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ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRAWNO-INSTYTUCJONALNYCH ROZWOJU
TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ
PODSTAWY PRAWNE WSPIERANIA TURYSTYKI NA SŁOWACJI
ORAZ ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
SAMORZĄDÓW LOKALNYCH
Kompetencje samorządów związane z rozwojem turystyki i współpracy
międzyregionalnej wynikają przede wszystkim z ustawy o samorządzie gminnym
i ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto istnieją inne akty prawne, które
bezpośrednio lub pośrednio regulują tę kwestię. NaleŜą do nich m.in.:
− ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133,
poz. 884) – reguluje prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz
obiektów hotelarskich nie będących hotelami, motelami, pensjonatami,
kempingami, domami wycieczkowymi, schroniskami młodzieŜowymi
i schroniskami; kontrola obiektów, w których świadczone są usługi
hotelarskie (m.in. w zakresie wyposaŜenia, wymagań sanitarnych
i przeciwpoŜarowych);
− ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) – reguluje kształtowanie
i prowadzenie przez gminę polityki przestrzennej, w tym
przygotowanie i uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, w których określone jest
przeznaczenie terenów na określone cele i funkcje (w tym turystyczne
i rekreacyjne) oraz ustalone są zasady ich zabudowy
i zagospodarowania.
Poza ww. ustawami istnieją inne uregulowania prawne przyznające samorządom
uprawnienia związane z rozwojem turystyki:
− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627),
− ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880),
− ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568),
− ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493),
− ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.
113),
− ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. Nr 106, poz. 680).
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Na Słowacji nie istnieje jeszcze akt prawny regulujący możliwości wspierania turystyki oraz
rozwój współpracy międzynarodowej. Projekt ustawy zakłada stworzenie optymalnych
warunków do rozwoju branży turystycznej. W zakresie współpracy międzynarodowej
Słowacja
przyjmuje
założenia
zawarte
w normach prawnych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

PODZIAŁ KOMPETENCJI WE WSPIERANIU TURYSTYKI POMIĘDZY
POZIOMEM LOKALNYM , REGIONALNYM ORAZ CENTRALNYM
Turystyka jako jeden z działów gospodarki kraju, jest przedmiotem zainteresowania
róŜnych władz państwowych do których zaliczamy:
− Parlament (uchwala ustawy regulujące zasady związane z organizacją
i działaniem podmiotów w sferze turystyki: Ustawa o usługach
turystycznych, Ustawy budŜetowe, ponadto sprawuje kontrole nad
realizacją podjętych decyzji).
− Prezydent (zatwierdza ustawy).
− Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów (prowadzą politykę
wewnętrzną i zagraniczną kierując takŜe podmiotami, które zajmują się
turystyką. Do najwaŜniejszych zadań naleŜą: określanie kwalifikacji
osób mogących realizować imprezy turystyczne, wskazanie miast, dla
których wymagane są uprawnienia przewodnika miejskiego, ustalanie
programów szkolenia i zasad egzaminowania kandydatów na
przewodników i pilotów wycieczek, ustalanie wymagań dla
poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich, co do ich
wyposaŜenia, kwalifikacji, personelu, oraz zakresu świadczonych
usług, w tym usług gastronomicznych oraz trybu kontroli z tym
związanej).
PoniŜej przedstawiono podział kompetencji we wspieraniu turystyki na szczeblu
gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Tabela 1. Podział kompetencji we wspieraniu turystyki

jednostka

SAMORZĄD
GMINNY

kompetencje
Gminy ponoszą wydatki m.in. na infrastrukturę techniczną, społeczną,
promocję, konserwację zabytków. Gmina ma prawo i moŜliwość udzielania
dotacji podmiotom niepublicznym – np. organizacjom społecznym – PTTK,
PTSM.
W zakresie związanym z szeroko rozumianym rozwojem turystyki zadania
wykonywane przez gminę obejmują:
- ład przestrzenny,
- gospodarkę nieruchomościami,
- ochronę środowiska i przyrody,
- gospodarkę wodną,
- gminne drogi i ulice,
- mosty, place oraz organizację ruchu drogowego,
- wodociągi i zaopatrzenie w wodę,
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- kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków,
- utrzymanie porządku i czystości,
- zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz,
- lokalny transport zbiorowy,
- kulturę i dziedzictwo kulturowe,
- kulturę fizyczną i turystykę, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia
sportowe,
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę
przeciwpowodziową i przeciwpoŜarową,
- promocję gminy,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, współpracę
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
W gestii gminy leŜy teŜ: ewidencja pól biwakowych i innych obiektów,
w których świadczone są usługi hotelarskie oraz kontrola tych obiektów.
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym
warunkuje rozwój turystyki na terenie powiatu.

