolność inwestycyjną, 

ponieważ występuje nadwyżka budżetowa.  

 Jakości rządzenia w gminie to głównie praktyka planowania 

strategicznego i stopień realizacji poszczególnych dokumentów 

planistycznych. Gmina Żmudź posiada większość z wymaganych 

prawem dokumentów strategicznych, starając się je na bieżąco wdrażać  

i monitorować. 
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 Wysoko należy również ocenić poziom umiejętności i kompetencji kadr 

zatrudnionych w administracji gminnej. Kadry te otwarte są na nowe 

rozwiązania i pomysły, będąc jednocześnie mocno zorientowanym na 

realizację celów  i zadań wyznaczonych przez władze gminy.  

 

2.3. Analiza SWOT 

 Przedstawiona poniżej analiza SWOT gminy Żmudź określa 

uwarunkowania zewnętrze oraz wewnętrzne do realizacji Strategii Rozwoju 

Gminy Żmudź i jest syntetycznym podsumowaniem diagnozy przestrzennej 

i społeczno-gospodarczej ujętej w Aneksie statystyczno-diagnostycznym 

dołączonym do niniejszego dokumentu. Wśród uwarunkowań wewnętrznych 

występuje podział na mocne i słabe strony diagnozowanego obszaru, zaś 

uwarunkowania zewnętrzne podzielone są na szanse i zagrożenia występujące 

w otoczeniu gminy. 

Uwarunkowania wewnętrzne 
Mocne strony Słabe strony 

 Duży potencjał dla rozwoju 
agroturystyki w gminie,  

 Rosnąca świadomości społeczna w 
zakresie kształtowania rozwoju 
gminy, 

 Duża aktywność gminy w zakresie 
działalności inwestycyjnej oraz 
pozyskiwania środków 
zewnętrznych, 

 Stosunkowo dobrej jakości gleby 
sprzyjające rozwojowi rolnictwa i 
na jego bazie przetwórstwa 
spożywczego, 

 Ścieżka rowerowa „Malowniczy 
Wschód”,  

 Zalew "Dębowy Las",  
 Cenne przyrodniczo środowisko, 
 Brak zakładów przemysłowych 

uciążliwych dla środowiska; 
 Pozytywny wizerunek gminy 

 Niekorzystne trendy 
demograficzne (starzenie się 
społeczeństwa), 

 Niekorzystna struktura osadnicza 
(niska gęstość zaludnienia) 

 Niewystarczająco rozwinięta baza 
gastronomiczno-noclegowa, 

 Niedostateczne wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii,  

 Brak żłobków i mała liczba miejsc 
w oddziałach przedszkolnych 
funkcjonujących w niepełnym 
wymiarze czasowym   

 Niskie dochody mieszkańców oraz 
znaczne uzależnienie od 
transferów społecznych, 

 Rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych, 

 Wysoki poziom bezrobocia 
połączony z występowaniem 
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Żmudź. ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, 

  Rozproszona struktura osadnicza 
utrudniająca rozbudowę 
infrastruktury liniowej,  

 Niewystarczająco dobry stan dróg i 
chodników, 

 Duże potrzeby w zakresie budowy 
lub przebudowy infrastruktury 
(wodno-kanalizacyjnej, drogowej 
itp.) przy małej zdolności 
inwestycyjnej gminy, 

 Rolnictwo jako dominująca gałąź 
gospodarki gminy,  

 Niski poziom przedsiębiorczości. 
Uwarunkowania zewnętrzne 

Szanse Zagrożenia 
 Efektywne pozyskiwanie i  

wykorzystanie środków unijnych 
w ramach perspektywy finansowej 
2014-2020 na dalszy rozwój gminy 
i zaspokojenie jej potrzeb 
infrastrukturalnych, społecznych 
i gospodarczych; 

 Wykorzystanie walorów 
przyrodniczych i turystycznych 
gminy, 

 Inwestycja w odnawialne źródła 
energii  i wzrost popytu na 
surowce do bioenergetyki,  

 Wzrost liczby turystów,  
 Tworzenie lokalnych marek 

produktów, 
 Inicjowanie rozwoju mikro 

przedsiębiorczości przy wsparciu 
środków unijnych. 

 Rozwój agroturystyki,  
 Zmiana trendów w turystyce na 

rzecz wypoczynku w miejscach w 
bezpośrednim kontakcie z 
przyrodą i kulturą „nieodkrytych” 

 Emigracja zarobkowa młodych i 
wykształconych mieszkańców gminy 
prowadząca do wyludniania Gminy, 

 Niewystarczająco efektywny system 
finansowania samorządów, 

 Brak marek i produktów lokalnych, 
 Brak inwestora do budowy zakładu 

produkcyjnego,  
 Niewystarczająca zdolność 

inwestycyjna gminy, 
 Nakładanie przez państwo coraz 

więcej zadań na samorządy bez 
dodatkowych środków finansowych 
na ich realizację,  

 Niestabilność i nieprzewidywalność 
prawa, 

 Dalsze utrzymywanie nie 
przystających do dzisiejszych realiów 
przepisów prawnych np. Karta 
nauczyciela, 

 Bariery biurokratyczne w rozwoju 
OZE. 
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regionów 
 Rosnąca popularność i dostępność 

nowych technologii 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii 

 

Zidentyfikowane powyżej mocne i słabe strony stanowią niejako 

odzwierciedlenie teraźniejszego obrazu gminy i powinny być punktem wyjścia 

do opracowania planu działań strategicznych i operacyjnych na najbliższy 

okres, w tym przypadku lata 2015-2022. Szanse i zagrożenia natomiast są 

czynnikami zewnętrznymi, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu, ale 

które powinny być brane pod uwagę w procesie planowania. 

 

2.4. Główne wyzwania rozwoju gminy 
 
 W ciągu ostatnich kilku lat na terenie gminy Żmudź dokonano wielu 

pozytywnych zmian. Dzięki wykorzystaniu możliwości aplikowania o środki 

finansowe gminie udało się dokonać postępu w budowie infrastruktury 

technicznej i społecznej zwiększając tym samym atrakcyjność turystyczną 

gminy. Dokonano remontu wielu dróg, wykonano rekultywację składowiska 

odpadów komunalnych. Podniesiono jakość życia mieszkańców poprzez 

zwiększenie dostępności do usług publicznych m.in. w zakresie sportu i opieki 

zdrowotnej.   

 Pomimo osiągnięcia wielu sukcesów i postępu w rozbudowie 

i modernizacji infrastruktury, gmina Żmudź, staje przed kolejnymi 

wyzwaniami, które warunkują jej rozwój.  Realizacja kolejnych wyzwań 

uwarunkowana jest dalszym rozwojem, a także poprawą konkurencyjności 

gminy. W oparciu o wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej i badań 

społecznych, można sformułować kilka wyzwań społeczno-gospodarczych, 

stojących przed wspólnotą samorządową. 
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 Bez wątpienia głównym wyzwaniem gminy jest poprawa 

funkcjonowania lokalnej gospodarki przy wykorzystaniu lokalnych zasobów 

i potencjału. Osiągnięcie tego wyzwania uwarunkowane jest rozwojem lokalnej 

przedsiębiorczości m. in poprzez wspieranie powstających podmiotów.  

 Innym istotnym wyzwaniem jest wykorzystanie potencjału 

gospodarczego i  przyrodniczego do rozwijania turystyki o charakterze 

regionalnym i ponadregionalnym oraz stworzenie produktu turystycznego.  

Działaniom gminy na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, produktu 

turystycznego, promocji i informacji turystycznej powinna towarzyszyć 

intensyfikacja działań aktywizujących przedsiębiorczość turystyczną. 

 Innym poważnym wyzwaniem dla rozwoju gminy będzie kontynuacja 

działań mających na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem oraz 

dostosowaniem kwalifikacji i umiejętności do potrzeb lokalnego rynku.  Bez 

ograniczenia zjawisk wykluczenia społecznego nie łatwo będzie prowadzić 

politykę rozwoju i budować kapitał społeczny w gminie. Kluczem do 

poradzenia sobie z tym wyzwaniem będzie przede wszystkim prowadzenie 

skutecznych form aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (w tym osób bezrobotnych i niepełnosprawnych). 

Istotnym będzie rozwijanie nowych miejsc pracy w sektorach ekonomii 

społecznej i usługach (również w zakresie obsługi potrzeb osób starszych). 

 Oprócz wyzwań o charakterze ekonomicznym i gospodarczym gmina 

będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniem dotyczącym aktywizacji 

społeczności lokalnej w zakresie współpracy z samorządem. Dzięki takiej 

współpracy możliwa będzie realizacja wspólnych projektów i przedsięwzięć 

umożliwiających dalszy rozwój gminy. 
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3. Planowanie 

3.1. Misja 

Misja gminy Żmudź  na lata 2015-2022:  

 

Gmina Żmudź atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, 

inwestowania, pracy, wypoczynku dążąca do zwiększenia 

atrakcyjności społecznej i gospodarczej zapewniając 

jednocześnie dostęp do wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz wysokiej jakości usług publicznych z szeroką ofertą 

rekreacyjno-turystyczną. 

Misja gminy wyznacza strategiczny kierunek rozwoju Gminy Żmudź.  

Misja gminy to swego rodzaju syntetyczny opis sposobu postępowania w celu 

realizacji wizji gminy, to wskazanie ogólnego kierunku jej rozwoju i określenie 

tego, co gmina zamierza osiągnąć w danym przedziale czasowym. Takie 

sformułowanie misji gminy kładzie nacisk na jej wszechstronny rozwój mający 

na celu stałe podnoszenie jakości życia jej mieszkańców oraz wskazuje 

na konieczność podjęcia działań w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł 

energii i poszerzenia oferty rekreacyjno-turystycznej gminy tak, aby stała się 

miejscem przyjaznym nie tylko dla mieszkańców, ale także inwestorów 

i turystów. 

3.2. Wizja 
 W wyniku analizy wyników analizy SWOT, sformułowano 

i przyjęto następujący zapis wizji gminy Żmudź. Podstawą formułowania wizji 

są obecne i przyszłe warunki zewnętrzne jak też endogeniczne potencjały 

rozwojowe gminy Żmudź, stwarzające szanse na jej rozwój. Określa stan 

docelowy, do którego władze lokalne oraz ich partnerzy będą dążyć, 

wykorzystując możliwości płynące z posiadanego potencjału własnego i szans 
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pojawiających się w najbliższym otoczeniu. Stan docelowy określony zapisami 

wizji  przewiduje stworzenie warunków do trwałego rozwoju gospodarczego  

i społecznego. Zrealizowanie założeń wizji rozwoju uzależnione jest od szeregu 

działań zaplanowanych w teraźniejszości oraz podjętych i zrealizowanych  

w najbliższej przyszłości. 

 

Wizja gminy Żmudź na lata 2015-2022: 

Gmina Żmudź miejscem zrównoważanego rozwoju 

gospodarczego,  gminą przyjazną dla inwestorów 

i mieszkańców, atrakcyjną turystycznie, przy racjonalnym 

wykorzystaniu zasobów lokalnych. 

 

Realizacja wizji gminy Żmudź uzależniona jest od szeregu działań 

zaplanowanych w teraźniejszości oraz podjętych i zrealizowanych w najbliższej 

przyszłości. Wizja gminy zakłada jej harmonijny, zbilansowany rozwój oparty 

na wykorzystaniu potencjału wszelkich zasobów lokalnych, czy to 

przyrodniczych, kulturowych, czy gospodarczych. Duży nacisk kładziony 

będzie na rozwój bazy turystycznej obszaru gminy oraz towarzyszących jej 

usług turystycznych, a także na wykorzystanie możliwości odnawialnych 

źródeł energii. W dalszym ciągu planowane są inwestycje mające na celu 

poprawę warunków życia mieszkańców. 

 

3.3. Cele strategiczne i cele operacyjne 

Cele strategiczne, określają to, co gmina chce osiągnąć w przyszłości  

i są bezpośrednio powiązane z wizją gminy. Stanowią najważniejsze kryterium, 

które uzupełnione o analizę wewnętrzną i zewnętrzną, pozwala na realizację 

wizji. Cele strategiczne nie mogą być między sobą w żaden sposób sprzeczne. 

Dobrze sformułowane stanowią podstawę do opracowania celów operacyjnych.  
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CELE STRATEGICZNE 

Cele strategiczne dla gminy Żmudź na lata 2015-2022 przedstawiono 

poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W ramach poszczególnych celów strategicznych zaplanowano realizację 

następujących celów operacyjnych: 

 

Nazwa celu Opis  

Cel strategiczny 1.  

 

Zwiększenie konkurencyjności 

lokalnej gospodarki poprzez rozwój 

infrastruktury oraz wzrost 

zatrudnienia mieszkańców gminy 

Cel strategiczny 1. Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez 

rozwój infrastruktury oraz wzrost zatrudnienia 

mieszkańców gminy poza rolnictwem. 

Cel strategiczny 2.  Pełniejsze wykorzystanie położenia i potencjału 

turystycznego gminy. 

Cel strategiczny 3.  Rozwój społeczności lokalnej oraz włączenie społeczne. 

 

Cel strategiczny 4.  Pozytywna energia, czyste środowisko i efektywna energetyka. 
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poza rolnictwem 

Cel operacyjny 1.1  Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury w celu poprawy 

atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

Żmudź 

Cel operacyjny 1.2 Wspieranie przedsiębiorczości i 

tworzenie miejsc pracy poza 

rolnictwem 

Cel strategiczny 2.  

 

Pełniejsze wykorzystanie położenia i 

potencjału turystycznego gminy 

Cel operacyjny 2.1  Rozwój oraz rozbudowa infrastruktury 

poprawiającej atrakcyjność 

inwestycyjną i turystyczną gminy 

Cel operacyjny 2.2 Ochrona i promocja obiektów 

dziedzictwa kulturowego 

Cel strategiczny 3.  

 

Rozwój społeczności lokalnej oraz 

włączenie społeczne 

Cel operacyjny 3.1  Poprawa infrastruktury społecznej i 

nowoczesna edukacja 

Cel operacyjny 3.2 Rozwój kapitału społecznego 

Cel strategiczny 4 Pozytywna energia, czyste 

środowisko i efektywna energetyka 

Cel operacyjny 4.1  Rozwój OZE i technologii przyjaznych 

środowisku 
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Cel operacyjny 4.2 Rozwój inwestycji służących ochronie 

środowiska 

 

Cel strategiczny 1. Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki 

poprzez rozwój infrastruktury oraz wzrost zatrudnienia mieszkańców gminy 

poza rolnictwem 

 W trakcie realizacji poprzedniej Strategii Rozwoju gmina Żmudź  

poczyniła szereg inwestycji. Podjęte i zrealizowane działania nie wyczerpały 

jednak możliwości inwestycyjnych i nie odpowiedziały na wszystkie zgłaszane 

potrzeby. Pomimo zrealizowania kilku ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych, 

infrastruktura komunikacyjna w gminie wymaga dalszej rozbudowy  

i modernizacji.  Dlatego też, mając na uwadze powyższe, zasadne jest 

realizowanie celu strategicznego wraz z przypisanymi mu celami 

operacyjnymi, służącego dalszej rozbudowie i modernizacji infrastruktury. 

Założenia przedstawionego celu odpowiadają potrzebom zidentyfikowanym 

podczas analizy SOWT. Jednym z nich jest potrzeba modernizacji 

i przebudowy dróg gminnych. Realizacja inwestycji drogowych zdecydowanie 

poprawi układ komunikacyjny w gminie, co niewątpliwie miało będzie 

korzystny wpływ na poprawę jakości życia, w tym bezpieczeństwo na drogach.   

 

Cel strategiczny 2. Pełniejsze wykorzystanie położenia i potencjału 
turystycznego gminy. 

 Na przestrzeni ostatnich  lat Gmina Żmudź dokonała ogromnego 

postępu w zakresie poprawy swojej atrakcyjności turystycznej. Dzięki 

pozyskaniu dużych środków inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej 

wybudowano infrastrukturę towarzyszącą zbiornika wodnego " Dębowy Las". 

Zważywszy na powyższe należy dążyć do zwiększenia liczby turystów 

w gminie. Wskazane są działania zmierzające do zwiększenia liczby obiektów 

gastronomiczno - noclegowych w tym gospodarstw agroturystycznych. 
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Kluczową kwestią w tym zakresie powinno być opracowanie spójnego pakietu 

usług turystycznych dla różnych grup odbiorców, a także zbudowanie 

zintegrowanego i ponadlokalnego systemu obsługi ruchu turystycznego, 

pozwalającego na wydłużenie pobytu turysty na terenie gminy i zaoferowanie 

mu szerszego katalogu usług i atrakcji.  

 
Cel strategiczny 3. Rozwój społeczności lokalnej oraz włączenie społeczne. 
   
 W latach 2008-2015 gmina podejmowała działania na rzecz wsparcia 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz ograniczenia bezrobocia na terenie 

gminy, jednakże ze względu na znaczą skalę problemu efekty w tym zakresie 

były mało widoczne. W związku z powyższym wskazane jest uwzględnienie 

analizowanego obszaru wśród obszarów strategicznych, które wymagają 

interwencji również w nowym okresie programowania. Zadania w ramach tego 

celu koncentrować się będą na rozwoju społeczności lokalnej. Kluczem do 

rozwoju społeczności jest wielokierunkowe wspieranie przedsiębiorczości, 

obejmujące zarówno wzmacnianie podmiotów już istniejących, jak i tworzenie 

nowych. Kluczowe jest wsparcie lokalnej społeczności w zakresie rozwoju 

zawodowego, podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji.  

 
Cel strategiczny 4. Pozytywna energia, czyste środowisko i efektywna 
energetyka. 

 Z punktu widzenia dalszej poprawy komfortu życia mieszkańców 

kluczowym jest aby dotychczas podejmowane działania w zakresie ochrony 

środowiska oraz budowania ekologicznego wizerunku gminy były 

kontynuowane i rozwijane. Przy czym należy dążyć do uzupełnienia brakującej 

infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej. Ważnym kierunkiem 

działań było opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź 

na lata 2015-2020, a w dalszej perspektywie realizacji wynikających z tego planu 

inwestycji, szczególnie w zakresie podniesienia efektywności energetycznej 

budynków, poprawy jakości powietrza oraz produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych.  
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4. Plan działań operacyjnych 
 

Plan działań operacyjnych to zestawienie kierunków działań planowanych 

do podjęcia przez gminę w ramach poszczególnych celów operacyjnych. Plan 

zakłada szacunkowy koszt inwestycji bądź konkretnego działania, a także 

zakładany termin realizacji i możliwość finansowania lub współfinansowania 

ze źródeł zewnętrznych. Działania planu nie stanowią zamkniętego katalogu 

dlatego też mogą  być aktualizowane oraz uzupełniane o kolejne inwestycje czy 

też działania w zależności od pojawiających się potrzeb i możliwości 

finansowych gminy, a także w zależności od pojawiających się szans 

wynikających z możliwości aplikowania o środki finansowe na ich realizację. 

 
Cel strategiczny 1. Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki 
poprzez rozwój infrastruktury oraz wzrost zatrudnienia mieszkańców gminy 
poza rolnictwem  
 

Lp. Nazwa zadania 
Szacunkowy 
koszt 
inwestycji 

Zakładany 
termin 
realizacji 

Możliwość 
finansowania / 
współfinansowania 
ze źródeł 
zewnętrznych 

1. 

Przebudowa drogi 
gminnej Nr 104992 
w miejscowości  
Klesztów 

614 759,68 2018 Program Współpracy 
Transgranicznej Polska – 
Białoruś – Ukraina  

2. 

Przebudowa drogi 
powiatowej 1846L 
wraz z 
infrastrukturą w 
miejscowości 
Kolonia 
Pobołowice i 
Pobołowice 

2 820 886,92 2017 – 2018 PROW 2014 – 2020  

3. 

Modernizacja 
drogi gminnej w 
miejscowości 
Ksawerów  

430 000,00 2016 - 2018 Budżet gminy/Dotacja 
celowa 
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4. 

Modernizacja 
drogi gminnej w 
miejscowości 
Maziarnia 

220 000,00 2017 Budżet gminy/dotacja 
celowa 

5. 
Przebudowa drogi 
gminnej w m. 
Wołkowiany 

350 000,00 2019 Program Współpracy 
Transgranicznej Polska – 
Białoruś – Ukraina 

6. 