SAMORZĄD
POWIATOWY

SAMORZĄD
WOJEWÓDZKI

Do zadań związanych z rozwojem turystyki zaliczamy zadania związane z:
- transportem zbiorowym,
- budowa dróg publicznych,
- kulturą i ochroną dóbr kultury,
- kulturą fizyczną i turystyką,
- gospodarką wodną,
- ochroną środowiska i przyrody,
- rolnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,
- porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli,
- ochroną przeciwpowodziowej, przeciwpoŜarowej i zapobieganie innym
nadzwyczajnym zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- ochroną praw konsumenta,
- promocją powiatu,
- oraz współpracą z organizacjami samorządowymi.
Samorząd Wojewódzki wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim. Jego
kompetencje związane są z prowadzeniem polityki regionalnej,
ukierunkowanej na strategię wszechstronnego rozwoju regionu.
W kompetencji samorządu województwa leŜy realizacja zadań, które
bezpośrednio lub pośrednio wpłyną na rozwój turystyki w województwie. Są
to zadania w zakresie:
- edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyŜszego,
- kultury i ochrony jej dóbr,
- modernizacji terenów wiejskich i zagospodarowania przestrzennego,
- utrzymanie i rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu
wojewódzkim,
- działanie na rzecz ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego,
- transportu zbiorowego i turystyki,
- ochrony praw konsumentów,
- bezpieczeństwa publicznego.
Dla rozwoju turystyki w układach terenowych istotne jest przyjęcie przez
Samorząd kierunków rozwoju.
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Podsumowując, jednostkami wspierającymi sektor turystyki w Polsce są następujące
jednostki i organizacje:
− Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności minister właściwy ds.
turystyki);
− Polska Organizacja Turystyczna wraz z regionalnymi i lokalnymi
organizacjami turystycznymi;
− samorząd terytorialny wszystkich szczebli oraz społeczności lokalne;
− podmioty gospodarcze i ich zrzeszenia, w tym w szczególności: Polska
Izba Turystyki, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Polska Izba
Hotelarstwa, Polska Izba Turystyki MłodzieŜowej, a takŜe Rada
Krajowa Izb Turystyki w Polsce;
− uczelnie oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność oświatową
i eksperci;
− organizacje pozarządowe (m.in. Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze, Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych).
Ze względu na zróŜnicowanie zjawisk i zagadnień problematyka rozwoju turystyki
jest bardzo złoŜona. Turystyka nie jest jednorodną, zwartą dziedziną gospodarki.
Składa się na nią kilkadziesiąt samodzielnych sektorów gospodarki. Powoduje to
często zawiłości natury organizacyjnej, produkcyjnej, prawnej i technologicznej.
Rys. 1. Powiązania turystyki z innymi dziedzinami
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Źródło: Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013
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Wiele zadań i działań, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na rozwój
turystyki w Polsce, znajduje się w kompetencjach róŜnych ministerstw i urzędów
centralnych.
Podział kompetencji we wspieraniu turystyki na Słowacji nie jest w pełni uregulowany.
Podmioty działające w tej branży często nie funkcjonują w sposób skoordynowany, co
utrudnia powstawanie produktów turystycznych i rozwój tego sektora. Brak współpracy
powoduje, że na szczeblu lokalnym i regionalnym zauważalny jest brak działań
marketingowych i promocyjnych.

INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ ORGANIZACJĄ RUCHU
TURYSTYCZNEGO NA POZIOMIE KRAJU, WOJEWÓDZTWA
I POWIATU/GMINY
W Polsce istnieje trójszczeblowa struktura
organizowaniem, promocją i rozwojem turystyki:

instytucji,

które

zajmują

się

poziom centralny

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

poziom regionalny

REGIONALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE

poziom lokalny

LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE

Do głównych zadań Polskiej Organizacji Turystycznej naleŜy:
− przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych oraz
organizowanie stoisk narodowych na targach turystycznych, wystaw,
pokazów, kongresów i seminariów, jak równieŜ upowszechnianie wiedzy
o Polsce jako kraju atrakcyjnym turystycznie;
− przeprowadzanie analiz statystycznych i marketingowych, ekspertyz
i studiów prognostycznych z zakresu turystyki;
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− inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne działań podejmowanych przez
właściwe organy administracji rządowej i państwowe jednostki
organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje
zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki na rzecz rozwoju
i modernizacji infrastruktury turystycznej pod kątem podniesienia jakości
usług turystycznych, rozwoju produktów turystycznych oraz ich promocji;
− zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji
turystycznej w kraju i na świecie oraz wspomaganie prac nad
utworzeniem i rozwojem systemu rezerwacji usług turystycznych;
− inicjowanie i opiniowanie planów oraz wieloletnich programów promocji,
rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, zwłaszcza pod kątem
podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów
turystycznych;
− współdziałanie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.
Regionalne Organizacje Turystyczne (poziom województwa):
− kreowanie wizerunku regionu (województwa) w kraju i zagranicą jako
regionu atrakcyjnego turystycznie;
− integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego
i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych
rozwojem turystyki w województwie;
− podejmowanie działań na rzecz wzrostu liczby turystów odwiedzających
województwo;
− podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy jakości
infrastruktury turystycznej w województwie;
− koordynowanie działań promocyjnych w województwie;
− pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki
w województwie;
− tworzenie platformy współpracy organów administracji rządowej
i samorządowej, organów samorządu gospodarczego i zawodowego,
podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń turystycznych i innych
podmiotów realizujących zadania w zakresie promocji i rozwoju turystyki
w województwie;
− inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji
infrastruktury turystycznej w województwie.
Lokalne Organizacje Turystyczne (poziom lokalny):
− współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz
podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki na rzecz
zrównowaŜonego rozwoju regionu;
− współpraca z osobami fizycznymi i wszelkimi podmiotami zarówno
posiadającymi jak i nieposiadającymi osobowości prawnej, realizującymi
cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju gospodarczego;
− rozwijanie sieci informacji turystycznej;
− prowadzenie banków informacji turystycznej, punktów obsługi lokalnej
sieci informacji;
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− prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej oraz
doradczej w zakresie gospodarki turystycznej i inwestycji;
− obsługa kampanii promocyjnych w zakresie turystyki, imprez,
uroczystości oraz wszelkich czynności w zakresie marketingu takŜe
organizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych;
− organizacja i obsługa lokalnego rynku podaŜy ofert turystycznych, w tym
ich sieciowanie, wdroŜenie i monitorowanie systemu jakości lokalnych
usług i atrakcji turystycznych;
− organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej
kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie organizacji
i eksploatacji turystyki;
− działanie dla rozwoju infrastruktury turystycznej;
− współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą,
oraz z Regionalną Organizacją Turystyczną, ze stowarzyszeniami
krajowymi i zagranicznymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