Przebudowa dróg 
gminnych w 
miejscowościach 
Żmudź i Żmudź  
Kolonia 

600 000,00 2019 Program Współpracy 
Transgranicznej Polska – 
Białoruś – Ukraina 

7. 

Przebudowa drogi 
powiatowej 1860L 
wraz z 
infrastrukturą w 
miejscowości 
Wólka 
Leszczańska i 
Maziarnia  

1 881 417,21 2017 PROW 2014 – 2020  

8. 

Modernizacja 
drogi gminnej w 
miejscowości 
Leszczany 

200 000,00 2020 Budżet gminy/dotacja 
celowa 

9. 
 

 

Przebudowa drogi 
gminnej Nr 
104988L w 
miejscowości 
Lipinki 

480 652,17  2018 Program Współpracy 
Transgranicznej Polska – 
Białoruś – Ukraina 

10. 

Przebudowa drogi 
gminnej Nr 
122309L w 
miejscowości 
Leszczany 

400 000,00 2016 Budżet gminy/Dotacja 
celowa 

11.  

Budowa sieci 
wodociągowej z 
przyłączami w 
miejscowości 
Puszcza  

300 000,00 2019 PROW 2014 – 2020  
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Cel strategiczny 2. Pełniejsze wykorzystanie położenia i potencjału 
turystycznego gminy. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Szacunkowy 
koszt 
inwestycji 

Zakładany 
termin 
realizacji 

Możliwość 
finansowania / 
współfinansowani
a ze źródeł 
zewnętrznych 

1. Budowa chodników wraz 
oświetleniem w 
miejscowości Wólka 
Leszczańska 

2 800000,00 2017-2022 Budżet 
Gminy/Budżet 
powiatu 

2. Budowa przystani wodnej 
nad zalewem Dębowy Las 
wraz zakupem 
wyposażenia na potrzeby 
kąpieliska  

130 000,00 2017 PROW 2014 – 2020  
RPO WL 2014 – 2020  

3. Rewitalizacja 
zabytkowego parku 
podworskiego w Wólce 
Leszczańskiej wraz z 
utworzeniem miejsca 
przyjaznego rowerzystom 

180 000,00 2017 PROW 2014 – 2020  
RPO WL 2014 – 2020  

4.  Renowacja zabytków, 
atrakcji turystycznych i 
miejsc pamięci 
zlokalizowanych w 
Gminie Żmudź i 
położonych przy szlaku 
rowerowym „Malowniczy 
Wschód” 

150 000,00 2019 PROW 2014 – 2020  
RPO WL 2014 – 2020  

5. Utworzenie miejsca 
wypoczynku na szlaku 
rowerowym „Malowniczy 
Wschód” w miejscowości 
Wólka Leszczańska  

25 000,00  2020 PROW 2014 – 2020 
(LEADER) 

6. Modernizacja i 
wyposażenie świetlic 
wiejskich w miejscowości 
Stanisławów i Dryszczów 

94 066,43  2018 PROW 2014 – 2020  
(LEADER) 
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7. Wymiana dachu na 
zabytkowej dzwonnicy 
oraz zagospodarowanie 
terenu wraz z 
oświetleniem wokół 
zabytkowego kościoła w 
Żmudzi   

50 000,00 2017 PROW 2014 – 2020 
(LEADER) 

8. Remont zabytkowej 
dzwonnicy przy kościele 
parafialnym w Klesztowie 

40 000,00 2017  PROW 2014 – 2020  
(LEADER) 

 
 
Cel strategiczny 3. Rozwój społeczności lokalnej oraz włączenie społeczne. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Szacunkowy 
koszt 
inwestycji 

Zakładan
y termin 
realizacji 

Możliwość 
finansowania / 
współfinansowania 
ze źródeł 
zewnętrznych 

1. Rewitalizacja 
miejscowości Żmudź 
Kolonia  

3 000 000,00 2018 – 2019  RPO WL 2014 – 2020  

2. Utworzenie nowych 
miejsc wychowania 
przedszkolnego dla dzieci 
w wieku 3-4 lata  

400 000,00 2017 RPO WL 2014 – 2020  

3. Aktywizacja i integracja 
społeczna i zawodowa 
bezrobotnych klientów 
ośrodka pomocy 
społecznej 

300 000,00 2017 – 2018  RPO WL 2014 – 2020  

4. Wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej 

300 000,00 2018 – 2019 POWER 2014 – 2020  
RPO WL 2014 – 2020  
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5. Organizacja zajęć w 
zakresie rozwoju 
kompetencji kluczowych 
na rynku pracy (ICT, 
matematyczno-
przyrodniczych, języki 
obce) wraz z 
wyposażeniem pracowni 

350 000,00 2017 – 2018 RPO WL 2014 – 2020  
 

6. Budowa mieszkań 
chronionych na terenie 
gminy 

300 000,00 2019 RPO WL 2014 – 2020  

7. Przebudowa filii 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w 
Wołkowianach wraz z 
termomodernizacją 

800 000,00 2018 RPO WL 2014 – 2020  

8. Jarmark aktywności kobiet 5 000,00  2018 PROW 2014 – 2020  
(LEADER) 

9. Festyn pn. Aktywizacja 
przez integrację 

5 000,00  2018  PROW 2014 – 2020  
(LEADER) 

10. Zakup strojów dla kapeli 
„Żmudziaki” oraz 
Zespołu Śpiewaczego 
Jarzebinki 

15 000,00 2018 PROW 2014 – 2020  
(LEADER) 
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Cel strategiczny 4. Pozytywna energia, czyste środowisko i efektywna 
energetyka. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Szacunkowy 
koszt 
inwestycji 

Zakładany 
termin 
realizacji 

Możliwość 
finansowania / 
współfinansowani
a ze źródeł 
zewnętrznych 

1. Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Żmudzi, 
przebudowa 
przepompowni wraz z 
budową sieci  
wodociągowej i 
kanalizacyjnej w 
miejscowości Żmudź i 
Żmudź Kolonia        

3 999 459,89 2017 – 2018  PROW 2014 – 2020  

2. Przebudowa oświetlenia 
drogowego  

186 000,00 2016 – 2018  RPO WL 2014 – 2020  

3. Modernizacja oświetlenia 
w budynkach gminnych  

65 845,00 2016 – 2018 RPO WL 2014 – 2020  

4. Instalacje fotowoltaiczne 
w budynkach gminy 
Żmudź  

250 000,00 2016 – 2018 RPO WL 2014 – 2020 

5.  Instalacje kolektorów 
słonecznych  

50 572,00 2016 – 2018 RPO WL 2014 – 2020 

6. Modernizacja systemów 
ogrzewania w budynkach 
publicznych w gminie 
Żmudź i/lub 
termomodernizacja  

347 969,00 2018 – 2020 RPO WL 2014 – 2020  

7. Modernizacja systemów 
grzewczych w budynkach 
mieszkalnych 

2 000 000,00 2016 – 2020  RPO WL 2014 – 2020  
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8. Instalacja kolektorów 
słonecznych i instalacji 
fotowoltaicznych w 
budynkach mieszkalnych  

2 000 000,00 2016 – 2020  RPO WL 2014 – 2020  

9. Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych  

1 500 000,00 2016 – 2020  RPO WL 2014 – 2020  

10. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w 
Gminie Żmudź 

400 000,00 2019 – 2020  Budżet 
Gminy/WFOŚiGW 

 

5. Kontekst instytucjonalny i finansowy wdrażania 
strategii 
 

5.1. Instytucje zaangażowane  we wdrażanie strategii 
 
Realizacja strategii stanowi wyzwanie dla całej społeczności lokalnej 

i wszystkich instytucji działających na polu aktywizacji mieszkańców gminy, 

które mogą być partnerami administracji samorządowej w procesie wdrażania. 

Realizowana w ten sposób zasada partnerstwa  stanowi fundamentalny 

element polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Współpraca i partnerstwo na 

rzecz realizacji Strategii są warunkami niezbędnymi dla powodzenia w jej 

realizacji. Wynika to w szczególności z faktu, że na zakres interwencji Strategii 

w zasadniczej mierze składają się zadania wykraczające poza sferę formalnych 

kompetencji samorządu gminnego. 

 Jednostką odpowiedzialną za koordynację strategii będzie Urząd Gminy 

Żmudź. Przekazanie procesu zarządzania w ręce jednostki samorządu 

terytorialnej (wójt Gminy Żmudź oraz Rada Gminy Żmudź)  stanowi 

samorządowy model zarządzania strategią.  

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Strategii będzie powołany przez Wójta 

Gminy Zespól ds. zarządzania Strategią.  Do głównych zadań zespołu będzie 

należało zbieranie i opracowywanie danych na potrzeby monitoringu oraz 

przygotowywanie raportów z monitoringu, które zostaną przedstawione 
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instytucji odpowiedzialnej za koordynację. Na podstawie raportu  Rada Gminy 

co najmniej raz w roku  dokonywać będzie oceny realizacji założeń Strategii.  

 Instytucjami wspomagającymi proces wdrażania Strategii będą jednostki 

organizacyjne Urzędu Gminy (m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), 

organizacje pozarządowe, placówki szkolno - wychowawcze. Do podmiotów, 

które w istotny sposób mogą przyczynić się do realizacji strategicznych celów 

Strategii są rolnicy oraz przedsiębiorcy.  

 Istotnymi instytucjami które mogą mieć wpływ na realizację strategii są 

instytucje zarządzające programami w ramach których będą finansowane 

działania wynikające ze Strategii. Wśród takich instytucji znajdują się: Urząd 

Marszałkowski (realizujący wdrażanie niektórych działań Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014-2020); Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jako instytucja 

zaangażowana we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 

2020); Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jako 

instytucja pośrednicząca w wydatkowaniu środków w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020); - Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Osiągnięcie celów i działań założonych w Strategii zdecydowanie będzie 

łatwiejsze dzięki zaangażowaniu tak szerokiego spektrum instytucji 

i podmiotów zaangażowanych bezpośrednio bądź pośrednio w realizację 

Strategii.  

5.2. Źródła finansowania strategii 

Realizacja zadań i inwestycji przewidzianych w aktualizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2015-2022 uzależniona jest nie tylko od 

wysokości środków pochodzących z budżetu gminy, ale również od wysokości 

środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, krajowych i zagranicznych. 

Zadania przewidziane do realizacji w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju 

Gminy Żmudź  na lata 2015-2022 finansowane będą, w głównej mierze z: 

 Środków budżetu gminy. 
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 Publicznych środków zewnętrznych możliwych do pozyskania  

w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014-2020. 

 Środków zewnętrznych możliwych do pozyskania w ramach 

programów krajowych.  

 Funduszy celowych. 

Poniższa tabela przedstawia ocenę zdolności finansowych gminy Żmudź 

na lata 2015-2022. 

Tabela 6 Ocena zdolności finansowych gminy Żmudź na lata 2015-2022. 

 

Wyszczególnienie Prognoza na lata (w tys. PLN) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Dochody 11381,00 11056,00 10818,00 10852,00 10698,00 10708,00 10681,00 10571,00 
Przychody 0 0 0 0 0 0 0 0 
Łącznie dochody 
i przychody 

11381,00 11056,00 10818,00 10852,00 10698,00 10708,00 10681,00 10571,00 

Wydatki na 
obsługę długu / 
odsetki od 
zaciągniętych 
kredytów 

190,00 273,00 231,00 189,00 150,00 109,00 61,00 39,00 

Wydatki bieżące 
bez obsługi długu 

9109,00 9650,00 9650,00 9700,00 9699,00 9725,00 9700,00 9749,00 

Łącznie wydatki 
bieżące 

9299,00 9923,00 9881,00 9889,00 9849,00 9834,00 9761,00 9788,00 

Rozchody 501,00 677,00 501,00 451,00 451,00 451,00 451,00 311,00 
Łącznie wydatki 
bieżące i rozchody 

9800,00 10600,00 10382,00 10340,00 10300,00 10285,00 10 
212,00 

10099,00 

Środki na 
inwestycje 

1581,00 456,00 436,00 512,00 398,00 423,00 469,00 472,00 

Opracowanie własne Urzędu Gminy Żmudź. 

 

Środki pochodzące z budżetu gminy Żmudź stanowią podstawę do 

pozyskiwania środków zewnętrznych z uwagi na konieczność wnoszenia 

wkładu własnego do zdecydowanej większości zakładanych projektów, ale też 

mogą być wykorzystane na realizację zadań własnych gminy, istotnych  

z punktu widzenia wdrażania strategii, a na które nie ma lub nie będzie 

możliwości ubiegania się o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

Z końcem omawianego okresu planowane jest zamknięcie kwestii dotyczących 

wydatków na obsługę długu i spłaty zaciągniętych kredytów. Wartość wolnych 
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środków oraz ich udział w dochodach gminy stanowi o kondycji finansowej 

samorządu. Im wielkość ta jest większa oraz im większy jest jej udział  

w dochodach, tym w lepszej kondycji finansowej jest gmina. W gminie Żmudź 

w planowanym okresie przewidywany jest dość wysoki  poziom środków na 

inwestycje, w związku z tym jest to dobra baza do podejmowania starań  

o pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje, przy pomocy których 

niewątpliwie powstaje wiele  szans na rozwój, aniżeli przy wykorzystywaniu 

tylko wewnętrznego kapitału. 

 

Tabela 7 Ocena zdolności kredytowych gminy Żmudź w latach 2015-2022. 

Wyszczególn
ienie 

Prognoza na lata 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Dochody w 
tys. PLN 

11381,00 11056,00 10818,00 10852,00 10698,00 10708,00 10681,00 10571,00 

Dług na 
koniec roku 
w tys. PLN 

3293,00 2615,00 2114,00 1663,00 1212,00 761,00 311,00 0 

% długu 28,93 23,65 19,54 15,32 11,33 7,10 2,91 0 
Próg (60% 
zadłużenia 
w tys. PLN) 

6828,00 6633,00 6490,00 6511,00 6418,00 6424,00 6409,00 6343,00 

Możliwości 
kredytowe 
w tys. PLN 

3535,00 4018,00 4376,00 4848,00 5206,00 5663,00 6098,00 6343,00 

Opracowanie własne Urzędu Gminy Żmudź. 

 Zważywszy na wiejski charakter gminy i jej zidentyfikowane potrzeby 

rozwojowe w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowił będzie istotną część 

finansowania strategii i wdrożenia zaplanowanych działań, szczególnie tych 

odnoszących się do rozwoju infrastruktury na wsi, wsparcia sektora rolno-

spożywczego i leśnego w ramach rozwijanej biogospodarki oraz podnoszenia 

jakości usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa. Uzupełniającym źródłem 

finansowania strategii będą programy operacyjne finansowane ze środków 

unijnych perspektywy finansowej 2014-2020:  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-

2020, w ramach programu finansowane będą działania inwestycyjne 

(min. infrastruktura telekomunikacyjna, drogowa i sanitarna, 
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przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę 

ochrony zdrowia.). Obok działań inwestycyjnych wspierane będą osoby 

mające trudności na rynku pracy chcące podnieść swoje kwalifikacje lub 

założyć własną firmę.  

 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, w ramach którego 

istniała będzie możliwość finansowania rozwoju działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw oraz  współpracy sieciowej podmiotów 

oferujących wspólny produkt turystyczny;  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z którego 

istnieje możliwość sfinansowania min. ponadlokalnych przedsięwzięć  

w zakresie energetyki odnawialnej, termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej, rozbudowy infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej oraz przebudowy dróg krajowych;  

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach 

którego będzie m.in. możliwość finansowania projektów podnoszących 

kompetencje pracowników administracji samorządowej oraz 

rozwijających systemy zarządzania strategicznego i finansowego 

w jednostkach samorządu terytorialnego; 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, który sfinansuje 

przedsięwzięcia związane z poprawą dostępu mieszkańców do 

szybkiego Internetu, rozwojem administracji elektronicznej i e-usług, 

a także podnoszeniem umiejętności cyfrowych społeczeństwa; 

 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, 

umożliwiający finansowanie różnych inicjatyw związanych ze sportem, 

kulturą, edukacją, zdrowiem oraz rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego.  

  Strategia będzie również finansowana ze środków krajowych. 

W szczególności dotyczy to takich programów i funduszy krajowych jak: 

- Narodowy program przebudowy dróg lokalnych „Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój”, Roczne programy finansowania kultury, 

realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Zakłada się również, że część działań poprawiających jakość życia 

na obszarze gminy (zakup i  rozścielenie kruszywa na drogach 

gminnych, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, dokumentacje 

techniczne do projektów inwestycyjnych i inne działania wynikające  

z potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców poszczególnych sołectw)  

będzie wykonywana ze środków Funduszu Sołeckiego.  

6. Monitorowanie i ocena realizacji strategii 
 
 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2008-2015 

z perspektywą do 2022 roku będzie monitorowana w oparciu o wskaźniki 

przypisane do każdego celu strategicznego. Monitoring Strategii będzie 

stanowił proces stałego kontrolowania, czy  realizacja  tego dokumentu 

przebiega zgodnie z założeniami, czy są osiągane cele i rezultaty określone 

w Strategii oraz jak przebiega proces wdrażania założeń Strategii w życie.  Tym  

samym  proces monitorowania  będzie  służył dostarczaniu informacji  na  

podstawie  których  jednostka wdrażająca  będzie mogła  systematycznie 

dowiadywać się  o  występowaniu  problemów  i rozbieżności w realizacji 

przedsięwzięć i osiągnięciu celów Strategii. Monitoring strategii 

przeprowadzony przez jednostkę wdrażającą będzie oparty o analizę celów 

oraz przegląd wskaźników. Zestawienie wskaźników z przypisanymi do nich 

celami strategicznymi przedstawia Tabela 8. Na podstawie wielkości wskaźnika 

za dany okres będzie dokonywana ocena stopnia realizacji osiągania przyjętych 

w Strategii celów. Ocena taka może być przeprowadzona na każdym etapie 

realizacji Strategii, ale nie później niż w połowie okresu planowania, czyli do 

końca 2017 roku. Na podstawie przeprowadzonej oceny może wystąpić 

konieczność kolejnej aktualizacji dokumentu. 
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Tabela 8 Zestawienie wskaźników osiągania poszczególnych celów 
strategicznych 

Cele strategiczne  Wskaźniki osiągania celów 

Cel strategiczny 1. Zwiększenie 

konkurencyjności lokalnej 

gospodarki poprzez rozwój 

infrastruktury oraz wzrost 

zatrudnienia mieszkańców gminy 

poza rolnictwem 

 odsetek gospodarstw 

zajmujących się działalnością 

pozarolniczą, 

 udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku 

produkcyjnym, 

 pracujący na 1000 ludności, 

 długość przebudowanych dróg 

gminnych i powiatowych na 

terenie gminy. 

Cel strategiczny 2. Pełniejsze 

wykorzystanie położenia i potencjału 

turystycznego gminy 

 liczba miejsc noclegowych, 

 ilość gospodarstw 

agroturystycznych, 

 liczba turystów odwiedzających 

gminę, 

 liczba odnowionych obiektów 

zabytkowych i historycznych. 

Cel strategiczny 3. Rozwój 

społeczności lokalnej oraz włączenie 

społeczne 

 liczba zarejestrowanych 

podmiotów w systemie 

REGON, 

Cel strategiczny 4. Pozytywna 

energia, czyste środowisko i 

efektywna energetyka. 

 liczba powstałych na terenie 

gminy odnawialnych źródeł 

energii, 

 liczba zmodernizowanych 

gminnych oczyszczalni ścieków. 
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      ANEKS SPOŁECZNO-

GOSPODARCZY DO 

AKTUALIZACJI STRATEGII 

ROZWOJU GMINY ŻMUDŹ NA 

LATA 2008-2015 Z PERSPEKTYWĄ 

DO 2022 ROKU  
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1. Przestrzeń i środowisko 

a) umiejscowienie gminy w województwie i kraju 
 

Gmina Żmudź leży we wschodniej części województwa lubelskiego i we 

wschodniej części powiatu chełmskiego, do którego należy. Powierzchnia 

gminy wynosi 13 583 ha, co stanowi 0,54 % powierzchni województwa 

lubelskiego oraz 7,6 % powierzchni powiatu chełmskiego.  

 

Mapa  1 Położenie Gminy Żmudź w Polsce 

 

 
Źródło:  Zasoby własne UG Żmudź 

Liczba ludności gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 

3 277 mieszkańców, a gęstość zaludnienia około 24 osób na km2.  
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Mapa  2 Położenie Gminy Żmudź w województwie lubelskim 

 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie www.wikipedia.pl  

 

 

Gmina Żmudź graniczy z sześcioma gminami:  

- od południa z gminami: Białopole i Wojsławice; 

- od wschodu z gminami: Dorohusk i Dubienka; 

- od północy z gminą: Kamień; 

- od zachodu z gminą: Leśniowice. 
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Mapa  3 Gmina Żmudź w powiecie chełmskim 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoPowiat.html?id  

 

Przez teren gminy przepływa rzeka Udal, będąca lewobrzeżnym 

dopływem Bugu oraz trzy cieki o mniejszym znaczeniu: rzeka Krzywólka, 

Kanał Żmudzki oraz Kanał Lipiniecki. 

Przez teren gminy przebiega 11,6 km drogi wojewódzkiej  Chełm – 

Hrubieszów – Witków - Dołhobyczów. Prowadzi ona do przejścia granicznego 

z Ukrainą w Zosinie. Przez teren gminy przebiegają również drogi powiatowe 

łączące gminę z miejscowościami gmin ościennych. Gmina Żmudź znajduje się 

w zasięgu oddziaływania miasta Chełma oraz w mniejszym stopniu 

Krasnegostawu oraz Hrubieszowa. 
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b) charakterystyka sieci osadniczej 

 

Najstarszą z miejscowości leżących na terenie gminy Żmudź jest wieś 

Leszczany, o której pierwsza wzmianka pojawiła się w źródłach pisanych  

w 1359 roku. Kolejne miejscowości, których pochodzenie sięga czasów 

średniowiecza to: Roztoka, Pobołowice, Dryszczów, Klesztów, Rudno, 

Wołkowiany, Żmudź, Wólka Leszczańska oraz Lipinki. Pozostałe miejscowości 

wzmiankowane są dopiero w XVIII i XIX w. Są to: Maziarnia, Puszcza, Bielin, 

Ksawerów, Kazimierówka, Stanisławów, Annopol, Gałęzów, Pobołowice 

Kolonia.  

Dominującym układem wsi w gminie jest układ jednodrożnicowy  

z zabudową dwustronną. We wszystkich wsiach występują siedliska typu 

bezokólnikowego z zabudową wolnostojącą wokół podwórza. Domy zazwyczaj 

ustawione są kalenicowo lub szczytowo do drogi. Obory i spichlerze ustawione 

są przy jednym z boków siedliska. Stodoły zajmujące zazwyczaj całą szerokość 

siedliska usytuowane są kalenicowo do drogi. Na terenie gminy nie występują 

zagrody z zabudową drewnianą kryte strzechą. Budynki drewniane 

pochodzące z okresu międzywojennego są zastępowane przez zabudowę 

murowaną. Na terenie gminy dominuje zabudowa jednorodzinna. Jedynie  

w Żmudzi i Wólce Leszczańskiej funkcjonuje również budownictwo 

wielorodzinne. 
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Tabela 9  Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy Żmudź   
                       w roku 2014  

 

 

Źródło: Zasoby własne UG Żmudź 

 

c) opis zasobów naturalnych 

 

Obszar gminy Żmudź charakteryzuje się dużą mozaikowością 

krajobrazu. Wzajemnie przeplatają się tu pola uprawne, łąki, zarośla i lasy.  

Na obszarze gminy wyróżnić można obszary wykazujące wspólny ekologiczny 

charakter jako strefy ekologiczne. Na terenie gminy wyróżniamy pięć stref 

ekologicznych: 

I. strefa leśno łąkowa – największą powierzchnię zajmuje w północno 

zachodniej części gminy; obejmuje dolinę Krzywólki, Kanału Żmudzkiego, 

Kanału Lipinieckiego oraz dolinę dopływu Krzywólki wypływającą z okolic 

Nazwa miejscowości Powierzchnia [km2] Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia 
Annopol 1,46 74 50,68 

Bielin 2,5 35 14,00 
Dryszczów 8,0 146 18,25 

Gałęzów 3,73 3 0,80 
Kazimierówka 1,96 25 12,76 

Klesztów 12 264 22,00 
Ksawerów 4,56 51 11,18 

Leszczany I i II 13,51 348 25,76 
Leszczany Kolonia 4,56 81 17,76 

Lipinki 9,05 86 9,50 
Maziarnia 4,95 133 26,87 

Pobołowice 17,23 163 9,46 
Pobołowice Kolonia 2,92 145 49,66 

Puszcza 2,78 29 10,43 
Roztoka 9,7 170 17,53 

Stanisławów 3,23 120 37,15 
Rudno 5 106 21,20 
Syczów 2,94 41 13,95 

Wołkowiany 6,46 231 35,76 
Wólka Leszczańska 9,9 268 27,07 

Żmudź 6,5 601 92,46 
Żmudź Kolonia  2,96 157 53,04 
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Leszczan a także kompleksy leśne ciągnące się równoleżnikowym pasmem 

w północnej części gminy, 

II.  strefa leśno – polna leżąca w południowej części gminy na północ od Wólki 

Leszczańskiej i Stanisławowa, 

III. strefa polna zajmująca pas równoleżnikowy od Leszczan przez Wólkę 

Leszczańską, Rudno i Annopol, 

IV. strefa łąkowa rozciągająca się od Żmudzi na wschód i północny – wschód  

do Roztoki i Bielina, 

V. strefa leśna obejmująca największy kompleks leśny gminy – Las 

Pobołowicki, leżący na północ od Kolonii Pobołowice. 

Ponadto system przyrodniczy gminy Żmudź składa się z następujących 

obszarów chronionych. 

Rezerwat „Żmudź”1 – założony w 1980 roku. Obszar ten o powierzchni  

5,81 ha położony jest na gruntach należących do wsi Żmudź na wzniesieniu  

(235 m n.p.m.). Rezerwat ten ma charakter geologiczno florystyczny.  

W rezerwacie ochronie podlega roślinność stepowa: Len złocisty, Wisienka 

stepowa, Ostrożeń pannoński, Oman wąskolistny, Aster gawędka, Goryczka 

krzyżowa,  Pierwiosnka lekarska, Zawilec wielokwiatowy, Storczyki, Podkolan 

biały, Storczyk kukawka. 

 Ze względu na walory przyrodnicze północno – zachodnia część gminy 

została włączona do Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu2 

utworzonego w 1998 roku. Cały obszar Chełmskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu ma powierzchnię 34 tys. ha. Z gminy Żmudź w jego skład wchodzą: 

kompleks leśny leżący na północ od Kolonii Pobołowice, kompleksy leśne 

leżące koło wsi Pobołowice i Puszcza oraz doliny rzek: Udal, Krzywólki oraz 

Kanału Żmudzkiego.  

Niewielki, południowy fragment obszaru gminy Żmudź leżący w okolicach 

Leszczan i Maziarni wchodzi w skład Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru 
                                                
1 Utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15.12.1980 r.  (MP nr 30, 
poz. 171). 
2 Utworzony Rozporządzeniem nr 50 Wojewody Chełmskiego z dnia 26.06.1998 r. w sprawie 
Grabowiecko –  Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dziennik Urzędowy województwa 
Chełmskiego nr 10 z dnia 29.06.1998 r.) 



S t ra t e g ia  R o zw o j u  G m in y  Żm u d ź   

 
 

58

Chronionego Krajobrazu3 utworzonego również w 1998 roku. Na terenie 

gminy znajduje się również 8 pomników przyrody, w tym 6 pojedynczych 

drzew oraz 2 grupy drzew. Ich zestawienie znajduje się w poniższej tabeli. 
 

Tabela 10  Wykaz pomników przyrody gminy Żmudź  

 

Lp. Gatunek Obwód w cm Lokalizacja 
1. Dąb szypułkowy 527 Pobołowice 
2. Lipa drobnolistna 290 Bielin 
3. dwa Jesiony wyniosłe 380 Kolonia Pobołowice 
4. Dąb szypułkowy 425 Pobołowice 
5. Dąb szypułkowy 427 Pobołowice 
6. Dąb szypułkowy 421 Żmudź 
7. dwa Modrzewie 286 i 332 Wólka Leszczańska 
8.  Dąb szypułkowy 456 Pobołowice 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania   

              przestrzennego Gminy Żmudź oraz danych UG Żmudź 

 
Gmina Żmudź położona jest w lubelskim regionie klimatycznym. 

Wpływ na klimat tego regionu mają dwie masy powietrza: polarno – morskie  

i polarno – kontynentalne. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,0º 

C, średnia temperatura lipca wynosi 18,1º C, a stycznia – 4,0º C. Lato na terenie 

gminy trwa około 100 dni a zima od 100 do 110 dni. Średnia roczna suma 

opadów atmosferycznych  wynosi 579 mm i jest znacznie wyższa od średniej 

krajowej. 

Na terenie gminy przeważają wiatry z południowego – zachodu 

i południowego – wschodu. Najrzadziej występują wiatry z północy 

i północnego – wschodu. Średnia prędkość wiatru wynosi 4,8 m/sek.  Warunki 

klimatyczne podlegają modyfikacjom uzależnionym głównie od ukształtowania 

terenu. Niekorzystne warunki klimatyczne panują w dolinach rzek: Udal, 

Krzywólka, ich dopływach oraz w obniżeniach terenu. Następuje tam 

akumulacja chłodnego powietrza, które spływa ku równinom nadbużańskim. 

                                                
3 Utworzony Rozporządzeniem nr 51 Wojewody Chełmskiego z dnia 26.06.1998 r. w sprawie 
Chełmskiego  Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dziennik urzędowy województwa Chełmskiego nr 10 z 
dnia 29.06.1998 r.) 
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Korzystne warunki klimatyczne występują w południowej części gminy. 

Największe ilości promieniowania słonecznego otrzymują zbocza wzgórz 

kredowych o ekspozycji południowej. Panują tam korzystne warunki solarne, 

termiczne i wilgotnościowe. Obszary te wskazane są do lokalizacji 

budownictwa mieszkaniowego oraz dla upraw ciepłolubnych. 

 Użytki rolne stanowią 70,4 % powierzchni gminy, w tym grunty orne  

53,6 % a użytki zielone 16,5 %. Gleby wykształcone zostały z utworów 

czwartorzędowych – plejstoceńskich, holoceńskich oraz kredowych.  

W poniższej tabeli został przedstawiony procentowy udział poszczególnych 

klas bonitacyjnych w gminie. 

 

Tabela 11 Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych w gruntach   
                     ornych 

Klasa II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 

% powierzchni 
gruntów ornych 

1,4 11,3 27,6 31,7 15,2 10,7 2,1 - 

 

Źródło: Dane własne UG Żmudź  

 

Najlepszymi glebami są rędziny oraz gleby brunatne wytworzone z glin. 

Rędziny występują dużymi kompleksami w południowej i środkowej części 

gminy. Gleby utworzone z glin zalegają głównie w środkowej i południowo – 

wschodniej części gminy w okolicy Żmudzi, Wołkowian, Stanisławowa  

i Lipinek. Gleby te klasyfikują się do klasy IIIa i IIIb a lokalnie do klasy II. Są to 

gleby o bardzo korzystnych warunkach do produkcji rolnej. Gleby o podobnym 

składzie mechanicznym, lecz o niekorzystnych warunkach wodnych należą do 

klasy IIIb, Iva i IVb. Gleby te leżą w południowo zachodniej części gminy.  

W północnej i południowo – wschodniej części gminy znajdują się gleby 

posiadające średnio korzystne warunki do produkcji rolnej. Należą one do 

klasy IVa a rzadziej do klasy IVb  gruntów ornych. W rejonie Lipinek, Roztoki, 

Wołkowian i Syczowa występują gleby klasy IVb gruntów ornych. W rejonie 

Wołkowian, Kol. Pobołowice i Gałęzowa występują gleby V klasy bonitacyjnej. 
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W rejonie Roztoki, Bielina, Gałęzowa, Puszczy i Kol. Pobołowice występują 

gleby należące do VI klasy bonitacyjnej. Użytki zielone wykształciły się  

w dolinach rzek: Udal, Krzywólka oraz Kanału Żmudzkiego i Kanału 

Lipinieckiego.   

 

Tabela 12 Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych 

Klasa II III IV V VI VIz 
% powierzchni 

użytków zielonych 
- 

16,2 45,1 32,0 6,5 0,2  

 

Źródło: Dane własne UG Żmudź 

 

W dolinach rzek i kanałów występują użytki zielone III i IV klasy  

o korzystnych warunkach wodnych i pokarmowych dla roślin.  Użytki zielone 

słabej jakości – V i VI klasy przeważają w zagłębieniach bezodpływowych. 

Ponad 70 % powierzchni gminy zajmują użytki rolne, a więc sztuczne 

agrocenozy. Charakterystyczna jest dla nich względna krótkotrwałość, brak 

równowagi ze środowiskiem i mała zdolność do samoregulacji. Przeważają 

agrocenozy polne, które stanowią około 54 % powierzchni gminy. Agrocenozy 

łąkowe obejmują 16,5 % powierzchni gminy.  

Lasy znajdujące się na terenie gminy Żmudź obejmują obszar  

3 212,97 ha, co stanowi 23,2 % powierzchni gminy4.  Większość tej powierzchni 

stanowią lasy będące własnością Skarbu Państwa. Lasy prywatne zajmują 

niewielki procent ogólnej powierzchni leśnej gminy i występują w znacznym 

rozdrobieniu.    Wskaźnik lesistości dla województwa lubelskiego wynosi 

23,1%, natomiast wskaźnik lesistości kraju jest o 6, 2 wyższy i wynosi 29,3%.  

                                                
4 Opracowanie własne na podstawie BDR GUS 
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d) opis zasobów kulturowych 

  

Na terenie gminy Żmudź występują liczne obiekty zabytkowe.  

Zdjęcie 1 Młyn wodno – gazowy w Pobołowicach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  Zasoby UG.  

 

Wykaz obiektów zabytkowych występujących na terenie gminy Żmudź  

wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego znajduje się   

w poniższej tabeli. W odniesieniu do wymienionych w tabeli obiektów 

obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich we wszystkich 

działaniach planistycznych, projektowych i realizacyjnych. Wszelka działalność 

inwestycyjna prowadzona przy tych obiektach oraz w obszarze objętym 

ochroną konserwatorską wymaga uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Lublinie. 
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Tabela 13 Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa     
           lubelskiego 

Lp. Lokalizacja Charakterystyka 

1. Klesztów  

Architektoniczny zespół sakralny: 
Kościół rzymskokatolicki p.w. Wniebowzięcia NMP wraz 
z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, dzwonnica, 
przytułek, dom kościelny, mur ogrodzeniowy, plebania 
wraz z częścią działki. 
Czas powstania 1772 r.  
Nr rejestru zabytków – A/194, CHK/178 

2. Pobołowice Dziesięć kopców ziemnych, wczesnośredniowiecznych 
(cmentarzyska kurhanowe). Nr rejestru zabytków – A/419 

3. Pobołowice 
Dwadzieścia pięć kopców ziemnych 
wczesnośredniowiecznych (cmentarzyska kurhanowe). Nr 
rejestru zabytków – A/420  

4. Pobołowice Dwa kopce ziemne wczesnośredniowieczne 
(cmentarzyska kurhanowe). Nr rejestru zabytków – A/421 

5. Pobołowice Sześć kopców ziemnych wczesnośredniowiecznych 
(cmentarzyska kurhanowe). Nr rejestru zabytków – A/422 

6. Pobołowice Dziesięć kopców ziemnych wczesnośredniowiecznych 
(cmentarzyska kurhanowe). Nr rejestru zabytków – A/423 

7. 

 
 
 
Pobołowice 
 
 
 

Młyn wodno – gazowy z 1921 r. Został wzniesiony przez 
Władysława Trąbczyńskiego. Jest jednym z nielicznych 
tego typu obiektów zachowanych na terenie byłego 
województwa chełmskiego. Z zespołu młyńskiego 
zawierającego pierwotnie trzy części: budynek główny, 
siłownię i turbinę zachował się budynek główny i 
siłownia. Nr rejestru zabytków – CHA/118/24.  

8. Wólka Leszczańska 
Pozostałości zespołu dworsko – parkowego – park 
podworski. Czas powstania ok. 1874 r. Nr rejestru 
zabytków – CHA/107/13 

9. Wólka Leszczańska  Zajazd, czas powstania ok. 1795 r. Nr rejestru zabytków – 
A/440 

10. Żmudź  
Kościół rzymskokatolicki (dawna cerkiew 
greckokatolicka) p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, 
czas powstania ok. 1753 r. Nr rejestru zabytków – A 2/21 

11. Żmudź Dzwonnica, czas powstania k. XVIII w. Nr rejestru 
zabytków – A/22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania   

              przestrzennego Gminy Żmudź 

Wśród zabytków na szczególną uwagę zasługują dwa obiekty sakralne: 

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi powstał około 1753 

r. z fundacji Jana Zamoyskiego, jako cerkiew greckokatolicka. Jest to obiekt 

drewniany o konstrukcji zrębowej z XVIII – wiecznym wyposażeniem. 

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z 1757 r. Po 
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lewej stronie nawy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII w., po prawej 

stronie nawy obraz Jezusa Miłosiernego. Obok kościoła zachowała się 

osiemnastowieczna drewniana dzwonnica. 
 

Zdjęcie 2  Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi 

 
Źródło:  Zasoby UG.  

 

Kościół parafialny w Klesztowie pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP 

został wzniesiony około 1772 roku dla unitów z fundacji Węglińskich.  Kościół 

w 1875 r. po kasacie unii został zamieniony na cerkiew prawosławną a w 1920 

roku został wyświęcony na kościół rzymskokatolicki. Kościół był restaurowany 

w latach 1927 i 1958. Obiekt jest jednonawowy z późnobarokową polichromią 

Gabriela Sławińskiego. W skład zespołu architektonicznego wchodzi jeszcze 

dzwonnica, organistówka, przytułek i plebania. 
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Tabela 14 Wykaz obiektów architektury i budownictwa objętych ewidencją   
          służby ochrony zabytków 

Lp. 
 Lokalizacja Charakterystyka 

1. Dryszczów 
Krzyż kamienny XIX w, 
Kapliczka Św. Jana Chrzciciela  
Dom nr 80 K., drew. XX w. 

2. Klesztów  Dom nr 16, drewn. pocz. XX w.  
Dom nr 22, drewn. 1931 r. – 1932 r.  

3. Ksawerów Dom nr 9, drewn. ok. 1920 r. 
Dom nr 20,  drewn. ok. 1920 

4. Leszczany  

Dom nr 33, drewn., lata 20 – te XX w. 
Dom nr 36, drewn., lata 20 – te XX w. 
Dom nr 80, drewn., 1936 r. 
Dom nr 90, drewn., lata 30 – te XX w.  
Dom nr 91, drewn., lata 20 – te XX w. 

5. Pobołowice  Dom nr 14, drewn. 1917 r. 
Dom nr 37, drewn., lata 20 – te XX w.  

6. Puszcza Kapliczka Św. Jana Nepomucena, murowana  I poł. XIX w. 

7. Roztoka  

Dom nr 11, drewn., lata 20 – te XX w. 
Dom nr 15, drewn., lata 20 – te XX w. 
Dom nr 26, drewn., lata 20 – te XX w. 
Dom nr 29, drewn., lata 30 – te XX w. 
Dom nr 31, murowany 1925 r. 
Dom nr 33, drewn., lata 20 – te XX w. 

8. Rudno  Dom nr 22, drewn., 1938 r. 
Dom nr 24, drewn., lata 30 – te XX w. 

9. Stanisławów 
Budynek dawnej szkoły, drewn., ok. 1930  
Dom nr 8, drewn., lata 30 – te XX w.  
Dom nr 34 drewn., ok. 1930 r.  

10. Wólka 
Leszczańska  

Budynek dawnej szkoły, obecnie dom nr 34, drewniany około 
1924 r. 

11. Żmudź  

Kapliczka murowana, koniec XIX w. 
Budynek Urzędu Gminy, murowany 1905 r. 
Pozostałości zespołu dworskiego 
Dom nr 12 drewn. ok. 1930 r. 
Dom nr 16 drewn. ok. 1920 r. 
Dom nr 40 drewn. ok. 1930 r. 
Dom nr 66 drewn. ok. 1930 r.  