W przypadku organizacji ruchu turystycznego na Słowacji na szczeblu lokalnym istnieją
stowarzyszenia, które skupiają podmioty działające na danym obszarze w branży
turystycznej. Struktura instytucji zajmujących się organizacją ruchu turystycznego wraz z
kompetencjami na poszczególnych szczeblach została uregulowana w projekcie ustawy o
turystyce.
Rozwojem i obsługą ruchu turystycznego w mieście Trebiszów zajmują się:
- Urząd Miasta Trebiszów (w zakresie współpracy z innymi jednostkami przy
rozwoju ruchu turystycznego);
- Miejski Ośrodek Kultury w Trebiszowie (w zakresie współpracy z innymi
jednostkami przy rozwoju ruchu turystycznego);
- Miejskie Centrum Informacji przy CA Turista Trebiszów (działalność
informacyjno – promocyjna w obszarze turystyki);
- Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej (Słowacka Agencja Rozwoju Ruchu
Turystycznego) – SACR (działalność organizacyjna, informacyjna
i promocyjna w sektorze turystyki Słowacji. Administrator jednolitego
krajowego systemu informacyjnego ruchu turystycznego);
- Słowackie Stowarzyszenie Biur Podróży i Agencji Turystycznych – SACKA
(działalność w zakresie rozwoju usług turystycznych i promocji).
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GŁÓWNE INSTRUMENTY WSPIERANIA I PROMOWANIA TURYSTYKI
DOKUMENTY STRATEGICZNE W ZAKRESIE ROZWOJU I PROMOCJI
TURYSTYKI
Planowanie rozwoju kaŜdej branŜy gospodarki, w tym turystyki, wymaga
opracowania dokumentów strategicznych. Dokumenty strategiczne w zaleŜności od
zakresu tworzone są na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
Opracowaniami o zasięgu centralnym są:
•

Kierunki rozwoju turystyki w Polsce do roku 2015 (celem nadrzędnym tego
dokumentu jest tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych,
finansowych i kadrowych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi
społeczno - gospodarczemu Polski oraz podniesienie konkurencyjności
regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych
i przyrodniczych).
• Strategia rozwoju Turystyki w Polsce na lata 2007-2013 (celem nadrzędnym
dokumentu jest tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych,
finansowych i kadrowych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi
społeczno - gospodarczemu Polski oraz podniesienie konkurencyjności
regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych
i przyrodniczych).
Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubelskim zostały określone w takich
dokumentach jak:
• Koncepcja Programowo - Przestrzenna Rozwoju Turystyki i Rekreacji
(Atrakcyjność turystyczna województwa lubelskiego oraz Cele i główne
kierunki rozwoju sektora turystyki i rekreacji);
• Plan marketingu turystyki w województwie lubelskim na lata 2007-2013;
• Program rozwoju produktu turystyki aktywnej i kulturowej
w województwie lubelskim;
• Audyt turystyczny województwa lubelskiego.
W ramach projektu „Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta
Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy
Unii Europejskiej” ma zostać opracowany dokument „Plan rozwoju turystyki
i współpracy międzyregionalnej powiatu chełmskiego i miasta Chełm”.
Przedmiotem tego projektu jest wsparcie współpracy międzyregionalnej powiatu
chełmskiego i miasta Chełm z miastem powiatowym Trebiszów w obszarze
turystyki.
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Głównym dokumentem strategicznym wspierającym rozwój turystyki na poziomie
centralnym jest Strategia Rozwoju Turystyki na Słowacji do 2013 r. Każdy z regionów na
Słowacji ma obowiązek stworzenia strategii i koncepcji rozwoju turystyki. Kraj koszycki, w
którym zlokalizowany jest Trebiszów przygotowywał koncepcję rozwoju turystyki do roku
2009. Każdy z powiatów stopniowo tworzy swoje dokumenty strategiczne dla branży
turystycznej.

GŁÓWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA TURYSTYKI W KRAJU ORAZ NA
POZIOMIE REGIONALNYM I LOKALNYM

Niepowtarzalną szansę na rozwój regionów oraz wsparcie sektora turystyki
stwarzają fundusze unijne w latach 2007-2013. Pula środków na dofinansowanie
projektów związanych z turystyką jest pięciokrotnie wyŜsza niŜ w latach 2004-2006.
Zwiększa to moŜliwość realizacji wielu ciekawych przedsięwzięć i inicjatyw, których
wdroŜenie poprawi atrakcyjność regionów i wzmocni ich konkurencyjność. Budowa
i modernizacja ścieŜek rowerowych, tras turystycznych, renowacja zabytków,
budowa i rozbudowa środków rekreacyjnych i wypoczynkowych, rozwój
uzdrowisk, tworzenie systemów informacji turystycznej, organizacja wystaw, targów
i imprez plenerowych korzystnie zmieni obraz wielu obszarów w Polsce. Poprawi
estetykę miejscowości, co spowoduje wzrost ruchu turystycznego, zainteresowanie
inwestorów i przyczyni się do rozwoju małej przedsiębiorczości oraz stabilizacji na
rynku pracy. Wszystko to wpłynie na rozwój regionów i wzrost ich
konkurencyjności, a tym samym w znaczący sposób poprawi jakość Ŝycia lokalnych
społeczności.
W latach 2007-2013 środki na rozwój turystyki będą dostępne przede wszystkim
z Regionalnych Programów Operacyjnych, ale równieŜ w Programie Innowacyjna
Gospodarka oraz Programie Rozwój Polski Wschodniej, Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W poniŜszej tabeli przedstawiono najwaŜniejsze źródła
finansowania rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej.
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Program
Rozwoju
Obszaru
Wiejskich

Program Operacyjny Rozwój
Polski Wschodniej

Tabela 2. NajwaŜniejsze źródła finansowania rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej
program
Oś / działanie
cel działania

III.2.Infrastruktura
turystyki
kongresowej i
targowej
V.1. Promowanie
zrównowaŜonego
rozwoju turystyki

Inwestycje infrastrukturalne związane z budową, rozbudową i wyposaŜeniem obiektów:
- wystawienniczych i targowych,
- kongresowych i konferencyjnych (równieŜ na terenie miast powiatowych) umoŜliwiających organizację imprez
o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym (wsparcie nie będzie kierowane na rzecz obiektów
hotelowych czy gastronomicznych).

Wzrost zainteresowania ofertą
turystyczną Polski Wschodniej poprzez
realizację kompleksowego projektu.

- Opracowanie studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej, w tym analiza segmentów
turystyki oraz kategorie turystów odgrywających kluczową rolę w regionalnych gospodarkach makroregionu.
- Promocja Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku oraz atrakcyjnego miejsca do pracy i
zamieszkania.

Wzrost zainteresowania ofertą
turystyczną Polski Wschodniej poprzez
realizację kompleksowego projektu.

- Budowa i oznakowanie ścieŜek rowerowych o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast), które
umoŜliwią bezpieczne i sprawne przemieszczanie się po mieście oraz połączą miejsca kluczowe z punktu
widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne), a takŜe
bezkolizyjnie wyprowadzą ruch rowerowy poza obszar miejski.
- Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim gdzie, z uwagi na środowisko naturalne,
nie jest wskazane połoŜenie nawierzchni bitumicznej lub betonowej.
- Budowa i montaŜ podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych,
przechowalni, wiat widokowych itp. oraz innych urządzeń słuŜących poprawie bezpieczeństwa ruchu
rowerowego w miastach i ochronie środowiska naturalnego przed wzmoŜonym ruchem turystycznym.
Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji
ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

V.2. Trasy
rowerowe

313, 322, 323
Odnowa i rozwój
wsi

przykładowe projekty

Stworzenie warunków dla
dynamicznego rozwoju turystyki
kongresowej i targowej.

Poprawa jakości Ŝycia na obszarach
wiejskich przez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi oraz promowanie
obszarów wiejskich. UmoŜliwi rozwój
toŜsamości społecznej wiejskiej,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i
specyfiki obszarów wiejskich oraz
wpłynie na wzrost atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej obszarów
wiejskich.
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Leader jest podejściem
wielosektorowym, przekrojowym i
partnerskim, realizowanym lokalnie na
określonym obszarze, umoŜliwiającym
osiągnięcie celów osi trzeciej PROW.
Celem osi czwartej jest przede
wszystkim budowanie kapitału
społecznego poprzez aktywizację
mieszkańców oraz przyczynianie się
do powstawania nowych miejsc pracy
na obszarach wiejskich, a takŜe
polepszenie zarządzania lokalnymi
zasobami i ich waloryzacja, w skutek
pośredniego włączenia lokalnych grup
działania w system zarządzania danym
obszarem. Pomocne w osiągnięciu
celów osi będą równieŜ projekty
współpracy.