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź      
            Część I Diagnoza, Chełm 2002 r. s. 55 – 56  
 

2. Sfera społeczna 
a) demografia  

 Liczba mieszkańców gminy Żmudź wg stanu na 31 grudnia 2014 r. 

wynosiła  3 277 mieszkańców. Zgodnie z wartościami z Banku Danych 
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Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego,  na koniec 2014 r., województwo 

lubelskie zamieszkiwało 2 147 746 osób, zaś powiat chełmski (bez miasta 

Chełm) 79 619 osoby. W związku z powyższym ludność gminy Żmudź 

stanowiła 4,11 % ludności powiatu chełmskiego i 0,15 % ludności województwa 

lubelskiego5. Dynamikę rozwoju liczby ludności  w latach 2007 – 2014 

przedstawia wykres nr 1. Jak widać na poniższym wykresie, populacja 

mieszkańców gminy Żmudź w badanym okresie utrzymywała się na 

porównywalnym poziomie. Jednakże w porównaniu do roku 2007 liczba 

ludności na przestrzeni 7 lat zmniejszyła się o 61 osób.  

 

Wykres  1 Ludność gminy Żmudź w latach 2007 – 2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5  Źródło danych: BDL GUS 
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Wykres  2 Przyrost naturalny  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 Wykres  3 Struktura ludności    

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Tabela 15 Migracje ludności w latach 2007-2013  

Lata  Zameldowania  Wymeldowania  Saldo 
2007 44 73 -29 
2008 26 62 -36 
2009 31 53 -22 
2010 33 52 -19 
2011 27 55 -28 
2012 23 71 -48 
2013 33 33 0 
2014 35 46 -11 

 

Źródło: dane GUS BDL  

 Jak wynika z powyższej tabeli saldo migracji ludności od 2007 r. jest 

ujemne. Spowodowane to może być migracją ludzi młodych w poszukiwaniu 

pracy.   

  Żmudź jest gminą o bardzo niskiej gęstości zaludnienia, która wynosi  

24 osób na km2 i stawia ją pod tym względem na ostatnim miejscu  

w powiecie i województwie. Ujemne wartości przyrostu naturalnego i ruchu 

migracyjnego mogą wskazywać na stopniowe wyludnianie się obszaru. Niski 

przyrost naturalny i ujemne saldo migracji to zjawiska obserwowane w całym 

powiecie chełmskim oraz w województwie lubelskim. Prognoza demograficzna 

dla województwa lubelskiego i powiatu chełmskiego wskazuje na 

systematyczne pogarszanie się sytuacji. Dane statystyczne, dotyczące prognozy 

demograficznej,  są  dostępne  na  poziomie  powiatu,  a  ich  analiza  może  być  

podstawą  do prognozowania sytuacji demograficznej na terenie gminy. 

Tabela 16  Gęstość zaludnienia w gminie Żmudź  

Rok Liczba osób 
przypadająca na 1 

km2 

Zmiany liczby 
ludności na 1000 

mieszkańców 
2007 25 -14,6 
2008 24 -11,8 
2009 24 -14,5 
2010 24 17,5 
2011 24 -8,5 
2012 24 -18,6 
2013 24 -1,6 

 

Źródło: Bank BDL 
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 Analizując strukturę płciową mieszkańców, obserwujemy 

niewielką przewagę kobiet – średnio na 100 mężczyzn przypadają 102 kobiety. 

Podobna tendencja występuje w całym powiecie, w którym średnio na 100 

mężczyzn przypada 103 kobiet.  Dominującą grupą osób jest grupa w wieku 

produkcyjnym z wynikiem 67,55%. Ludność gminy cechuje się strukturą 

wiekową zbliżoną do średniej obserwowanej na poziomie powiatu chełmskiego 

oraz województwa lubelskiego. Odsetek osób w wieku produkcyjnym 

w gminie Żmudź od 2007 roku wzrósł z 59,5% do 67,55 % w roku 2014, 

odpowiednio 60,8 % i 63,4 % w powiecie chełmskim. 

Tabela 17 Liczba ludności wg ekonomicznych grup wiekowych.  

  
 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 

 
Wykres  4 Udział ludności wg ekonomicznych grup wiekowych w % ludności      
                       ogółem 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS  

 

Rok  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Przedprodukcyjny 608 575 549 549 534 508 496 488 
Produkcyjny 2171 2172 2150 2210 2207 2167 2169 2170 
Poprodukcyjny 559 552 552 550 540 545 550 554 
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b) poziom wykształcenia 

 

  Kluczowym elementem rozwoju gminy jest poziom wykształcenia jej 

mieszkańców. Dobre wykształcenie jest motorem rozwoju społecznego oraz ma 

wpływ na wszystkie aspekty funkcjonowania niewielkich społeczności 

lokalnych. Wykształcenie ludności z danej gminy może być wskaźnikiem 

obrazującym potencjał tej gminy do rozwoju, zmiany struktury społeczno – 

gospodarczej oraz aktywności ekonomicznej ludności. Poziom wykształcenia 

mieszkańców gminy Żmudź jest zbliżony do poziomu wykształcenia ogółu 

mieszkańców powiatu chełmskiego. Jednocześnie w gminie Żmudź, tak samo 

jak w powiecie chełmskim notuje się niższy poziom wykształcenia niż średnie 

wartości dla województwa lubelskiego i kraju; 30% mieszkańców powiatu 

chełmskiego posiada wykształcenie podstawowe, 24,86% średnie i policealne 

ogółem, 22,88% zasadnicze zawodowe, a 3,32% ma nieukończone 

wykształcenie podstawowe lub nie ma żadnego wykształcenia. Wykształcenie 

wyższe zadeklarowało 8,59% mieszkańców. Dla porównania  

w województwie ponad 26 % ludności ma wykształcenie średnie i policealne, 

zasadnicze zawodowe ma 23,20%, blisko 9,5 % mieszkańców legitymuje się 

wykształceniem wyższym, a nieukończone wykształcenie podstawowe lub nie 

ma żadnego wykształcenia ma  2,82%. 

 

c) rynek pracy i źródła utrzymania  

 

Gmina Żmudź jest gminą o charakterze typowo rolniczym, w której 

rolnictwo jest podstawową gałęzią gospodarki. Konsekwencją tego jest to, że 

przeważająca część mieszkańców gminy zatrudniona jest w rolnictwie lub 

w jego otoczeniu. Mała liczba pracujących w gminie Żmudź poza rolnictwem 

świadczy również o niskiej aktywności ekonomicznej ludności. Tworzenie 

nowych miejsc pracy poza rolnictwem, rozwój przedsiębiorczości, rozwój 
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infrastruktury  są procesami bardzo powolnymi ale niezbędnymi mając na 

myśli rozwój społeczno – gospodarczy gminy.  

Tabela 18 Pracujący w głównym miejscu pracy  

 Jednostk
a miary 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
2014 

PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY     
Pracujący wg płci      

Ogółem Osoba  156 126 121 140 121 131 143 144 

Mężczyźni Osoba 57 33 29 38 32 37 49 50 

Kobiety Osoba 99 93 92 102 89 94 94 94 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 

Poważnym problemem na terenie gminy Żmudź jest bezrobocie. 

Bezrobocie jest zjawiskiem negatywnym nie tylko dla osób nim dotkniętych, 

lecz odbija się negatywnie na funkcjonowaniu całej społeczności gminy. 

Długotrwały brak pracy ma bardzo duży wpływ na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb społecznych w różnych sferach życia.  

Tabela 19 Bezrobocie w gminie Żmudź w latach 2007 – 2014   

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ogółem 267 173 172 166 182 195 222 223 
W 
tym: 

Kobiety 155 111 87 92 94 97 111 111 

 Mężczyźni 122 62 85 74 88 98 111 112 

Bezrobotni z 
prawem do 
zasiłku  
 

26 27 45 26 21 21 29 11 

Pozostający bez 
pracy powyżej 12 
m-cy 

193 111 78 65 81 108 109 136 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie półrocznych „Informacji o sytuacji na   
              lokalnym rynku pracy” Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 
 

 Liczba bezrobotnych w gminie Żmudź w dniu 31 grudnia 2014 r. 

wyniosła 223 osoby. W stosunku do analogicznego okresu z 2012 r. liczba ta 

zwiększyła się o 27 osób. Liczby podane w powyższej tabeli to bezrobocie 
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jawne, które nie odzwierciedla rzeczywistej liczby osób zdolnych i chętnych do 

podjęcia pracy, w związku z tym, że na terenie gminy mamy też do czynienia 

z problemem bezrobocia ukrytego. Cechą charakterystyczną miejscowego 

rynku pracy jest bezrobocie sezonowe, które nasila się w okresie zimy. Latem 

duża część osób w wieku produkcyjnym zatrudnianych jest do prac polowych. 

 Z powyższej tabeli wynika, że prawo do zasiłku posiadało jedynie 11 

osób. Można zatem mówić o występowaniu długotrwałego bezrobocia  

w skali masowej. Osoby długotrwale bezrobotne są najliczniejszą kategorią 

wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Przyczyny takiego stanu rzeczy to  

z jednej strony mała podaż miejsc pracy, a z drugiej strony mała aktywność 

osób bezrobotnych. Pozostawanie tych osób tak długi czas bez pracy grozi 

trwałym wykluczeniem tych osób z rynku pracy. 

Tabela 20  Struktura wiekowa bezrobotnych w gminie Żmudź  

Bezrobotni w 
gminie 

Bezrobotni w gminie 
18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 59 60 - 64 Razem 

56 83 31 27 18 8 223 
% z ogółu 
badanych osób 25,11 37,22 13,90 12,11 8,07 3,59 100 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie półrocznych „Informacji o sytuacji na   
            lokalnym rynku pracy” Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 
 

 Jak wynika z powyższej tabeli większość, bo  62,33 % ogółu 

bezrobotnych mieszkańców gminy Żmudź to osoby bezrobotne do 34 roku 

życia. 

Tabela 21 Wykształcenie osób bezrobotnych  

Bezrobotni 
w gminie 

Bezrobotni wg wykształcenia 
Wyższe Policealne i 

średnie 
zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Podstawowe i 
niepełne 

podstawowe 

Razem 

17 70 24 51 61 223 
% z ogółu 
badanych 
osób 

7,62 31,39 10,76 22,87 27,35 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie półrocznych „Informacji o sytuacji na   
              lokalnym rynku pracy” Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 
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 Bezrobotni w gminie Żmudź to w przeważającej części osoby w pełni 

zdolne do pracy, o najwyższej potencjalnej wydajności psychofizycznej. 

Zaangażowanie tych osób powinno przynosić największe korzyści na rynku 

pracy.  Analiza źródła dochodów mieszkańców wskazuje, że niezmiennie 

głównym źródłem, dochodów mieszkańców, są niezarobkowe źródła 

utrzymania czyli transfery społeczne stanowiące ok 49 %.  Pozostałymi 

dochodami mieszkańców gminy są: praca na własny rachunek (w większości 

we własnym gospodarstwie rolnym) stanowiąca 32%, praca najemna 18%.  

 

d) uczestnictwo w kulturze 

 

 Najważniejszym ośrodkiem kulturalnym gminy Żmudź jest Gminne 

Centrum Kultury utworzone Uchwałą Nr XLI/359/2014 Rady Gminy Żmudź  

z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie połączenia instytucji kultury z  Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Żmudzi i Gminnego Ośrodka Kultury w Żmudzi. 

Przedmiotem działania Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi jest 

wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie gminnej biblioteki publicznej, 

w tym zaspokajania potrzeb czytelniczych i edukacyjnych oraz wykonywanie 

zadań z zakresu działalności kulturalnej, w tym amatorskiego ruchu 

artystycznego. W dniu 31 grudnia 2014 r. GCK posiadało 11 976 woluminów.  

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wypożyczono 6 428 

pozycje. Gminne Centrum Kultury ma zarejestrowanych 429 czytelników. 

Gminne Centrum Kultury prowadzi działalność sportową, rozrywkową, 

edukacyjną i kulturalną.  Można skorzystać z komputera z dostępem do 

internetu oraz uzyskać informacje w ramach biblioteczki podręcznej, z różnych 

dziedzin nauki i wiedzy. 

 GCK jest organizatorem Balów Sylwestrowych. Organizuje wieczory 

taneczne dla młodzieży, kuligi, ogniska, turnieje tenisa stołowego. Cyklicznie 

odbywają się: Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych, Zawody 

Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Żmudź, Dzień Dziecka, Dzień Matki, 
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Konkursy Literackie, Festyny rodzinne, Zawody Strzeleckie, Turnieje Piłki 

Siatkowej, Zawody Gminne Ochotniczych Straży Pożarnych, Jarmark 

Aktywności Kobiet oraz Gminne Święto Plonów. Jednak brak jest stałej oferty 

pozwalającej zagospodarować młodzieży czas wolny. W 2015 r. Gmina Żmudź 

była gospodarzem Turnieju „Między Nami Sąsiadami” w którym wzięło udział 

8 gmin.  

 

3. Sfera gospodarcza  
a) sektor rolniczy 

 

 Gmina Żmudź podobnie jak wiele innych gmin powiatu chełmskiego  

i województwa lubelskiego cechuje się niekorzystną strukturą gospodarczą,  

z dominującą pozycją sektora rolnego oraz słabo rozwiniętą działalnością 

pozarolniczą. W strukturze terenów gminy dominują użytki rolne, a główną 

gałęzią produkcji rolnej jest uprawa zbóż. Na terenie gminy dominują gleby 

średniej jakości (klasy IVa i IVb) – zajmujące 46,2 % użytków rolnych. Kolejną 

grupę stanowią gleby klas IIIa i IIIb stanowiące 32,8 całości użytków rolnych. 

Ta grupa gleb dominuje wśród gruntów ornych stanowiąc prawie 60 % ich 

całkowitej powierzchni. Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 na terenie 

gminy funkcjonują 684 gospodarstwa rolne w tym 665 prowadzące działalność 

rolniczą (co stanowiło 4,35 gospodarstw rolnych z powiatu chełmskiego). 

Najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa małe i drobne o powierzchni do 10 

ha użytków rolnych.  

 

Tabela 22 Struktura gospodarstw rolnych 

Wielkość 

w ha  

do 1 ha od 1 - 5  od 5- 10  od 10 - 15  15 ha i powyżej  

Liczba  147 179 125 92 122 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 
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W strukturze upraw dominują uprawy zboża zajmujące do 75 % 

całkowitej powierzchni zasiewów. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje 

uprawa pszenicy. Mniejsze znaczenie mają uprawy jęczmienia i żyta. Kolejne 

miejsca pod względem powierzchni zasiewów zajmują rośliny przemysłowe, 

ziemniaki, rośliny motylkowe i pastewne. W produkcji zwierzęcej dominuje 

chów bydła i trzody chlewnej. Jednym z  czynników ograniczających 

efektowność rolnictwa w regionie jest jego nadmierne rozdrobnienie 

 i niewystarczający stopień specjalizacji. Duże rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych, ograniczona specjalizacja i towarowość produkcji rolnej to problemy, 

które występują nie tylko na obszarze badanej gminy, ale również w wielu 

innych gminach Polski. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest 

stosunkowo niekorzystna.  

 

b) główni pracodawcy w sektorze pozarolniczym; 

 

 Główni pracodawcy w sektorze pozarolniczym prowadzący działalność 

gospodarczą na terenie gminy Żmudź to: 

 Wyrób Płyt Stropowych WPS i Pustaków Tadeusz Rybak 

 Ewa Dziekan DREWNOBUD  

 Artykuły Spożywczo – Przemysłowe Maria Żółkiewska 

 Mariusz Sołtysiuk, Piekarnia "NASZA" Antoni Artur Skrzypa Mariusz 

Sołtysiuk Spółka Cywilna  

 TRANSPOL Sp. z o. o. Gorzelnia 

 Urząd Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AMIMED S.C. 

 Bank Spółdzielczy w Leśniowicach Oddział Żmudź  

 Urząd pocztowy w Żmudzi 

 Tomasz Radziewicz Usługi Leśne  
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c) struktura podstawowych branż gospodarki  

 

W latach 2007 – 2014 liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON  

(bez indywidualnych gospodarstw rolnych) wzrosła z 108 do 124. Na koniec 

roku 2014 sektor publiczny skupiał 7,89 % zarejestrowanych podmiotów  

(w 2007 – 10,20%), a pozostała część, czyli 92,11% znajdowała się w rękach 

sektora prywatnego.  Najwięcej firm zarejestrowanych w systemie REGON 

na koniec 2014 roku prowadziło działalność handlową i stanowiły one blisko 

23,68 % wszystkich działających podmiotów. Następne, najliczniej 

reprezentowane sekcje to „rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo” stanowiące blisko 

21,92 % oraz budownictwo  18,42 % i  „przetwórstwo przemysłowe” – 8,77 %. 

 Analizując liczbę podmiotów gospodarki narodowej według form 

prawno –  organizacyjnych należy zwrócić uwagę na fakt, iż prawie 74,56 % 

podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Spółki 

prawa handlowego stanowiły na koniec 2014 roku 3,2 % wszystkich 

zarejestrowanych podmiotów. Wśród osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą najwięcej podmiotów funkcjonuje w sekcjach "handel 

i naprawy" (28,23%, „rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo” (23,52 % ) 

Istotny wpływ na rozwój pozarolniczego rynku pracy mają instytucje, 

zakłady oraz punkty usługowe służące zaspokojeniu żywotnych potrzeb 

mieszkańców gminy, stwarzające jednocześnie możliwość osiągania przez nich 

dodatkowych dochodów. Dane dotyczące oceny stopnia zaspokojenia potrzeb 

na instytucje, zakłady i punkty usługowe, z których korzystają mieszkańcy 

gminy Żmudź przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 23 Zakłady usługowe i mała infrastruktura  –   ocena stopnia 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców  

 
Lp. Wyszczególnienie Wystarczający Niewystarczający Brak w 

gminie 
1. Urzędy pocztowe ٧   
2. Banki  ٧   
3. Ośrodki zdrowia ٧   
4. Apteki ٧   
5. Świetlica, biblioteki ٧   
6. Przystanki PKS  ٧  
7. AGD ٧   
8. Budowlano – usługowe ٧   
9. Ślusarskie   ٧ 
10. Mechaniki pojazdowej ٧   
11. Tartaczne ٧   
12. Szewskie   ٧ 
13. Krawieckie   ٧ 
14. Fryzjerskie ٧   
15. Weterynaryjne ٧   
16. Piekarnie ٧   

17. Przetwórstwo rolno - 
spożywcze   ٧ 

18. Sklepy spożywcze ٧   
19. Restauracje, bary  ٧  
20. Punkty sprzedaży obwoźnej ٧   
21. Targowiska  ٧  
22. Stacje benzynowe  ٧  
23. Punkt skupu żywca i zbóż ٧   
  Źródło: Opracowanie własne UG Żmudź 
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d) ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w poszczególnych    

    sektorach 

 

Tabela 24 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze          
                       REGON  wg sektorów własnościowych 

Jednostka 
miary 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Podmioty gosp. narodowej 
ogółem

Jedn. 
gosp.

108 112 113 115 126 123 122 124

Podmioty gosp. narodowej 
ogółem

Jedn. 
gosp.

10 9 9 9 10 10 11 9

Państwowe i samorządowe 
jednostki prawa budżetowego 
ogółem

Jedn. 
gosp.

8 7 7 7 8 8 8 7

Przedsiębiorstwa państwowe Jedn. 
gosp.

0 0 0 0 0 0 0 0

Spółki handlowe Jedn. 
gosp.

0 0 0 0 0 0 0 0

Spółki handlowe z udziałem 
kapitału zagranicznego

Jedn. 
gosp. 0 0 0 0 0 0 0 0

Państwowe i samorządowe 
jednostki prawa budżetowego, 
gospodarstwa pomocnicze

Jedn. 
gosp.

0 0 0 0 0 0 0 0

Podmioty gospodarki 
narodowej ogółem

Jedn. 
gosp.

98 103 104 106 116 113 111 114

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą

Jedn. 
gosp.

81 85 84 83 92 88 83 85

Spółki handlowe
Jedn. 
gosp.

2 2 3 3 3 4 4 4

Spółdzielnie
Jedn. 
gosp.

4 4 4 4 4 4 5 5

Fundacje
Jedn. 
gosp.

0 0 1 1 1 1 1 1

Stowarzyszenia i organizacje 
społeczne

Jedn. 
gosp.

3 4 4 4 6 6 7 8

Sektor publiczny

Sektor prywatny 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 
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Tabela 25 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze   
                         REGON  wg sekcji PKD 

 

Podmioty gospodarcze zarejestrowane
rejestrze REGON wg sekcji PKD 

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Ogółem: 113 111 114 10 11 9

w sekcji A  rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 26 24 25 0 0 0

w sekcji C  przetwórstwo przemysłowe 10 10 10 0 0 0
w sekcji F  budownictwo 16 19 21 0 0 0

w sekcji G  handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle 35 34 27 0 0 0

w sekcji H  transport i gospodarka magazynowa 2 3 3 0 0 0
w sekcji I  działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi 

2 1 1 0 0 0

w sekcji J informacja i komunikacja 1 0 0 0 0 0
w sekcji K  działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

2 0 0 0 0 0

w sekcji L działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 1 1 1 0 0 0

 w sekcji M  działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 3 3 4 0 0 0

w sekcji N  działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

1 1 5 0 0 0

w sekcji O  administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 1 1 1 2 2 2

w sekcji P  edukacja 0 0 0 5 5 4
w sekcji Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 1 1 2 2 2
w sekcji R działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 2 2 2 1 2 1

w sekcji SiT  10 11 13 0 0 0

sektor prywatny sektor publiczny 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 
 
 Z powyższej tabeli wynika, że większość podmiotów gospodarczych 

prowadzących działalność na terenie gminy Żmudź prowadzi działalność  

w sekcji rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz handel hurtowy i detaliczny.  
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Na terenie gminy nie występują podmioty gospodarcze prowadzące 

działalność w zakresie budownictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz 

gospodarki magazynowej, rybołówstwa i rybactwa.  

 Wskaźnik przedsiębiorczości (mierzony liczbą zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców) jest relatywnie wysoki  

w porównaniu do wartości dla powiatu. Kształtuje się on na poziomie 386 

przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców, dla powiatu – 469, a dla województwa 

– 799. Należy pamiętać, że większość przedsiębiorstw to osoby fizyczne, 

prowadzące działalność gospodarczą. Dominacja firm mikro oraz niewielka 

liczba przedsiębiorstw średnich wpływa negatywnie na konkurencyjność 

lokalnej gospodarki i jej zdolność do tworzenia trwałych miejsc pracy. 

 
e) rozwój sektora turystyki 

 

 Rozwój sektora turystyki może i powinien być jedną z form 

wzmacniania lokalnej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy poza 

rolnictwem. Główne formy turystyki i rekreacji mające realne szanse rozwoju  

w gminie Żmudź to turystyka weekendowa mieszkańców powiatu 

Chełmskiego i Hrubieszowskiego z wykorzystaniem kompleksów leśnych oraz 

zbiorników wodnych znajdujących się na terenie gminy Żmudź, ze 

szczególnym uwzględnieniem zbiornika wodnego „Dębowy Las”, turystyka 

rowerowa rozwijana na szlaku „Malowniczy Wschód” oraz agroturystyka. 

Ważnym ośrodkiem turystycznym w Gminie Żmudź jest ośrodek kolonijny 

„Puszcza”, który położony jest w środku lasu i nad zalewem, co gwarantuje 

wspaniały kontakt z przyrodą. Oprócz kolonii odbywają się tam różnego 

rodzaju imprezy plenerowe, obozy sprawnościowe, zawody sportowe oraz 

szkolenia dla służb specjalistycznych.  
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Rysunek 1 Turystyka w Gminie Żmudź  

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Żmudź, Lublin 2005, opracowanie mapy 

 – mgr Grzegorz Czubaj i mgr Krzysztof Wojciechowski 

 

 

 Jak wspomnieliśmy wyżej miejscem szczególnie atrakcyjnym 

turystycznie w gminie Żmudź jest zbiornik „Dębowy Las”, który dzięki 

budowie infrastruktury turystycznej w ramach projektu „Współpraca polsko – 

ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” stał się 

jednym z atrakcyjniejszych miejsc do letniego wypoczynku w powiecie 

chełmskim.  

 Dzięki funduszom unijnym z okresu programowania 2007 – 2013 

znacznie poprawiono promocję Gminy Żmudź. W ramach projektu pn. 

„Ponadregionalna współpraca droga do rozwoju Polski Wschodniej” 

zainstalowano witacze, tablice informacyjno – promocyjne w sołectwach, 
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wykonano wirtualny spacer, foldery promocyjne oraz dużą ilość gadżetów 

promocyjnych. Natomiast dzięki realizacji projektu pn. „Turystyka 

międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego” Gmina Żmudź wraz 

z partnerami projektu tj. Gminami Dorohusk, Leśniowice i Wojsławice wzięła 

udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych Lato 2015.  

 Ponadto w ramach tego projektu na terenie gminy  Żmudź wytyczony 

został szlak rowerowy „Malowniczy Wschód”. Pomysł wytyczenia trasy 

rowerowej łączącej cztery gminy powiatu chełmskiego jest wynikiem 

porozumienia samorządowców Dorohuska, Leśniowic, Wojsławic i Żmudzi. 

Całość trasy została podzielona na dwie zasadnicze części: trasę główną - 

sieć dróg o różnej nawierzchni łącząca cztery stolice gmin, a jej umowny, 

wskazany przez samorządowców początek i koniec znajdują się odpowiednio: 

w Kumowie Plebańskim (gmina Leśniowice) i Brzeźnie (gmina Dorohusk), 

warianty - różne propozycje odcinkowych rozwiązań rowerowych podróży 

sugerowanych poprzez atrakcyjność miejsc i obiektów na danym obszarze 

Trasa rowerowa wraz z opisem została ujęta w formie graficznej w postaci 

mapy oraz kompatybilnego z nią przewodnika „Malowniczy Wschód – 

Rowerem po gminach – Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dorohusk”. Całość 

trasy, co najważniejsze, ma charakter całkowicie otwarty i pozwala na zupełnie 

swobodną inicjatywę każdego rowerzysty. Organizatorzy, układając tak a nie 

inaczej przebieg trasy mieli na uwadze przede wszystkim turystyczne  

i historyczne walory tej części Ziemi Chełmskiej. Trasa główna i warianty 

zostały podzielone na umowne pięć etapów, te z kolei na poszczególne odcinki. 

Mapa i treść przewodnika zostały tak skonstruowane, że swoboda wyboru 

wariantu przejazdu jest praktycznie nieograniczona.  

Ponadto przez gminę przebiega pieszy zielony szlak turystyczny  

„Rezerwatów Przyrody” relacji Urszulin – Leszczany – Wojsławice.  
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Rysunek 2 Fragment mapy trasy rowerowej „Malowniczy Wschód” 
obejmujący tereny gminy Żmudź. 

 

 
 Źródło:  Zasoby UG.  

 

Kolejnym działaniem mającym przyciągnąć większą ilość turystów było 

stworzenie aplikacji „Malowniczy Wschód”. Aplikacja jest przewodnikiem – 

mapą  po tym pięknym regionie, prezentującym przebieg trasy Malowniczy 

Wschód oraz największe atrakcje regionu. Bezpłatna aplikacja wykorzystuje 

technologię GPS, pokazując pozycję użytkownika na trasie i lokalizację 

obiektów. Działa w trybie online i offline. Zawiera także planer, przydatny do 

zwiedzania w terenie wybranych miejsc przyrodniczych i zabytków.  
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Zdjęcie 3 Aplikacja mobilna 

 
Źródło:  Zasoby UG.  

Mimo niewątpliwych walorów turystycznych rozwój turystyki na terenie 

gminy jest dość powolny.  Istotną barierą w rozwoju turystyki na obszarze 

gminy Żmudź jest niewystarczająca oferta w zakresie gastronomii, miejsc 

noclegowych i agroturystyki. 

Z tego też względu w przyszłości poza rozwojem gminnej infrastruktury 

turystycznej konieczne są działania przyczyniające się do rozwoju bazy 

noclegowo – gastronomicznej na terenie gminy. 

 
4. Infrastruktura techniczna 
a) infrastruktura komunikacyjna 

 

Powiązania komunikacyjne gminy Żmudź z obszarem województwa  

i kraju zapewnia droga wojewódzka nr 844. Przez teren gminy Żmudź nie 

przebiega żadna droga o randze krajowej. Ale połączenie gminy Żmudź  

z drogami o takiej klasie można ocenić jako dobre. Do Chełma, przez który 
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przebiega drogą krajową nr 82 (Piaski – Dorohusk) można dojechać drogą 

wojewódzką nr 844 (Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów). 

Powiązanie komunikacyjne gminy Żmudź z Chełmem oraz z niektórymi 

sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego tj. gminą Białopole oraz 

gminą Kamień odbywa się drogą o znaczeniu wojewódzkim nr 844. Z innymi 

sąsiednimi gminami gminę Żmudź łączą drogi powiatowe. 

Tabela 26 Drogi wojewódzkie 

Lp. Nr drogi Przebieg Długość odcinka Rodzaj nawierzchni 
1. 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – 

Dołhobyczów   
11 600 m Bitumiczna 

 
Źródło:  Dane własne UG Żmudź 
 

Mapa  4 Schemat układu przestrzennego gminy Żmudź 

 
Źródło:  Zasoby własne UG Żmudź 

 

Na terenie gminy Żmudź znajduje się ponadto 56,2 km dróg powiatowych.  

W przeważającej większości są to drogi twarde.  
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Tabela 27 Drogi powiatowe na terenie gminy Żmudź  

Numer i nazwa drogi (odcinki drogi) Długość - km 
Ogółem w tym dróg o nawierzchni 

twardej gruntowej 
ulepszonej nieulepszone

j 
1 2 3 4 5 

Gmina Żmudź  56,2 47,8 0,0 8,4 
1837L Kasiłan-Sielec-Żmudź-dr.woj. 844 9,5 9,5 0,0 0,0 
1846L Kolonia Pobołowice -Pobołowice 5,3 5,3 0,0 0,0 
1847L Wołkowiany-Żmudź-Teresin-Białopole 5,6 3,0 0,0 2,6 
1848L Andrzejów - Klesztów 5,5 5,5 0,0 0,0 

1849L dr. woj. 844 – Klesztów – Roztoka 
-Kolonia Mościska  11,0 6,1 0,0 4,9 

1850L Roztoka – Kajetanówka – Rogatka  2,1 1,2 0,0 0,9 
1851L Kajetanówka - Holendry 0,9 0,9 0,0 0,0 
1852L dr. 844-Dryszczów-Holendry-

Dubienka 
6,6 6,6 0,0 0,0 

1853L Białopole – Siedliszcze 1,1 1,1 0,0 0,0 
1860L Wojsławice-Turowiec- W. Leszczańska  4,3 4,3 0,0 0,0 
1862L Alojzów - Leszczany 4,3 4,3 0,0 0,0 
Źródło:  Dane własne UG Żmudź 

Znaczna część z dróg powiatowych w obrębie gminy to drogi, których 

nawierzchnia wymaga kompleksowego remontu. Długość sieci dróg na terenie 

gminy jest wystarczająca, ich stan jest natomiast zróżnicowany i wymaga 

ciągłych nakładów finansowych, przekraczających możliwości finansowe 

Gminy. 

 Sieć dróg gminnych obejmująca 148 dróg o łącznej długości 229 km  

w tym 56,3 km utwardzonych. Sieć dróg gminnych odgrywa bardzo dużą rolę 

w połączeniach wewnątrzgminnych, umożliwia wywóz płodów rolnych z pól 

uprawnych oraz dojazd do miejsca zamieszkania. Brak wystarczających 

środków na modernizację dróg gminnych powoduje że znaczna część z nich 

pozostaje nieutwardzona (75 %) lub wymaga kompleksowej przebudowy. 

Usługi w zakresie komunikacji autobusowej na terenie całej gminy świadczą 

PKS Chełm oraz prywatni przewoźnicy. Częstotliwość odjazdów i przyjazdów 

jest niewystarczająca ale wynika z uwarunkowań ekonomicznych (mała gęstość 

zaludnienia a co za tym idzie niska opłacalność dla przewoźnika). Mimo 
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wymiany znacznej ilości przystanków autobusowych istnieją  

w tym zakresie jeszcze spore potrzeby. Infrastruktura transportowa na terenie 

Gminy nie obejmuje linii kolejowych. Dostęp do kolei w postaci linii kolejowej 

nr 7 (Warszawa-Lublin-Chełm-Dorohusk-Kijów) o znaczeniu 

międzynarodowym będącej częścią transeuropejskich korytarzy 

transportowych należących do sieci TEN-T jest możliwy za pośrednictwem 

stacji kolejowych znajdujących się w Chełmie i wymaga przesiadki 

w przypadku osób lub przeładunku w przypadku towarów.  

 

Wykres  5 Procentowy udział dróg o różnej nawierzchni na terenie gminy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy  w Żmudzi 

 

 

Wykaz dróg gminnych został zamieszczony w poniższej tabeli.  

Tabela 28 Wykaz dróg gminnych 

 
Lp.  Nr drogi Przebieg drogi Ogółem 

(m.b.) 
Ulepszona/
wzmocnion

a  (m.b.) 

Gruntowa 
(m.b.) 

Asfaltowa 
(m.b.) 

Beton
owa 

(m.b.) 

1. 104983 
L+B2:H90 

dr.pow 1837L - Leszczany ul. 
Chełmska - dr.gm. 104984L 1 280       1 280 

2. 
104984 L gr.gm. Leśniowice - Leszczany ul. 

Chełmska - dr.pow. 1862L 2 310   112   2 198 

3. 
104963 L dr.pow. 1841L - Koczów - 

Leszczany - dr.pow. 1837L 2 200     2 200   
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4. 
104985 L gr. Gm. Leśniowice - Leszczany ul. 

Środkowa - dr.pow. 1862L 2 350   350 2 000   

5. 104986 L (Pobołowice) dr.pow. 1846L - 
dr.pow. 1847L 1 900 280 500   1 120 

6. 
104987 L dr.pow. 1860L Maziarnia- gr.gm. 

Leśniowice i Białopole 7 065   1 968 2 525 2 572 

7. 
104988 L (Puszcza) dr.pow. 1848L - Lipinki - 

Kazimierówka - dr.pow.18489L 6 280   1331 2319 2630 

8. 104989 L dr.pow. 1847L - kol. Żmudź - dr. 
Woj.. 844 2 010 609 1401     

9. 104990 L (Lipinki) dr.gm. 104988L - dr.gm. 
104988L 2 780 380 2400     

10. 104991 L przez miejscowosć Rudno - dr.woj. 
844 3 000       3000 

11. 104992 L (Ksawerów) dr.pow. 1849L - dr.gm. 
104988L 5 555 2254 2192 1109   

12. 104993 L (Żmudź) dr.pow. 1847L - dr.woj. 
844 1 050   584 466   

13. 
104994 L (Roztoka) od dr.pow. 1849L przez 

Kol. Roztoka - gr.gm. Dubienka 2 014     2014   

14. 104995 L dr.gm. 104988L - Kazimierowka - 
dr.pow. 1849L 1 685 1685       

15. 104996 L (Klesztów) dr.pow. 1849L - dr.pow. 
1852L 2 420 1325 1095     

16. 104997 L Wołkowiany - Klesztów Kol. - 
dr.pow.1848L 2 650   1222 995 433 

17. 104998 L (Syczów) dr.pow. 1852L przez wieś 
Annopol 2 100 700   1400   

18. 104999 L Wołkowiany - Klesztów 
dr.pow.1849L 2 480     2480   

19. 
105000 L (Wołkowiany) dr. Woj.. 844 

Wołkowiany (Dębowy Las) 2 625       2625 

20. 
122265 L Od drogi gminnej 104998L do 

miejscowości Grobelki 470 470       

21. 12226 L Od drogi gminnej 104998L do 
granicy gminy 640   640     

22. 
122267 L Od drogi powiatowej 1850L do 

drogi powiatowej 1849 L 950 550 400     

23. 122268 L Od drogi powiatowej 1850L do 
granicy gminy 985   985     

24. 
122269 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 29 do działki 
oznaczonej nr ewidencyjnym 23/1 

1 770   1770     

25. 
122270 L Od drogi powiatowej 1852 L do 

drogi wojewódzkiej nr 844 1 170   1170     

26. 
122271 L Od drogi powiatowej 1852 L do 

drogi o nr ewidencyjnym 323 1 485 485 1000     

27. 
122272 L Od drogi wojewódzkiej nr 844 do 

drogi powiatowej 1852 L 2 100 1000 1100     

28. 
122273 L 

Od drogi wojewódzkiej nr 844 do 
drogi powiatowej 1852 L w 
miejscowości Syczów 

4 485   4485     

29. 
122274 L Od drogi wojewódzkiej nr 844 do 

drogi o nr ewidencyjnym 272 1 020   1020     

30. 
122275 L Od drogi o nr ewidencyjnym 272 do 

drogi wojewódzkiej nr 844 1 420   1420     
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31. 
122276 L Od drogi powiatowej 1852 L do 

działki o nr ewidencyjnym 144 600   600     

32. 
122277 L 

Od drogi gminnej 104996 L do 
działki oznaczonej nr 
ewidencyjnym 40/1 

1 940   1940     

33. 
122278 L Od drogi powiatowej 1852 L do 

miejscowości Dryszczów 385   385     

34. 
122279 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 455 wzdłuż gruntów 
leśnych do miejscowości Annopol 

3 020   3020     

35. 
122280 L Od drogi powiatowej 1849 L do 

miejscowości Lipinki 2 590   2590     

36. 
122281 L Od drogi powiatowej 1849 L przez 

miejscowość Gałęzów 1 860   1860     

37. 
122282 L Od drogi powiatowej 1849 L do 

drogi gminnej 104995 L 435   435     

38. 122283 L Od drogi powiatowej 1849 L do 
granicy gminy 517   517     

39. 
122284 L 

Od drogi powiatowej 1849 L do 
drogi oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 448 

1 700   1700     

40. 
122285 L Od drogi powiatowej 1848 L do 

drogi gminnej 104992 L 400 400       

41. 
122286 L Od drogi powiatowej 1848 L przez 

miejscowość Klesztów 2 760   2760     

42. 
122287 L 

Od drogi powiatowej 1848 L do 
drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 
155 

1 120   1120     

43. 
122288 L Od drogi gminnej oznaczonej nr 132 

do drogi powiatowej 1848 L 1 020   1020     

44. 
122289 L Od drogi gminnej 104997 L do drogi 

powiatowej 1848 L 1 140   1140     

45. 
122290 L Od drogi powiatowej 1849 L do 

działki oznaczonej nr 356/3 780   780     

46. 122291 L Od drogi powiatowej 1848 L do 
działki 102/3 1 000   1000     

47. 
122292 L Od drogi powiatowej 1848 L do 

działki oznaczonej nr 96 750   750     

48. 
122293 L Od drogi gminnej 104996 Ldo drogi 

powiatowej 1849 L 700   700     

49. 
122294 L 

Od drogi oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 447 do drogi 
gminnej 104996 L 

220   220     

50. 
122295 L Od drogi gminnej 104997 L do drogi 

gminnej 104999 L 512   512     

51. 122296 L Od drogi gminnej 104992 L do 
gruntów leśnych 725   725     

52. 
122297 L Wzdłuż Kanału Lipinieckiego w 

miejscowości Ksawerów 2 550   2550     

53. 
122298 L 

Od drogi gminnej oznaczonej nr 
ewidencyjnym 194 do gruntów 
leśnych w miejscowości Ksawerów 

800   800     

54. 
122299 L 

Od drogi gminnej 104988 L do drogi 
oznaczonej nr ewidencyjnym 32 w 
Puszczy 

1 960   1960     
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55. 
122300 L Od drogi powiatowej 1837 L do 

drogi o nr ewidencyjnym 273 1 465 800 665     

56. 122301 L Od drogi powiatowej 1837 L do 
rzeki Krzywólka 1 615   1615     

57. 
122302 L 

Od drogi o nr ewidencyjnym 280 do 
drogi o nr ewidencyjnym 273 
Leszczany I 

1 800   1800     

58. 
122303 L Od drogi o nr ewidencyjnym 272 

wzdłuż rzeki Krzywólka 1 475   1475     

59. 122304 L Od drogi gminnej 104963 L do pól 
Leszczany I 1 750   1750     

60. 
122305 L Od drogi o nr ewidencyjnym 273 do 

miejscowości Leszczany I 1 475   1475     

61. 122306 L Od drogi powiatowej 1837 L do 
działki nr 436/1 1 450   1450     

62. 
122307 L Od drogi powiatowej 1862 do 

miejscowości Leszczany II 1 600   670 930   

63. 
122308 L Od drogi gminnej 104987 L wzdłuż 

granicy gminy 1 445   1445     

64. 
122309 L Od drogi oznaczonej nr 22 do 

granicy obrębu Leszczany II 4 500 600 3900     

65. 
122310 L 

Od drogi gminnej 104984 L 
Leszczany I do gruntów leśnych 
Leszczany Kolonia 

760   760     

66. 122311 L Od drogi powiatowej 1837L do 
drogi powiatowej 1862 L 2 260 1150 1110     

67. 122312 L Od drogi gminnej 104988L do 
granicy gminy 2 360   2360     

68. 122313 L Od drogi gminnej 104988L do  
Roztoki. 1 915   1915     

69. 
122314 L Od drogi gminnej 104988L   do 

drogi powiatowej 1849L 1 385   1385     

70. 
122315 L Od kanału Lipineckiego do  działki 

oznaczonej nr ewidencyjnym 219/1 1 340   1340     

71. 
122316 L 

Od działki oznaczonej nr 
ewidencyjnym 199 w Lipinkach do 
działki 466 w Roztoce 

1 270   1270     

72. 
122317 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 130 do drogi 
gminnej oznaczonej nr 104988L 

1 645   1645     

73. 122318 L Od drogi gminnej 104988L do 
granicy gminy 1 300   1300     

74. 
122319 L Od drogi gminnej 104988L do drogi 

oznaczonej nr ewidencyjnym 86 1 445   1445     

75. 
122320 L 

Wzdłuż  kanału Lipineckiego do 
granicy gminy w miejscowości 
Lipinki 

4 470   4470     

76. 