Oś Leader

1 .5. Dotacje
inwestycyjne w
dziedzinie turystyki

Zwiększenie konkurencyjności mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw
działających na terenie województwa
lubelskiego w sektorze turystyki i
rekreacji.

1.
−
−
−
2.
−

Projekty z zakresu działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013:
„RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
„Odnowa i rozwój wsi”
Małe projekty:
organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR),
− promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z
wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego,
− rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzeniu lub zmodernizowaniu
elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowaniu i wydaniu folderów i innych
publikacji informacyjnych, oznaczeniu obiektów waŜnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego
lokalną strategią rozwoju;
− inicjowaniu powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości
produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i
leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki;
− organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
− zakupie i nasadzeniu tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.)
w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym
wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
− zakupie oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umoŜliwiającego
dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianiu na potrzeby społeczności
wiejskiej w celu podniesienia jakości Ŝycia ludności na obszarze działania LGD;
− renowacji, zabezpieczeniu i oznakowaniu przydroŜnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek
geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla
realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;
− odnawianiu elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych
dla budownictwa danego regionu;
− zakupie strojów, eksponatów i innego wyposaŜenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych
oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;
− realizacji inwestycji słuŜących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz
inwestycji słuŜących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej;
− budowie/odbudowie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc
wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych;
− zakupie wyposaŜenia świetlic wiejskich i ich remont.
3. Projekty współpracy.
1. Budowa oraz wyposaŜenie w niezbędne środki trwałe obiektów pełniących funkcje turystyczne wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów, mająca na celu powstanie nowych
obiektów turystycznych, rekreacyjnych, wypoczynkowych;
2. Modernizacja oraz wyposaŜenie w niezbędne środki trwałe obiektów pełniących funkcje turystyczne wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów, mająca na celu poprawę jakości
usług dotychczasowych świadczonych przez przedsiębiorstwa działające w sektorze turystyki, rekreacji,
gastronomii, kultury, sportu;
3. Prace konserwatorskie, restauratorskie, modernizacyjne w zakresie adaptacji zabytków na cele turystyczne
wraz z ich wyposaŜeniem w niezbędne środki trwałe.
4. Roboty budowlane, zakup i modernizacja pozostałej infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczną (np.
połączenia promowe, kolejki drogowe i szynowe, pola golfowe, wyciągi narciarskie, itp.) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz wyposaŜeniem w niezbędne środki trwałe.
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Poprawa atrakcyjności turystycznej
regionu oraz zwiększenie dostępności
do dóbr kultury.

Regionalny
Program
Operacyjny 7.1 Infrastruktura
Województwa kultury i turystyki
Lubelskiego

7.2 Promocja
kultury i turystyki

Wypromowanie wizerunku
Lubelszczyzny jako miejsca o duŜej
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej.

Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego
- Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki)
dotyczące zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne i/lub turystyczne.
- Zakup zabytków w celu wykonania prac konserwatorskich, prac restauratorskich, modernizacji i robót
budowlanych oraz przystosowanie ich do działalności kulturalnej i/lub turystycznej.
- Zakup, modernizacja i roboty budowlane infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń
rekreacyjnych jako element uzupełniający powyŜszych typów projektów.
Kategoria II: Infrastruktura kultury
- Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury przyczyniającej się do aktywnego udziału
społeczeństwa w kulturze.
- Zakup, modernizacja i roboty budowlane infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń
rekreacyjnych jako element uzupełniający powyŜszych typów projektów.
- Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury na wypadek zagroŜeń.
- Zakup i modernizacja wyposaŜenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem
projektu, roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej.
- Zagospodarowanie terenu wokół obiektów.
Kategoria III: Infrastruktura turystyki
- Roboty budowlane, modernizacja i wyposaŜenie infrastruktury słuŜącej rozwojowi aktywnych form turystyki
oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym obiektów rekreacyjnych, np.:
ścieŜki rowerowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, szlaki turystyczne, ścieŜki przyrodnicze, kąpieliska,
infrastruktura zlokalizowana wokół zbiorników wodnych.
- Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków turystycznych i wyposaŜenie ich w infrastrukturę
sanitarną, informacyjną i wypoczynkowo-rekreacyjną.
- Roboty budowlane, zakup i modernizacja infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczną.
- Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagroŜeń.
- Zakup, modernizacja i roboty budowlane dotyczące infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń
rekreacyjnych.
- Zakup i modernizacja wyposaŜenia do prowadzenia działalności turystycznej w obiektach będących
przedmiotem projektu.
- Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej, zagospodarowanie terenu wokół
obiektów.
- Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury słuŜącej promocji obszarów Natura 2000.
- Roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposaŜenia w obiektach pełniących funkcję ośrodków informacji
turystycznej i kulturalnej.
- Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i/lub turystycznych.
- Przygotowanie i realizacja programów rozwoju i promocji regionalnych lub lokalnych produktów kulturowych
i/lub turystycznych o szczególnym znaczeniu dla regionu.
- Kultywowanie i promocja tradycji regionalnych oraz tradycyjnych, charakterystycznych dla regionu, form
rzemiosł i zawodów.
- Zadania dotyczące opracowania i wydania materiałów promocyjnych, filmów, multimediów, itp.
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Stworzenie efektywnych powiązań
partnerskich w ramach współpracy
międzyregionalnej (w układzie
sieciowym i dwustronnym).