122321 L 

Od drogi gminnej oznaczonej nr 
ewidencyjnym 229 do drogi 
gminnej  oznaczonej nr  
ewidencyjnym 244 

500   500     

77. 122322 L Od drogi powiatowej 1860L do 
granicy gminy 1 100 578    522   

78. 122323 L Od drogi powiatowej 1860L do 
granicy gminy 1 700   1700     

79. 
122324 L Od drogi gminnej 104987L przez 

miejscowość Maziarnia 1 660   1660     
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80. 
122325 L 

Od drogi gminnej oznaczonej nr 394 
Wólka Leszczańska do drogi 
oznaczonej nr 185 Leszczany II 

1 235   1235     

81. 
122326 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 60 do działki 
oznaczonej nr 123 Leszczany II 

790   790     

82. 122327 L Od drogi 1848L przez  miejscowość  
Puszcza 1 600 600 1000     

83. 
122328 L Od drogi powiatowej 1848L do 

granicy obrębu Puszcza 500   500     

84. 

122329 L 

Od drogi oznaczonej  nr  
ewidencyjnym 73 wzdłuż Kanału 
Żmudzkiego w miejscowości 
Puszcza 

684   684     

85. 
122330 L Od działki oznaczonej nr 

ewidencyjnym 15 do granicy gminy 760   760     

86. 122331 L Wzdłuż zbiornika  Puszcza 440 150 290     
87. 

122332 L 
Od drogi gminnej 104986L do drogi 
powiatowej 1846L (Pobołowice – 
Kolonia) 

1 535 1535       

88. 122333 L Od drogi powiatowej 1837L do 
działki 171 735   735     

89. 
122334 L Od drogi powiatowej 1846L do 

gruntów Wólka Leszczańska 425   425     

90. 
122335 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 364 do drogi 
powiatowej 1849L 

1 935   1935     

91. 
122336 L Od drogi o nr ewidencyjnym 365 do 

drogi powiatowej 1849L 640   640     

92. 
122337 L 

Od drogi powiatowej 1849L do 
drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 
368 

635   635     

93. 
122338 L Od drogi gminnej 104994L do 

granicy gminy Dubienka   545 200 345     

94. 
122339 L Od drogi gminy 104994L do drogi 

powiatowej 1852L 1 650   1650     

95. 122340 L Od drogi powiatowej 1849L do 
miejscowości Lipinki 3 734   3734     

96. 
122341 L Od drogi o nr ewidencyjnym  361 

do drogi gminnej 104992L 2 065   2065     

97. 

122342 L 

Od drogi gminnej oznaczonej nr 
104994L do drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 44 w miejscowości  
Bielin 

1 017   1017     

98. 
122343 L Od   kanału Lipineckiego do działki 

oznaczonej nr ewidencyjnym 57/2 1 600   1600     

99. 122344 L Od drogi powiatowej 1849L do 
działki 105 620   620     

100. 122345 L Od drogi powiatowej 1849 L   do 
działki 214 255   255     

101. 
122346 L 

Od drogi gminnej 104991L w 
miejscowości Rudno do granicy 
gminy 

540   540     

102. 
122347 L Od drogi gminnej 104991L  do 

granicy obrębu Rudno 2 170   2170     

103. 122348 L Od drogi powiatowej 1852L  do wsi 
Syczów 1 425   1425     
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104. 
122349 L 

Od drogi gminnej oznaczonej nr 
ewidencyjnym 86 do granicy wsi 
Roztoka 

700   700     

105. 122350 L Od drogi powiatowej 1852L do 
drogi gminnej oznaczonej nr 86 1 200 1000 200     

106. 
122351 L Od drogi gminnej oznaczonej nr 43 

do miejscowości Syczów 1 320   1320     

107. 
122352 L 

Od drogi gminnej oznaczonej nr 
104998L  przez  miejscowość  
Syczów 

1 800   1800     

108. 
122353 L Od drogi oznaczonej  nr 

ewidencyjnym 4 do granicy gminy 620   620     

109. 
122354 L Od drogi powiatowej 1847L do 

drogi wojewódzkiej nr 844 1 140 900 240     

110. 
122355 L Od drogi wojewódzkie nr 844 do 

miejscowości Wołkowiany 390   390     

111. 122356 L Od drogi gminnej 105000L do 
gruntów leśnych 650 650       

112. 
122357 L Od drogi gminnej 105000L do 

działek letniskowych 1 020   1020     

113. 122358 L Od drogi 105000L  wzdłuż rzeki 
Krzywólka 1 467   717 750   

114. 
122359 L 

Od drogi gminnej 105000L do 
działki oznaczonej nr 
ewidencyjnym 241 

1 085   1085     

115. 
122360 L 

Od drogi wojewódzkiej nr 844 do 
działki oznaczonej nr 
ewidencyjnym 365 

920   920     

116. 
122361 L Od drogi gminnej 104999 L do drogi 

oznaczonej nr ewidencyjnym  59 450   450     

117. 
122362 L 

Od działki oznaczonej nr 
ewidencyjnym 127 wzdłuż kanału 
Żmudzkiego 

1 530   1530     

118. 
122363 L Od drogi powiatowej 1860L do 

drogi  powiatowej 1837L   2 450   2450     

119. 
122364 L 

Od  działka oznaczonej nr ew.  131 
do zabudowy mieszkaniowej 
Wólka Leszczańska 

1 260   1260     

120. 
122365 L 

Od drogi powiatowej 1860L do 
drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 
310 

2 100   2100     

121. 

122366 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 262 do drogi 
oznaczonej nr ewidencyjnym 1 w 
miejscowości Rudno 

1 120   1120     

122. 
122367 L 

Od drogi powiatowej 1860L do 
granicy obrębu wsi Wólka 
Leszczańska 

1 190   1190     

123. 
122368 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym gruntu 79 do wsi 
Wólka Leszczańska 

3 015   3015     

124. 
122369 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 34 do gruntów 
leśnych 

2 450   2450     

125. 
122370 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 34 do drogi 
oznaczonej nr ewidencyjnym 60 

1 030   1030     
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126. 
122371 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 17 w obrębie działki 
oznaczonej nr ewidencyjnym 10 

2 410   2410     

127. 
122372 L 

Od  działki oznaczonej nr 
ewidencyjnym 427  do działki 
oznaczonej nr ewidencyjnym 131 

675   675     

128. 
122373 L 

Od drogi powiatowej 1860L do 
drogi gminnej oznaczonej nr 
ewidencyjnym gruntu 312 

950   950     

129. 
122374 L 

Od drogi powiatowej 1860L do 
drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 
314 

1 160   1160     

130. 

122375 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 314 do drogi 
ewidencyjnej oznaczonej nr 
ewidencyjnym 394 

1 860   1860     

131. 
122376 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 431 do drogi 
oznaczonej nr ewidencyjnym 394 

945   945     

132. 
122377 L Od drogi oznaczonej nr 262 do 

drogi oznaczonej nr 284 515   515     

133. 
122378 L 

Od drogi powiatowej 1837L do 
drogi gminnej 
 w miejscowości Żmudź - Kolonia 

410   410     

134. 122379 L Od drogi powiatowej 1847L do 
drogi wojewódzkiej  nr 844 1 200 400 700 100   

135. 
122380 L Od drogi powiatowej 1837L do 

Żmudź – Kolonia 370   370     

136. 122381 L Od drogi powiatowej 1847L do 
gruntów wsi Rudno 1 585   1585     

137. 
122382 L 

Od drogi powiatowej 1837L do 
drogi gminnej 104989L (Żmudź – 
Kolonia) 

1 040 1040       

138. 
122383 L 

Od drogi oznaczonej nr 
ewidencyjnym 1 do działki 
oznaczonej nr 57/1 

2 360   2360     

139. 122384 L Od drogi powiatowej 1847 L do 
działki 428 570   570     

140. 122385 L Od drogi gminnej 104993L  do drogi 
miejscowości Żmudź – Kolonia 350 350       

141. 
122386 L Od drogi powiatowej 1847L do 

drogi powiatowej 1837L 3 200   2950 250   

142. 122387 L Od drogi powiatowej 1837L do 
kanału Żmudzkiego 2 020   2020     

143. 
122388 L 

Od drogi powiatowej 1837L do 
drogi  oznaczonej nr ewidencyjnym 
16 

1 300   1300     

144. 
122389 L 

Od drogi powiatowej 1847L do 
drogi powiatowej 1837L  w 
miejscowości Żmudź Kolonia 

380     83 297 

145. 
122390 L 

Od drogi powiatowej 1837L do 
drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 
34 

770   770     

146. 
122391 L 

Od drogi powiatowej 1847L do 
drogi  gminnej oznaczanej nr  
ewidencyjnym 133 

1 820   1820     

147. 122392 L Od drogi gminnej 104993L do 
działki nr 272/2 Żmudź wieś 580   580     

148. 122393 L Od drogi powiatowej 1837L do  
działki oznaczonej nr 435/5 2 765   2765     
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RAZEM: 229 095 20 091 172 706 20 143 16 155 

 
Źródło:  Dane własne UG Żmudź 
 
b) infrastruktura ochrony środowiska: wodno – kanalizacyjna, gospodarki   

    odpadami 

 
Znaczna część miejscowości gminy Żmudź zaopatrywana jest w wodę 

przy pomocy wodociągu zasilanego z ujęcia wody w miejscowości Żmudź. 

Mieszkańcy niezwodociągowanych miejscowości gminy korzystają z wody 

pobieranej z indywidualnych studni głębinowych lub gospodarczych. 

Tegoroczna susza uwidoczniła problem braku dostępności części mieszkańców 

do istniejącego wodociągu ponieważ w trakcie suszy część istniejących studni 

wyschła.  

 Długość czynnej sieci rozdzielczej na terenie gminy wynosiła na koniec 

2014 roku 61,1 km. Stopień zwodociągowania gminy Żmudź w 2014 r. wynosił 

53,3% dla porównania w województwie lubelskim stopień ten wynosi 70,7 %. 

Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosiła 2 472, natomiast 

średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca to 17,9 

m³ 6. W okresie programowania 2004 – 2006  władze Gminy przeprowadziły 

rozbudowę sieci wodociągowej, jednakże modernizacji wymaga sieć istniejąca 

czego dowodem są coraz częstsze awarie.  

Na obszarze gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: w Żmudzi  

oraz  w Wólce Leszczańskiej. W ostatnich latach sposób zagospodarowania 

ścieków ulega powolnej, ale stopniowej poprawie. Poziom skanalizowania 

gminy Żmudź wynosi 29,2% przy średniej dla gmin z powiatu chełmskiego 

wynoszącej 22,5 %7.  Na terenach o rozproszonej zabudowie budowę sieci 

kanalizacyjnej zastępuje się punktową infrastrukturą kanalizacyjną w postaci 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy funkcjonuje 182 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze względu na rozproszoną sieć 

                                                
6 Źródło; BDL  
7 Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008- 2015 z perspektywą  do roku 2020, 
Chełm 2014.  
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osadniczą wskazana jest budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Istotnym problemem przed jakim stoi Gmina Żmudź jest potrzeba 

przebudowy istniejącej wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków 

z przepompowniami w Żmudzi. Gmina Żmudź posiada opracowaną 

dokumentację na „Przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź, 

przebudowę przepompowni wraz z budową sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej w miejscowości Żmudź i Żmudź Kolonia”.  Zadanie będzie  

dotyczyło przebudowy biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków  wraz 

z rozwiązaniem gospodarki osadowej oraz obejmować będzie swym zasięgiem 

przebudowę  istniejących przepompowni, budowę sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej w Żmudzi Kolonia.  Oczyszczalnia ścieków po przebudowie 

o wydajności 90 m3/d będzie pracować w oparciu o osad czynny z tlenową 

stabilizacją osadu. Przyjmować będzie ścieki  bytowo – gospodarcze 

z możliwością rozwiązania gospodarki osadowej w gminie, przyjmując osad 

z oczyszczalni w Wólce Leszczańskiej i przydomowych oczyszczalni 

zlokalizowanych na terenie gminy.  

W celu uporządkowania gospodarki odpadami w gminie Żmudź  

w ostatnich latach udało się dokonać rekultywacji składowiska odpadów 

komunalnych przy udziale środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach 

projektu zakład Przetwórstwa Odpadów Komunalnych Rejonu Chełmskiego 

"rekultywacja odpadów". Gospodarka w zakresie odpadów komunalnych 

realizowana jest w ramach Związku Komunalnego Gmin Chełmskich.  

Dużym problemem występującym na terenie gminy jest również to, że 

bardzo duża część budynków mieszkalnych oraz gospodarczych pokryta jest 

eternitem. 

 

c) infrastruktura energetyczna i gazowa 

 

Na obszarze gminy nie jest prowadzona scentralizowana gospodarka 

cieplna. Ośrodek zdrowia, SDŚ w Wólce Leszczańskiej wraz z filą 

w Wołkowianach oraz mieszkania w zespołach zabudowy wielorodzinnej 
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w Żmudzi i Wólce Leszczańskiej ogrzewane są przez indywidualne kotły C.O. 

opalane węglem lub drewnem 

Urząd Gminy, szkoły, GCK oraz OPS ogrzewane są energią odpadową  

z pobliskiej gorzelni.   

Dostawcą energii elektrycznej na terenie gminy jest Zamojska Korporacja 

Energetyczna S.A., Rejon Energetyczny w Chełmie. W skali gminy tylko 

ułamek gospodarstw nie posiada dostępu do linii energetycznej (0,9 %). 

Pozostałe gospodarstwa zasilane są w większości siecią 380 V(72 %) i 220V (27,1 

%). W tym miejscu warto również zauważyć że ze względu na przestarzałe 

stacje transformatorowe duża część odbiorców boryka się z częstymi spadkami 

napięcia elektrycznego. 

Na terenie gminy nie ma sieci gazowej. W powiecie chełmskim długość 

sieci gazowej wynosi 138 km, co stanowi tylko 2 % długości sieci  

w województwie. Brak infrastruktury gazowej wpływa negatywnie na 

wskaźnik wyposażenia gospodarstw domowych w gaz sieciowy. Barierą 

utrudniającą gazyfikację gminy jest przede wszystkim rozproszona sieć 

osadnicza oraz słaba kondycja finansowa wielu gospodarstw domowych. 

 

d) infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne 

 

Dostępność mieszkańców gminy do infrastruktury telekomunikacyjnej 

ulega systematycznej poprawie. Dzieje się tak dzięki rozwojowi telefonii 

stacjonarnej oraz coraz powszechniejszemu dostępowi mieszkańców do usług 

telefonii komórkowej. Praktycznie cały obszar gminy objęty jest zasięgiem 

czterech największych funkcjonujących w Polsce operatorów sieci komórkowej 

(T-Mobile, PLUS GSM, Play i Orange). Usługi dostępu do Internetu na terenie 

gminy są świadczone przez trzech operatorów działających na terenie całego 

kraju (TP S.A., Netia i Tele 2) oraz lokalnego operatora świadczącego usługi 

w zakresie internetu radiowego.  

Nieograniczony dostęp do internetu posiadają mieszkańcy samej 

miejscowości Żmudź oraz miejscowości położonych w odległości do około 
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2 km od centrum Żmudzi. Miejscowości położone w dalszych odległościach 

mogą korzystać wyłącznie z oferty usługodawców DSL z pewnymi 

ograniczeniami. Powyżej 5 km usługodawcy nie gwarantują wyższego 

transferu niż 1 Mb/s. Ograniczenia dostępu do internetu związane są również 

z ilością abonentów i małą przepustowością linii telefonicznych, które nie są 

w stanie obsłużyć wszystkich abonentów.  

Internet radiowy funkcjonuje bez ograniczeń w Żmudzi i sąsiednich 

miejscowościach, w których możliwy jest wizualny kontakt z masztem 

nadawczym umieszczonym w centrum Żmudzi (budynek Gimnazjum 

w Żmudzi).  

Trudno oszacować liczbę osób korzystających z komputera z dostępem 

do internetu. Na pewno ulega ona systematycznej ale jednak nadal powolnej 

poprawie. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy będzie 

uzależniony od ograniczenia bariery ekonomicznej i technologicznej w dostępie 

do internetu. Niezbędne są również działania związane z uświadamianiem 

i edukacją mieszkańców gminy jak korzystać z usług i technologii 

informatycznych oraz rozwojem nowych technologii.  

Na terenie gminy Żmudź w ostatnich latach utworzone zostały 

publiczne punkty dostępu do internetu (hot spoty) zainstalowane na budynku 

Ośrodka Kultury w Żmudzi i mające zasięg kilkuset metrów.  

 

5. Infrastruktura społeczna 
 

a) infrastruktura edukacyjna 

 

             W roku szkolnym 2013/2014 na terenie gminy funkcjonowała jedna 

szkoła podstawowa w Żmudzi oraz jedno gimnazjum w Żmudzi. W gminie 

Żmudź nie ma wyodrębnionych samodzielnych placówek wychowania 

przedszkolnego. Program edukacji przedszkolnej realizowany jest przez 

oddziały zlokalizowane przy szkołach podstawowych. W perspektywie 

ostatnich 10 lat zapotrzebowanie na tego typu usługi jest rosnące. Na terenie 
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gminy nie funkcjonuje żaden żłobek. Dane dotyczące wychowania 

przedszkolnego ilustruje poniższa tabela. 

 

Tabela 29 Wychowanie przedszkolne w gminie   

Lata  Liczba dzieci 

w wieku 3 - 6 

lat ogółem 

Liczba dzieci 

objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

odsetek dzieci 

objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

w wieku 3 - 6 

odsetek dzieci 

objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

 w wieku 3 - 4 lat 

2007 150 46 30,7 % 0 
2008 125  31 24,8 % 0 
2009 128  50 39,1 % 6,3 % 
2010 107  50 46,7 % 20,4 % 
2011 111  52 46,8 % 0 
2012 115  35 30,4% 0 
2013 122 48 39,9 % 0 

 

Źródło: BDL  

 

 Szkoła Podstawowa w Żmudzi o profilu klas I-VI oraz Gimnazjum  

w Żmudzi dysponują dwoma budynkami, w których znajduje się: 19 sal 

lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią, sala 

gimnastyczna, siłownia, stołówka, dwa pokoje nauczycielskie, gabinet 

dyrektora, sekretariat, szatnie, pomieszczenia gospodarcze. Wyposażenie sal 

informatycznych nie jest najlepsze bowiem sprzęt komputerowy jest już stary  

i wyeksploatowany.  W gimnazjum przypada 11 uczniów na 1 komputer  

z dostępem do Internetu Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 

uczęszczało 177 uczniów. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny do 

którego uczęszcza  32 uczniów 5-6 lat oraz grupa 20 osobowa czterolatków. Do 

Gimnazjum w Żmudzi uczęszczało 117 uczniów z terenu całej gminy. 

Gimnazjum i szkoła podstawowa posiadają obiekty sportowe. 
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 W Żmudzi zlokalizowane są trzy place zabaw a w Wołkowianach nad 

zalewem Dębowy Las dwa place zabaw. W pozostałych miejscowościach gminy 

nie ma placów zabaw. 

 

Wykres  6 Statystyka urodzeń dzieci w gminie od 2007 do 2014 roku   

    

 
 Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych  UG Żmudź   

 

b) infrastruktura sportowa 

Na terenie gminy Żmudź infrastruktura sportowa zlokalizowana jest 

przy Gimnazjum w Żmudzi. W gimnazjum zlokalizowana jest sala 

gimnastyczna, na której w okresie od października do kwietnia młodzież  

z terenu gminy może grać w halową piłkę nożną, siatkówkę lub koszykówkę. 

W tym samym okresie czynna jest siłownia, która również jest zlokalizowana 

przy Gimnazjum w Żmudzi. Ponadto  w Żmudzi znajduje się gminne boisko do 

piłki nożnej, na którym swoje mecze  w IV lidze  rozgrywa KS Victoria Żmudź. 

Zrzesza ona młodzież  w kilku sekcjach sportowych, m.in. wędkarskiej oraz 

piłki nożnej. 
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W skład infrastruktury sportowej gminy Żmudź wchodzi Gminne 

Centrum Sportowo Kulturalne z boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 44.50 

m x 26,00 m z nawierzchnią tartanową; skocznią wzwyż z wyposażeniem. 

Obiekt ten służy do organizacji zawodów sportowych, meczów oraz innych 

imprez masowych tj. turniejów, dni sportu, dnia dziecka, zawodów straży 

pożarnej oraz dożynek gminnych.  

 

c) infrastruktura kultury 

 Głównym ośrodkiem kulturalnym gminy Żmudź jest Gminne Centrum 

Kultury zlokalizowane w Żmudzi. W budynku GCK w Żmudzi mieści się 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żmudzi, kafejka internetowa oraz sala 

widowiskowa. Innym obiektem, w którym odbywa się działalność kulturalna 

jest budynek byłej szkoły w Stanisławowie. Budynek ten został częściowo 

wyremontowany. Odbywają się tam spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, 

pokazy wypieku tradycyjnego chleba oraz przyrządzania potraw regionalnych. 

Została tam również zorganizowana Etnograficzna Izba Regionalna, w której 

jest zgromadzonych ponad sto eksponatów. 

Zdjęcie 4 Eksponaty z Etnograficznej Izby Regionalnej w Stanisławowie 

 
Źródło:  Zasoby własne UG Żmudź 
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Ciekawym obiektem kulturalnym znajdującym się na terenie gminy 

Żmudź jest „Galeria Pieńków” w Lipinkach. Galerię Pieńków w rezydencji 

Marka Marii Pieńkowskiego od lat odwiedzają polscy i zagraniczni artyści, aby 

uczestniczyć w wystawach, warsztatach i plenerach malarskich. 

Dotychczasowa działalność galerii obok wystaw znanych artystów 

ukierunkowana była na wschodzące gwiazdy polskiej sceny plastycznej. 

 

Zdjęcie 5 Galeria Pieńków 

 
Źródło:  Zasoby własne UG Żmudź 
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d) infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej 

 Sprostanie  rosnącym  potrzebom  związanym z procesem  starzenia się  

społeczeństwa stanowi istotne wyzwanie dla funkcjonowania systemu służby 

zdrowia oraz  opieki medycznej w gminie.  

Bez odpowiednich środków zaradczych i rozwiązań  systemowych ciężkie  

będzie  utrzymanie  kosztów  opieki  zdrowotnej   na  odpowiednim  poziomie 

finansowym. Ważna  będzie również  edukacja i zwiększanie  świadomości  

mieszkańców  w zakresie  roli  i  wpływu  profilaktyki  na  zdrowie  

społeczeństwa. 

Na terenie gminy Żmudź w zakresie opieki zdrowotnej działalność 

prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AMI – MED – praktyka 

lekarzy rodzinnych w Żmudzi, z siedzibą w budynku po Gminnym Ośrodku 

Zdrowia. Zatrudnionych jest w nim dwóch lekarzy, trzy pielęgniarki i jedna 

położna. Budynek w 2010 r. został dostosowany do  rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia ZOZ. Ponadto w miejscowości Żmudź funkcjonuje jeden gabinet 

stomatologiczny i apteka. Wskaźniki zatrudnienia personelu medycznego 

w przeliczeniu na liczbę mieszkańców gminy Żmudź przedstawione są poniżej: 

- na jednego lekarza przypada 1638 mieszkańców gminy, 

- na jednego lekarza dentystę przypada 3 277 mieszkańców gminy, 

- na jedną farmaceutkę przypada 3 277 mieszkańców gminy, 

- na jedną pielęgniarkę przypada 1 092 mieszkańców gminy, 

- na jedną położną przypada 3 277 mieszkańców gminy.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej należące do samorządu gminnego 

wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi. będący jednostką 

organizacyjną gminy. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Żmudź. 

Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna gminy wykonuje 

zadania z zakresu pomocy społecznej należące do samorządu gminnego. 

Zarówno liczba osób korzystających z pomocy społecznej na analizowanym 

terenie, jak i obciążenie wynikające z tego tytułu dla budżetu gminy stanowi 

jeden z najpoważniejszych problemów lokalnego samorządu. 
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 Jednym z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi jest świadczenie 

usług opiekuńczych. Usługi te, na podstawie zgłoszenia (przez krewnego, 

sąsiada, pracownika socjalnego, podopiecznego, itp.) i zaświadczenia 

wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu, kierowane są głównie do ludzi 

samotnych, w dalszej kolejności do osób posiadających rodziny, które 

z różnych przyczyn nie mogą zajmować się osobą chorą czy starszą. Usługami 

opiekuńczymi obejmowanych jest coraz więcej mieszkańców gminy. W roku 

2014 usługi te świadczono dla 12 osób. Liczba wypracowanych godzin to 3 464. 

Zadania w zakresie usług opiekuńczych realizowane są w ramach pracy 

etatowej opiekunki, ale także umów zleceń, prac społecznie użytecznych i robót 

publicznych.  

Tabela 30  Przyczyny ubiegania się o pomoc społeczną na terenie Gminy   
                         Żmudź w latach 2008 – 20013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi 

  Na obszarze gminy funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy 

"Wrzos" mający siedzibę główną w Wólce Leszczańskiej oraz filię 

w Wołkowianach. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego 

przeznaczonym dla osób upośledzonych umysłowo i wykazujących inne 

zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS obejmuje wsparciem 40 uczestników. 
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W ŚDS odbywają się zajęcia z zakresu: treningu funkcjonowania w życiu 

codziennym, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów, treningu umiejętności spędzania wolnego czasu. Oprócz w/w 

zajęć, działalność ŚDS obejmuje poradnictwo psychologiczne, pomoc 

 w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych 

świadczeń  zdrowotnych, terapię ruchową, trening rozwoju umiejętności 

wykonywania czynności życia codziennego, kształtowania zasad współżycia  

w środowisku lokalnym. Wśród uczestników zajęć w Środowiskowym Domu 

Samopomocy znajdują się osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz 

przewlekle chore psychicznie, o różnym stopniu niepełnosprawności, zarówno 

kobiety jak i  mężczyźni.  

 

e) infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 

 

O poziomie bezpieczeństwa publicznego w znacznym stopniu decyduje 

stan infrastruktury i wyposażenia będącego w posiadaniu policji oraz straży 

pożarnej. Na terenie gminy Żmudź funkcjonuje Posterunek Policji. Policjanci  

z posterunku w Żmudzi dbają o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Żmudź, 

Białopole, Wojsławice i Leśniowice. Na posterunku zatrudnionych jest 4 

dzielnicowych. Dane dotyczące przestępczości nie są dostępne na poziomie 

gminy, aczkolwiek struktura przestępstw występujących na terenie gminy jest 

zbliżona do danych powiatowych. W 2014 roku na terenie powiatu 

chełmskiego stwierdzono łącznie 1325 przestępstw, w tym zdecydowana 

większość o charakterze kryminalnym (724), 276 o charakterze drogowym i 259 

o charakterze gospodarczym. Odnotowano 485 przestępstw przeciwko mieniu  

i 32 przeciwko życiu i zdrowiu. Wskaźnik wykrywalności sprawców 

przestępstw dla powiatu chełmskiego wyniósł 82 % i był o 9% wyższy od 

średniej wartości dla województwa lubelskiego. W porównaniu  

z rokiem 2012 liczba przestępstw zmalała o 65,9% (2 567 przestępstw). 

Akcje przeciwpożarowe prowadzone są przez jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej z terenu gminy. Najlepiej wyposażoną jednostką jest OSP 
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Żmudź, która wyposażona jest w trzy samochody: Mercedes 1124, Star 244 oraz 

Lublin 3. Na terenie gminy cyklicznie organizowane są  zawody sportowo - 

pożarnicze. 

 

6. Zarządzanie 
a) przychody i struktura wydatków budżetu gminy 

Zdolność inwestycyjna gminy jest uzależniona głównie od poziomu 

dochodów oraz od struktury wydatków w budżecie gminy. W ciągu ostatnich 

lat nastąpił stały wzrost dochodów gminy Żmudź w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca.  W 2014 r. wyniosły 3 248,58 zł i były wyższe od średniej 

dochodów gmin wchodzących w skład powiatu chełmskiego (3 192,72 zł) oraz 

nieznacznie wyższe od średniej dla gmin w województwie (3 093,92 zł). Trzeba 

jednak zaznaczyć że dane te nieco zakłamują rzeczywistość bowiem wzrost 

dochodów na 1 mieszkańca wynika w dużej mierze ze spadku ilości 

mieszkańców przy dochodach utrzymujących się globalnie na mniej więcej 

takim samym poziomie.  

Wykres  7 Dochody budżetów JST na 1 mieszkańca 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Tabela 31 Dochody ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej 

Dział Kwota % udział 
poszczególnych 

działów 
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 457 676,94 zł 4,38 % 
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę  

171 063,62 zł 1,64 % 

Dział 600 - Transport i łączność  75 250,00 zł 0,72 % 
Dział 630 - Turystyka  312 768,89 zł 2,99 % 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  131 657,14 zł 1,26 % 
Dział 720 - Informatyka  496,68 zł 0,00 % 
Dział 750 - Administracja publiczna  143 322,04 zł 1,37 % 
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  

29 310,96 zł 0,28 % 

Dział 752 - Obrona narodowa  500,00 zł 0,00 % 
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem  

2 379 702,43 
zł 

22,76 % 

Dział 758 - Różne rozliczenia  3 997 499,19 
zł 

38,24 % 

Dział 801 - Oświata i wychowanie  147 127,43 zł 1,41% 
Dział 852 - Pomoc społeczna  2 156 019,00 

zł 
20,62 % 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  58 824,33 zł 0,56 % 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska  

340 433,35 zł 3,26 % 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  

42 282,20 zł 0,40 % 

Dział 926 - Kultura fizyczna  10 000,00 zł 0,10 % 
Opracowanie własne na podstawie BDL  

 

Struktura dochodów gminy Żmudź wg klasyfikacji budżetowych 

wskazuje na największe źródło dochodów, jakimi są dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej.  

Wydatki gminy Żmudź w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie 

Żmudź są nieznacznie niższe od wydatków powiatu oraz średniej dla gmin 

województwa lubelskiego. Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w roku 2014 

wyniosły 3 164,84 zł, dla porównania wydatki w powiecie chełmskim wynosiły 

3 192,72 zł. 
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Wydatki inwestycyjne gminy Żmudź w 2014 r. wyniosły 985 675,13 zł 

czyli 9,67 % ogółu wydatków budżetowych, natomiast w roku 2013 wydatki te 

wynosiły 19,77 % było to możliwe dzięki efektywnemu wykorzystaniu 

zewnętrznych źródeł dofinansowania. Gmina Żmudź w omawianym okresie 

wykazała się dużą zdolnością inwestycyjną. Średnia dla gmin powiatu 

chełmskiego wynosi 16,9 % a średnia dla gmin w województwie lubelskim 

wynosi 18,3% . 

Wykres  8 Wydatki budżetów JST na 1 mieszkańca 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 

 

Główne wydatki według działów klasyfikacji budżetowej to: 

 rolnictwo i łowiectwo 397748,78 zł (3,91 % wszystkich wydatków),   

 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 113 

860,78 zł (1,12% ) 

 transport i łączność – 936 774,20 zł (9,20 %) ,  

 turystyka – 403 788,63 zł (3,96 %),  

 gospodarka mieszkaniowa – 133 270,19 zł (1,31 %)  

 działalność usługowa – 30 947,00 zł (0,30 %), 
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 informatyka – 1 603,98 zł (0,02 %), 

 administracja publiczna – 1 619 120,68 zł (15,90%), 

 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa – 29 310,96 (0,29%),  

 obrona narodowa – 500,00 zł,  

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 56 525,52 zł 

(0,56%),  

 obsługa długu publicznego – 135 126,99 zł (1,33%),  

 oświata i wychowanie – 3 105 285,48 zł (30,49 %)  

 ochrona zdrowia – 19 268,20 zł (0,19 %),  

 pomoc społeczna – 2 471 901,00 zł (24,27%),  

 edukacyjna opieka wychowawcza – 73 561,73zł (0,72 %), 

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 376 484,39 zł (3,70 %),  

 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 155 724,47zł (1,53%)   

 kultura fizyczna – 123 639,66 zł (1,21 %).  

Jak widać w strukturze wydatków największy udział w wydatkach 

gminy mają wydatki klasyfikowane w Dziale 801, tj. oświata i wychowanie, 

stanowiąc około 30 % całości wydatków gminy. Budżet gminy obciążają  

w znacznym stopniu także wydatki związane z pomocą społeczną. Wydatki na 

oświatę i pomoc społeczną stanowią 54,76 % wszystkich wydatków w gminie.   

 

Tabela 32 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu  

  Dochody Wydatki  różnica między dochodami i 
wydatkami 

2007 7076621,82 7280011,63 -203389,81 
2008 7968454,08 8401144,22 -432690,14 
2009 8401144,22 8401144,22 0 
2010 9387761,81 10295497,64 -907735,83 
2011 9881633,85 11341182,66 -1459548,81 
2012 11149803,55 12761335,32 -1611531,77 
2013 12490950,59 12442725,63 48224,96 
2014 10453934,2 10184442,64 269491,56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL  
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Wykres  9 Wydatki majątkowe inwestycyjne jako % wydatków budżetu   
                           gminy Żmudź  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 

 

 

b) planowanie strategiczne i promocja gminy 

 

Kwestie związane z polityką społeczną są zawarte  w „Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź na lata 2006 – 2014” wraz ze 

zmianami wprowadzonymi uchwałą XXIX/235/2013. Polityka przestrzenna 

gminy Żmudź jest prowadzona w oparciu o „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żmudź oraz „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź”. 

Ponadto Gmina Żmudź posiada „Program Usuwania Wyrobów 

Zawierających Azbest z Terenu Gminy Żmudź na lata 2011 – 2032” oraz „Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź na lata 2015 – 2020”.  

Gmina Żmudź posiada systematycznie aktualizowaną stronę 

internetową www.zmudz.gmina.pl przy pomocy, której prowadzona jest 

promocja gminy.   
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Ponadto przy udziale środków zewnętrznych wydawane są różnego 

rodzaju foldery promujące gminę oraz mapki. Ciekawą formą promocji jest 

wirtualny spacer czyli multimedialne prezentacje zbudowane na bazie 

panoram sferycznych. 

Obszar gminy Żmudź jest terenem działania Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 realizowało ona lokalną strategię rozwoju (LSR) 

m.in. na terenie opisywanej gminy.  

 

c) kapitał społeczny 

 

Wysoka jakość kapitału społecznego oraz duże zaangażowanie  

społeczeństwa w procesy współrządzenia może być jednym z motorów 

rozwoju społeczno – gospodarczego gminy. Jakość kapitału społecznego 

określa się w takich kategoriach jak: aktywność obywatelska, mierzona między 

innymi frekwencją wyborczą oraz udziałem w organizacjach społecznych, 

zaradność mieszkańców oraz niski poziom występowania patologii 

społecznych.  

          W gminie Żmudź nie ma dużej liczby aktywnie działających organizacji 

społecznych, nie funkcjonuje prasa lokalna o zasięgu gminnym oraz działa 

tylko jeden zespół śpiewaczy i kapela ludowa. Na opisywanym obszarze 

funkcjonuje jedna Spółdzielnia Socjalna "Dębowy Las" działająca w branży 

gastronomicznej. Spółdzielnia została utworzona w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 Wśród organizacji pozarządowych działających na terenie gminy 

znalazły sie : 

 Klub Sportowy „VICTORIA ŻMUDŹ”, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Żmudź, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Pobołowice  ,,Stara Szkoła”, 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 

 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Dziarskie Wólczanki”, 
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Współpraca organizacji pozarządowych z Urzędem Gminy regulowana jest 

rocznym programem współpracy Gminy Żmudź z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto 

wspomnieć o działających dość aktywnie Kołach Gospodyń Wiejskich. 

 Frekwencja wyborcza na terenie gminy Żmudź kształtuje się na 

zróżnicowanym poziomie w zależności od typu wyborów. W przypadku 

wyborów samorządowych frekwencja wynosiła 64 %, natomiast  przypadku 

wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 2011 roku dane dostępne na 

poziomie powiatu 35,31 % (nie odbiegają znacznie od frekwencji w gminie). 

W wyborach prezydenckich frekwencja wyniosła 44,45 %. Mieszkańcy gminy 

Żmudź dużo aktywniej uczestniczą w wyborach samorządowych aniżeli 

w parlamentarnych.   
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WNIOSKI Z ANKIET – KONSULTACJE SPOŁECZNE  

AKTUALIZACJI  
STRATEGI ROZWOJU 

 GMINY ŻMUDŹ  
NA LATA 2008 – 2015 

z perspektywą do 2022 roku 
 
 

 
 
 

Żmudź  2015 
______________________________________________________________________ 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi 
Chełmskiej’ 
ul. 11 Listopada 2, pok. 105, 22-100 Chełm 
biuro@ziemiachelmska.pl, www.ziemiachelmska.pl 
tel./fax 82 549-19-40 
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Kwestionariusz ankiety 
 

ANKIETA – KONSULTACJE SPOŁECZNE 

STRATEGII ROZWOJU GMINY ŻMUDŹ NA LATA 2015 - 2022 

 

W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji Strategii 
Rozwoju Gminy Żmudź, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie 
poniższej ankiety. Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia 
mieszkańców na temat naszej gminy, jej wad i zalet, jej dobrych i złych stron. 
Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań gminy 
w zgodzie z Państwa oczekiwaniami. 
Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki 
będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.  
Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

1. Proszę o wyrażenie opinii na temat wskazanych elementów związanych z 
funkcjonowaniem gminy stawiając znak X w odpowiedniej rubryce. Podana 
skala oznacza następującą ocenę: 1 jest oceną najniższą, natomiast 5 jest 
oceną najwyższą. 
 

Edukacja, kultura i rekreacja 
 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 
Jak oceniasz liczbę obiektów 
oświatowych w gminie (przedszkola, 
szkoły)? Czy ich liczba jest 
wystarczająca?  

      

Jak oceniasz poziom rozwoju 
infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej (boiska, place zabaw, 
parki, ławeczki itp.)? 

      

Jak oceniasz liczbę obiektów 
kulturalnych w gminie (świetlice, 
biblioteki)? Czy ich liczba jest 
wystarczająca? 