7.3 Współpraca
międzyregionalna

Projekty będą realizowane w układzie partnerskim w ramach dwóch kategorii:
Kategoria I: Partnerskie inicjatywy międzyregionalne
1. Wizyty studyjne, wymiana doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, instytucjami oraz organizacjami
pozarządowymi i instytucjami wsparcia biznesu.
2. Sporządzanie ekspertyz, analiz porównawczych.
3. Organizowanie szkoleń, warsztatów szkoleniowych, seminariów informacyjnych i doradztwa zawodowego.
4. Organizowanie i udział w staŜach zawodowych i praktykach.
5. Organizowanie konferencji, telekonferencji.
6. Tworzenie punktów / centrów / biur – instytucyjnych norm współpracy.
7. Organizowanie targów, zawodów sportowych, festiwali, koncertów, warsztatów artystycznych i innych
przedsięwzięć słuŜących promocji regionu.
8. Wsparcie przedsięwzięć dotyczących wydawania publikacji, biuletynów informacyjnych, tworzenia stron
internetowych, kampanie promocyjne, itp.
Kategoria II: Małe inicjatywy międzyregionalne
1. Nawiązywanie kontaktów międzyregionalnych.
2. Organizowanie wizyt studyjnych, wymiana doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, instytucjami oraz
organizacjami pozarządowymi i instytucjami wsparcia biznesu.
3. Sporządzanie ekspertyz, analiz porównawczych.
4. Organizowanie szkoleń, warsztatów szkoleniowych, seminariów informacyjnych i doradztwa zawodowego.
5. Organizowanie i udział w staŜach zawodowych i praktykach.
6. Wydawanie publikacji i biuletynów informacyjnych, tworzenie stron internetowych.
7. Organizowanie konferencji, telekonferencji.
8. Realizacja wspólnych badań.
9. Tworzenie punktów / centrów / biur – instytucyjnych form współpracy.
10. Organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych (np. targów, zawodów sportowych, festiwali, koncertów,
warsztatów artystycznych i innych przedsięwzięć słuŜących promocji regionu).
11. Wsparcie przedsięwzięć mających na celu podtrzymywanie toŜsamości i tradycji regionu tj. publikacje,
strony internetowe, kampanie promocyjne, itp.
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1.1. Modernizacja i
rozbudowa
istniejących
systemów
transportowych w
celu poprawy
dostępności regionu
1.3. Rozwój
infrastruktury
okołobiznesowej i
turystyki
2.2 Wspieranie
inicjatyw
społeczności
lokalnych

Wspieranie współpracy transgranicznej
na wschodniej granicy Polski,
stanowiącej jednocześnie zewnętrzną
granicę Unii Europejskiej (UE).

- promowanie rozwoju obszarów przygranicznych;
- wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju MŚP;
- promowanie integracji rynku pracy;
- wspólne działania w zakresie edukacji, B&R, kultury, komunikacji i ochrony zdrowia;
- wspieranie ochrony środowiska;
- poprawa połączeń transportowych oraz sieci informacyjnych i komunikacyjnych.
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Źródła finansowania rozwoju turystyki na Słowacji są podobne jak w Polsce (regionalne
programy operacyjne oraz program operacyjny na rzecz konkurencyjności i wzrostu
gospodarczego). Regionalne programy operacyjne tworzą możliwości realizacji działań z
zakresu turystyki przez gminy, miasta i regionalne organizacje turystyczne. Program
operacyjny na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego stwarza dodatkowe
możliwości finansowania. Dodatkowo działania związane z turystyka mogą być wspierane
przez program współpracy transgranicznej.

SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POWIECIE (I REGIONIE)
Niezbędnym składnikiem promocji kaŜdego regionu jest sprawnie działający system
informacji turystycznej. MoŜe on słuŜyć nie tylko indywidualnym turystom, ale
takŜe organizatorom grupowego wypoczynku. Do głównych grup korzystających
z systemu informacji turystycznej, oprócz turystów, naleŜą: animatorzy i promotorzy
turystyki, twórcy produktu turystycznego, hotelarze i restauratorzy, piloci
wycieczek, przewodnicy, przedstawiciele biur podróŜy, samorządy terytorialne,
dziennikarze, itd.
System informacji turystycznej ma charakter wieloszczeblowy:
− Wojewódzkie centra informacji turystycznej
− Lokalne centra informacji turystycznej (powiatowe, gminne, miejskie)
− Punkty „it” – stałe i sezonowe
− Multimedialne punkty informacyjne – zlokalizowane w centrach
i punktach „it” lub poza ich siedzibami.
W Chełmie istnieje Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej. Do jego głównych
zadań naleŜy:
− gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu powiatu (gminy)
− dystrybucja informacji i jej udostępnianie na terenie całego kraju
− opracowywanie programów działalności systemu „it”
− prowadzenie ewidencji placówek „it” na terenie działania
− przekazywanie
informacji
do
administratora
regionalnego
(wojewódzkie centrum informacji turystycznej) wg określonych
standardów
− aktywna współpraca z samorządem lokalnym, gospodarczym,
stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie kreowania lokalnego
produktu turystycznego i jego promocji (m.in. udział w targach,
festynach, konkursach itd.)
− współpraca z branŜą turystyczną i mediami
− poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów
wypoczynku
− wydawanie i kolportaŜ materiałów promocyjnych i informacyjnych.
Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej posiada stronę internetową
(http://www.itchelm.pl/), na której umieszczonych jest wiele przydatnych dla
turystów wiadomości. MoŜna tu znaleźć m.in. plan miasta, kalendarz imprez,
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repertuar kina, rozkład jazdy PKP i PKS, opis atrakcji turystycznych regionu, dane
teleadresowe obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Istniejący na Słowacji system informacji turystycznej jest najbardziej rozbudowany na
szczeblu lokalnym, tworzony w ramach stowarzyszeń turystycznych. Przykładem jest tu
Tokajski Szlak Wina, który organizuje system informacji turystycznej na obszarze produkcji
wina Tokaj i okolic. Obecnie tworzony jest system informacji turystycznej obejmujący cały
region koszycki.

MONITORING BRANśY TURYSTYCZNEJ

Istotnym elementem działań zmierzających do wspierania rozwoju branŜy
turystycznej na danym obszarze jest analiza danych statystycznych oraz
przewidywanie trendów w sektorze turystyki. W Polsce taka statystyka jest
prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny. Prowadzi on bazy danych dotyczące
wszystkich poziomów jednostek terytorialnych, począwszy od gmin, poprzez
powiaty, województwa, kraj, a skończywszy na statystyce międzynarodowej. Dane
takie znajdują się przede wszystkim w Banku Danych Regionalnych. Ponadto
corocznie GUS wydaje opracowanie dotyczące tylko i wyłącznie branŜy turystycznej.
Jego celem jest zaprezentowanie podstawowych danych o infrastrukturze
turystycznej i jej wykorzystaniu oraz o ruchu granicznym. Publikacja ta składa się
z dwóch części: analitycznej oraz graficznej. Znajdują się tam informacje o:
− liczbie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania i poziomie ich
wykorzystania,
− ruchu granicznym Polaków i cudzoziemców na granicach będących
jednocześnie zewnętrznymi granicami strefy Schengen, a takŜe o granicznym
ruchu środków transportu,
− Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i jego działalności,
− obiektach zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystaniu w krajach Unii
Europejskiej, a takŜe o aktywności turystycznej mieszkańców UE,
− uczestnictwie mieszkańców Polski w podróŜach turystycznych.

Na Słowacji istnieje zbliżony system gromadzenia danych statystycznych jak w Polsce. Dane
te są monitorowane na szczeblu regionalnym i oceniane na szczeblu centralnym przez
Słowacki Urząd Statystyczny. Zbierane informacje często jednak nie odzwierciedlają stanu
faktycznego w branży turystycznej. Najłatwiejszy dostęp do danych jest w regionach, w
których działają biura informacji turystycznej. Na Słowacji utworzono Słowacką Agencję
Ruchu Turystycznego, która jest rządową organizacją do spraw promocji kraju w dziedzinie
turystyki.
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ANALIZA GŁÓWNYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH REGIONÓW
PARTNERSKICH

Powiat chełmski oraz miasto Chełm w obecnych granicach zajmują obszar centralnej
części historycznej krainy, zwanej Ziemią Chełmską. Najstarsze ślady osadnictwa na
terenie Chełma i pobliskich okolic sięgają późnego paleolitu około 10 tys. lat p.n.e.
Obszar ten charakteryzuje się bardzo bogatą historią.
Od 1 stycznia 1999 roku powiat chełmski wraz
z miastem Chełm naleŜą do województwa
lubelskiego. Powiat zajmuje obszar 1 886 km2 (7,5%
powierzchni województwa i 0,6% powierzchni
Polski). Miasto Chełm jest powiatem grodzkim
i zajmuje powierzchnię 35 km2 (0,01% powierzchni
województwa). W skład powiatu chełmskiego
wchodzi jedna gmina miejska – Rejowiec Fabryczny
oraz 14 gmin wiejskich: Białopole, Chełm,
Dorohusk,
Dubienka,
Kamień,
Leśniowice,
Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin,
Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, śmudź. Miasto
Chełm jest siedzibą powiatu chełmskiego, ale pod
względem administracyjnym stanowi powiat
grodzki.
Powiat graniczy bezpośrednio z Ukrainą,
wyznaczając tym samym ponad 50 km zewnętrznej
granicy Unii Europejskiej. Na terenie powiatu, w miejscowości Dorohusk, znajdują
się graniczne przejście drogowe i kolejowe z Ukrainą. Przez teren powiatu przebiega
szlak tranzytowy o znaczeniu międzynarodowym (Berlin – Warszawa - Kijów),
łączący Europę Zachodnią z Ukrainą. NajbliŜsze lotnisko zlokalizowane jest
w Rzeszowie (220 km). Chełm znajduje się w odległości około 68 km od Lublina
i 235 km od Warszawy.
W powiecie zameldowanych jest 80 tys. osób, co stanowi 3,7% ludności
województwa i 0,18% ludności Polski. Przekłada się to na gęstość zaludnienia
wynoszącą 42 osoby na km2 (przy średniej dla województwa wynoszącej 87 osób
i kraju – 122 osoby). W mieście Chełm zameldowanych jest 67,7 tys. osób
(3,1% ludności województwa, gęstość zaludnienia wynosi 1934 os./km2).
Na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego istnieje łącznie prawie 1900 km dróg
i sieć ta obejmuje:
 55,4 km dróg krajowych: droga nr 12 (Łęknica – Leszno – Piotrków Tryb. –
Radom - Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk - granica państwa),
 153,6 km dróg wojewódzkich, w tym drogi nr:
− 812 (Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa – Chełm),
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− 816 (Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło Zosin),
− 819 (Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska),
− 838 (Cyców - Wola Korybutowa - Fajsławice),
− 839 (Głębokie - Dorohucza - Trawniki - Fajsławice),
− 841 (Cyców – Wierzbica - Staw),
− 843 (Chełm – Kraśniczyn - Zamość),
− 844 (Chełm – Hrubieszów - granica państwa),
− 846 (Małochwiej DuŜy –Wojsławice - Teratyn),
789,1 km dróg powiatowych,
ok. 901 km dróg gminnych.