      

Jak oceniasz jakość usług 
świadczonych przez obiekty 
kulturalne na terenie gminy? 
(świetlice, biblioteki) 

      

Jak oceniasz jakość i różnorodność 
wydarzeń kulturalno - rozrywkowych 
odbywających się na terenie gminy? 

      

Strefa przestrzenna 
 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 
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Jak oceniasz estetykę swojej 
miejscowości?       

Jak oceniasz stan i jakość terenów 
rekreacyjnych (parki, miejsca 
spacerowe)? 

      

Jak oceniasz stan zagospodarowania 
przestrzeni publicznej w gminie 
(wyposażenie w parkingi, chodniki, 
ławki, kosze na śmieci, oświetlenie)? 

      

Jak oceniasz stan środowiska 
naturalnego na terenie gminy?       

Infrastruktura techniczna 
 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz stan dróg w gminie?       

Jak oceniasz małą infrastrukturę 
drogową w gminie (ciągi pieszo-
rowerowe, oświetlenie, przystanki, 
itp.)? 

      

Jak oceniasz system segregacji 
odpadów na terenie gminy?       

Jak oceniasz dostęp do Internetu w 
Twojej miejscowości?       

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci 
wodociągowej?       

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci 
kanalizacyjnej?       

Gospodarka i rynek pracy 
 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz możliwość uzyskania 
zatrudnienia na terenie gminy?       

Jak oceniasz atrakcyjność 
inwestycyjną obszaru gminy (cechy, 
dzięki którym jest atrakcyjna na 
inwestorów z zewnątrz)? 

      

Jak oceniasz warunki do prowadzenia 
działalności rolnej (czy organizowane 
są szkolenia, czy rolnicy mają dostęp 
do informacji na temat specjalizacji 
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lub zmiany profilu upraw)? 

Jak oceniasz warunki prowadzenia 
działalności produkcyjnej 
(udogodnienia i ulgi dla 
przedsiębiorców, dostęp do informacji 
na temat zakładania własnej 
działalności)? 

      

Sfera społeczna 
 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 
Jak oceniasz dostępność do usług 
ochrony zdrowia w gminie 
(podstawowa opieka medyczna, 
apteki, stomatolog)? 

      

Jak oceniasz sieć usług na terenie 
gminy (handel, zakłady usługowe)?       

Jak oceniasz komunikację zbiorową w 
gminie?       

Jak oceniasz poziom edukacji w 
gminie (jakość kształcenia, dostępność 
zajęć dodatkowych dla uczniów, 
zajęcia wyrównawcze)? 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania 
wolnego czasu na terenie gminy dla 
dzieci? 

       

Jak oceniasz ofertę spędzania 
wolnego czasu na terenie gminy dla 
młodzieży? 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania 
wolnego czasu na terenie gminy dla 
dorosłych? 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania 
wolnego czasu na terenie gminy dla 
seniorów? 

      

Jaka jest skala występowania w 
gminie alkoholizmu (1-bardzo niska, 
2-niska, 3-średnia, 4-wysoka, 5-bardzo 
wysoka)? 

      

Jaka jest skala występowania w 
gminie przemocy w rodzinie  (1-
bardzo niska, 2-niska, 3-średnia, 4-
wysoka, 5-bardzo wysoka)? 

      

Turystyka 
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 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 
Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną 
gminy (ilość i jakość zabytków, miejsc 
atrakcyjnych pod względem 
przyrodniczym, stan środowiska 
naturalnego, obszary chronione i 
rezerwaty, ścieżki przyrodnicze i 
edukacyjne)?  

      

Jak oceniasz poziom bazy 
turystyczno-wypoczynkowej (baza 
noclegowa, gastronomiczna)? 

      

Jak oceniasz promocję gminy, mającą 
na celu pozyskanie potencjalnych 
turystów? 

      

 

2. Które, z wymienionych poniżej elementów,  są najpilniejsze do realizacji 

w gminie Żmudź 

 w najbliższym czasie? (proszę zaznaczyć max. 3 najważniejsze odpowiedzi, 

nadając im numery od 1 do 3, zgodnie z hierarchią ważności) 

 Poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg) 

 Rozwój turystyki 

 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

 Budowa i modernizacja świetlic wiejskich 

 Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 

 Promocja gminy 

 Budowa ścieżek rowerowych 

 Rozwój przedsiębiorczości 

 Ochrona środowiska 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 Rewitalizacja i renowacja zabytków gminy 

 Rozbudowa usług gastronomiczno – hotelarskich 

 Szersze wspieranie działań kulturalnych gminy 
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3. Proszę o podanie najpoważniejszych problemów związanych obecnie 

z jakością życia w gminie Żmudź (czego brak / niedostatek / 

niewłaściwe funkcjonowanie jest odczuwalne najbardziej): 

a) …………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………… 

 

4. Proszę ocenić czy podane stwierdzenie jest SZANSĄ (Sz) czy 

ZAGROŻENIEM (Z) dla rozwoju gminy Żmudź. 

Stwierdzenie Ocena 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej  

Przygraniczne położenie – przy wschodniej granicy Polski będącej 
granicą Unii Europejskiej  

Inwestycje w odnawialne źródła energii (fotowoltaika, solary itp.)  

Dostępność funduszy unijnych w ramach programów wspólnotowych  

Niekorzystna sytuacja w zakresie finansów publicznych  

Rezerwy zdolności produkcyjnej w rolnictwie  

Ustabilizowany poziom inflacji i wzrost społecznej i ekonomicznej 
świadomości społeczeństwa  

Wzrost patologii społecznych i niekorzystne zjawiska w sferze 
bezpieczeństwa publicznego  

Wahania wartości złotówki oraz szeroko pojęty kryzys ekonomiczny  

Niekorzystna polityka państwa w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego  

Wysokie oprocentowanie kredytów bankowych oraz trudności w 
dostępie do nich  

W okolicy nie ma zakładów uciążliwych dla środowiska  

Bogate dziedzictwo kulturowe  

Przekazywanie samorządom kolejnych zadań bez pełnego 
zabezpieczenia środków finansowych  

Odpływ ludności o wysokich kwalifikacjach  



S t ra t e g ia  R o zw o j u  G m in y  Żm u d ź   

 
 

117

Modernizacja i postępująca specjalizacja rolnictwa (w tym rolnictwo 
ekologiczne)  

Różnicowanie działalności rolniczej (m.in. poprzez rozwój różnych 
form turystyki na obszarach wiejskich)  

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej  

Inwestorzy zewnętrzni  

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 

5. Proszę ocenić czy podane stwierdzenie jest MOCNĄ STRONĄ (M) czy 

SŁABĄ STRONĄ (S) gminy Żmudź. 

Stwierdzenie Ocena 

Obiekty zabytkowe na terenie gminy  

Rozdrobnienie gospodarstw rolnych  

Wolne zasoby siły roboczej  

Niskie zarobki mieszkańców i słaba opłacalność produkcji rolnej  

Słabe klasy bonitacyjne gleb  

Działania kulturotwórcze na terenie gminy  

Duża powierzchnia gruntów objętych różnymi formami ochrony  

Liczba zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych  

Specjalistyczna opieka i usługi medyczne  

Brak gruntów stanowiących rezerwę terenów przeznaczonych na cele 
budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego i inne cele 
inwestycyjne określone w planie zagospodarowania przestrzennego 

 

Kondycja publicznej służby zdrowia  

Brak zakładów przetwórczych  
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Ujemne saldo migracji  

Potencjał maszynowy w rolnictwie  

Liczba zarybionych zbiorników wodnych  

Złoża surowców mineralnych  

Duża liczba dróg gruntowych  

Poziom wykształcenia mieszkańców  

Położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych  

Czystość i różnorodność ekologiczna terenu gminy  

Baza szkolnictwa (w tym wyposażenie multimedialne) i poziom 
kształcenia na terenie gminy  

Baza sportowo-rekreacyjna  

Dużo czystych ekologicznie zbiorników wodnych  

W gminie nie ma zakładów uciążliwych dla środowiska  

Liczba osób korzystających z pomocy GOPS – obciążenie wydatkami 
budżetu gminy  

Zasięg sieci telefonii komórkowych oraz telefonizacja Gminy  

Niekorzystna dynamika przyrostu naturalnego  

Sieć obsługi turystycznej (lokale gastronomiczne, miejsca noclegowe, 
gospodarstwa agroturystyczne informacja etc.)  

Korzystna lokalizacja gminy (droga krajowa, wojewódzka)  

Nieduży ruch budowlany  

Własne składowisko odpadów komunalnych  

Stan gminnych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej  

Poziom bezrobocia (w tym bezrobocia ukrytego)  

Stosunkowo atrakcyjne ceny działek budowlanych  

Zróżnicowanie i cenne przyrodniczo środowisko naturalne; walory 
przyrodnicze i krajobrazowe  

System zbiórki, segregacji i wywozu odpadów  
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………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 

6. Jeśli miałaby Pani / miałby Pan możliwość zasugerowania konkretnego 

działania przewidzianego do realizacji w latach 2015-2022, jakie byłoby 

to działanie? 

Typ działania (inwestycja, 
projekt miękki) 

 

Cel działania, krótki opis 

 

 

 

 

 

Grupa docelowa (dzieci, 
młodzież, seniorzy, 
bezrobotni itp.) 

 

Miejsce realizacji 
(miejscowość na terenie 
gminy Żmudź) 

 

Szacunkowy koszt (w zł)  

Termin realizacji  

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację 

 

 

METRYCZKA 

Płeć: □ kobieta      □ mężczyzna 

Wiek: 
□ do 25 lat    □ 26 – 35 lat    □ 36 – 50 lat    □ 51 – 65 lat    □ 

powyżej 65 lat 

Wykształcenie: □ podstawowe    □ zawodowe    □ średnie    □ wyższe 



S t ra t e g ia  R o zw o j u  G m in y  Żm u d ź   

 
 

120

Status na rynku 
pracy: 

□ osoba niezatrudniona, w tym: 

□ zarejestrowana w PUP w Chełmie jako osoba 

bezrobotna 

□ w tym długotrwale bezrobotna 

□ zarejestrowana w PUP w Chełmie jako osoba 

poszukująca pracy 

□ nieaktywna zawodowo 

□ osoba pracująca, w tym: 

□ rolnik 

□ osoba samozatrudniona 

□ zatrudniona w administracji publicznej 

□ zatrudniona w organizacji pozarządowej 

□ zatrudniona w prywatnej firmie 

Czy posiada Pan / Pani 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności?  

□ TAK                     □ NIE     

Reprezentowany 
sektor: 

□ publiczny (JST, jedn. działająca przy JST, ops) 

□ gospodarczy (przedsiębiorca / osoba fizyczna 

prowadząca działalność 

□ społeczny (osoba prywatna, przedstawiciel 

organizacji pozarządowej) 

 

 

Wyniki badań ankietowych 
1. Proszę o wyrażenie opinii na temat wskazanych elementów związanych   
funkcjonowaniem gminy stawiając znak X w odpowiedniej rubryce. Podana 
skala oznacza następującą ocenę: 1 jest oceną najniższą, natomiast 5 jest oceną 
najwyższą. 
 

Edukacja, kultura i rekreacja 
 Średni wynik 

Jak oceniasz liczbę obiektów oświatowych w gminie 
(przedszkola, szkoły)? Czy ich liczba jest wystarczająca? 3,61 
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Jak oceniasz poziom rozwoju infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej (boiska, place zabaw, parki, ławeczki itp.)? 3,53 

Jak oceniasz liczbę obiektów kulturalnych w gminie (świetlice, 
biblioteki)? Czy ich liczba jest wystarczająca? 3,61 

Jak oceniasz jakość usług świadczonych przez obiekty 
kulturalne na terenie gminy? (świetlice, biblioteki) 3,96 

Jak oceniasz jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno - 
rozrywkowych odbywających się na terenie gminy? 4,15 

Strefa przestrzenna 

Jak oceniasz estetykę swojej miejscowości? 3,92 

Jak oceniasz stan i jakość terenów rekreacyjnych (parki, 
miejsca spacerowe)? 3,30 

Jak oceniasz stan zagospodarowania przestrzeni publicznej w 
gminie (wyposażenie w parkingi, chodniki, ławki, kosze na 
śmieci, oświetlenie)? 

3,46 

Jak oceniasz stan środowiska naturalnego na terenie gminy? 4,07 

Infrastruktura techniczna 

Jak oceniasz stan dróg w gminie? 3,23 

Jak oceniasz małą infrastrukturę drogową w gminie (ciągi 
pieszo-rowerowe, oświetlenie, przystanki, itp.)? 3,15 

Jak oceniasz system segregacji odpadów na terenie gminy? 4,23 

Jak oceniasz dostęp do Internetu w Twojej miejscowości? 4,15 

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci wodociągowej? 4,15 

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej? 3,61 

Gospodarka i rynek pracy 
Jak oceniasz możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie 
gminy? 1,61 

Jak oceniasz atrakcyjność inwestycyjną obszaru gminy (cechy, 
dzięki którym jest atrakcyjna na inwestorów z zewnątrz)? 2,69 

Jak oceniasz warunki do prowadzenia działalności rolnej (czy 
organizowane są szkolenia, czy rolnicy mają dostęp do 
informacji na temat specjalizacji lub zmiany profilu upraw)? 

3,30 

Jak oceniasz warunki prowadzenia działalności produkcyjnej 
(udogodnienia i ulgi dla przedsiębiorców, dostęp do informacji 3,31 
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na temat zakładania własnej działalności)? 

Sfera społeczna 
Jak oceniasz dostępność do usług ochrony zdrowia w gminie 
(podstawowa opieka medyczna, apteki, stomatolog)? 4,07 

Jak oceniasz sieć usług na terenie gminy (handel, zakłady 
usługowe)? 3,69 

Jak oceniasz komunikację zbiorową w gminie? 3,0 
Jak oceniasz poziom edukacji w gminie (jakość kształcenia, 
dostępność zajęć dodatkowych dla uczniów, zajęcia 
wyrównawcze)? 

3,23 

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy 
dla dzieci? 2,84 

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy 
dla młodzieży? 2,92 

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy 
dla dorosłych? 2,84 

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy 
dla seniorów? 3,61 

Jaka jest skala występowania w gminie alkoholizmu (1-bardzo 
niska, 2-niska, 3-średnia, 4-wysoka, 5-bardzo wysoka)? 3,30 

Jaka jest skala występowania w gminie przemocy w rodzinie  
(1-bardzo niska, 2-niska, 3-średnia, 4-wysoka, 5-bardzo 
wysoka)? 

2,30 

Turystyka 
Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną gminy (ilość i jakość 
zabytków, miejsc atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, 
stan środowiska naturalnego, obszary chronione i rezerwaty, 
ścieżki przyrodnicze i edukacyjne)?  

3,53 

Jak oceniasz poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej (baza 
noclegowa, gastronomiczna)? 2,38 

Jak oceniasz promocję gminy, mającą na celu pozyskanie 
potencjalnych turystów? 3,96 

 
2. Które, z wymienionych poniżej elementów,  są najpilniejsze do realizacji w 
gminie Dorohusk w najbliższym czasie? (proszę zaznaczyć max. 3 
najważniejsze odpowiedzi, nadając im numery od 1 do 3, zgodnie z hierarchią 
ważności). 

Element Liczba wskazań 

Poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg) 11 
Rozwój turystyki 5 
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków 7 

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich 4 
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 4 
Promocja gminy 0 
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Budowa ścieżek rowerowych 5 
Rozwój przedsiębiorczości 4 
Ochrona środowiska 0 
Poprawa bezpieczeństwa publicznego 0 
Rewitalizacja i renowacja zabytków gminy 2 
Rozbudowa usług gastronomiczno-hotelarskich 2 
Szersze wspieranie działań kulturalnych gminy 1 

 
3. Proszę ocenić czy podane stwierdzenie jest SZANSĄ (Sz) czy 
ZAGROŻENIEM (Z) dla rozwoju gminy Żmudź. 
 
 

Stwierdzenie Liczba wskazań 

 Sz Z 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej 13 0 

Przygraniczne położenie – przy wschodniej granicy Polski będącej granicą 
Unii Europejskiej 5 8 

Inwestycje w odnawialne źródła energii (fotowoltaika, solary itp.) 13 0 

Dostępność funduszy unijnych w ramach programów wspólnotowych 13 0 

Niekorzystna sytuacja w zakresie finansów publicznych 0 13 

Rezerwy zdolności produkcyjnej w rolnictwie 5 8 

Ustabilizowany poziom inflacji i wzrost społecznej i ekonomicznej 
świadomości społeczeństwa 13 0 

Wzrost patologii społecznych i niekorzystne zjawiska w sferze 
bezpieczeństwa publicznego 0 13 

Wahania wartości złotówki oraz szeroko pojęty kryzys ekonomiczny 0 13 

Niekorzystna polityka państwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego 2 11 

Wysokie oprocentowanie kredytów bankowych oraz trudności w dostępie do 
nich 0 13 

W okolicy nie ma zakładów uciążliwych dla środowiska 10 3 

Bogate dziedzictwo kulturowe 11 2 

Przekazywanie samorządom kolejnych zadań bez pełnego zabezpieczenia 
środków finansowych 0 13 

Odpływ ludności o wysokich kwalifikacjach 2 11 

Modernizacja i postępująca specjalizacja rolnictwa (w tym rolnictwo 
ekologiczne) 13 0 
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Różnicowanie działalności rolniczej (m.in. poprzez rozwój różnych form 
turystyki na obszarach wiejskich) 11 2 

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej 1 12 

Inwestorzy zewnętrzni 11 2 

 

4. Proszę ocenić czy podane stwierdzenie jest MOCNĄ STRONĄ (M) czy 
SŁABĄ STRONĄ (S) gminy Żmudź 
 

Stwierdzenie 
Liczba wskazań 

M S 

Obiekty zabytkowe na terenie gminy 
11 2 

Rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
3 10 

Wolne zasoby siły roboczej 
7 6 

Niskie zarobki mieszkańców i słaba opłacalność produkcji rolnej 
0 13 

Słabe klasy bonitacyjne gleb 
0 13 

Działania kulturotwórcze na terenie gminy 
5 8 

Duża powierzchnia gruntów objętych różnymi formami ochrony 
4 9 

Liczba zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych 
2 11 

Specjalistyczna opieka i usługi medyczne 
4 9 

Brak gruntów stanowiących rezerwę terenów przeznaczonych na 
cele budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego i inne cele 
inwestycyjne określone w planie zagospodarowania przestrzennego 2 11 
Kondycja publicznej służby zdrowia 

5 8 
Brak zakładów przetwórczych 

0 13 
Ujemne saldo migracji 

6 7 
Potencjał maszynowy w rolnictwie 

9 4 
Liczba zarybionych zbiorników wodnych 

7 6 
Złoża surowców mineralnych 

3 10 
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Duża liczba dróg gruntowych 
5 8 

Poziom wykształcenia mieszkańców 
6 7 

Położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych 
8 5 

Czystość i różnorodność ekologiczna terenu gminy 
10 3 

Baza szkolnictwa (w tym wyposażenie multimedialne) i poziom 
kształcenia na terenie gminy 6 7 

Baza sportowo-rekreacyjna 11 2 
Dużo czystych ekologicznie zbiorników wodnych 

13 0 
W gminie nie ma zakładów uciążliwych dla środowiska 

10 3 
Liczba osób korzystających z pomocy GOPS – obciążenie 
wydatkami budżetu gminy 3 10 
Zasięg sieci telefonii komórkowych oraz telefonizacja Gminy 

8 5 
Niekorzystna dynamika przyrostu naturalnego 

1 12 
Sieć obsługi turystycznej (lokale gastronomiczne, miejsca 
noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne informacja etc.) 0 13 

Korzystna lokalizacja gminy (droga krajowa, wojewódzka) 8 5 
Nieduży ruch budowlany 

1 12 
Własne składowisko odpadów komunalnych 

3 10 
Stan gminnych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej 

5 8 
Poziom bezrobocia (w tym bezrobocia ukrytego) 

2 11 
Stosunkowo atrakcyjne ceny działek budowlanych 

10 3 
Zróżnicowanie i cenne przyrodniczo środowisko naturalne; walory 
przyrodnicze i krajobrazowe 13 0 
System zbiórki, segregacji i wywozu odpadów 

13 0 
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