Sieć kolejowa na terenie powiatu jest dość dobrze rozwinięta, zarówno pod
względem gęstości jak i stanu technicznego. Przez obszar powiatu przebiega ją:
− magistrala normalnotorowa nr 7 z Warszawy do Kijowa (przez Lublin,
Rejowiec Fabryczny, Chełm i przejście graniczne w Dorohusku).
− magistrala normalnotorowa nr 81 (Chełm – Włodawa)
− magistrala normalnotorowa nr 69 (Rejowiec – Hrebenne)
− magistrala szerokotorowa nr 63 (Granica Państwa – Dorohusk –
Zawadówka).
Infrastruktura kolejowa jest w duŜym stopniu wykorzystywana do przewozu
pasaŜerów. W ciągu doby w rozkładzie jazdy funkcjonuje 17 połączeń kolejowych
umoŜliwiających ruch pasaŜerski pomiędzy Lublinem i Chełmem. Uzupełnieniem
i alternatywą dla komunikacji kolejowej jest sieć połączeń autobusowych
obsługiwanych przez PKS oraz liczne grono przewoźników prywatnych.
Powiat chełmski i miasto Chełm połoŜone są w makroregionie Polesie Wołyńskie,
tylko niewielka część tego obszaru naleŜy do WyŜyny Lubelskiej. Obszar powiatu
i miasta Chełm jest bardzo zróŜnicowany krajobrazowo, bogate w składniki
odŜywcze gleby warunkują duŜe zróŜnicowanie siedlisk, a tym samym bogactwo
gatunków roślin i zwierząt. Walory środowiska przyrodniczego stwarzają bardzo
dobre warunki do rozwoju turystyki. W celu ochrony unikatowych zasobów
przyrody na terenie powiatu i miasta utworzono obszary chronione, które zajmują
ponad 43% ich powierzchni. W skład struktury obszarów chronionych wchodzą
elementy przedstawione w tabeli poniŜej:

20

Analiza porównawcza uwarunkowań rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej
w powiecie chełmskim, mieście Chełm i Trebiszowie

21

Tabela 3. Obszary chronione
obszar chroniony
Charakterystyka
Utworzony w 1990 r., obejmuje 9648 ha terenów wodno-torfowiskowych
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, wchodzącego w skład znacznie większego
obszarowo Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie
(rozciągającego się takŜe na część Ukrainy i Białorusi). Obszar parku
charakteryzuje się rozległymi torfowiskami, z duŜą ilością płytkich jezior, stawów,
sadzawek, rowów, zagłębień krasowych i róŜnych podmokłości, nazywanych tu
młakami. Torfowiska pomiędzy jeziorami, porośnięte karłowatymi wierzbami
(rokita, szara, pięciopręcikowa) i brzozami (niska, omszona, brodawkowata),
Poleski Park Narodowy przechodzące w naturalne lasy bagienne, są przykładem najdalej wysuniętej na
Kompleks „Bagno
południowy zachód Europy tundry i lasotundry. Muliste brzegi zbiorników
Bubnów”,
wodnych zarastają mchy torfowcowe, turzyce i inne rośliny, tworząc zwarte
pływające koŜuchy. Symbolem PPN jest Ŝuraw, jeden z blisko 150 gatunków
zamieszkujących tu ptaków. Wśród nich spotkać moŜna bardzo rzadkie w Polsce:
bociana czarnego, wodniczkę, sowę błotna, cietrzewia, orlika krzykliwego, a na
polowania zlatują najwięksi skrzydlaci drapieŜnicy - orzeł przedni i bielik. Poleskie
bagna i torfowiska to ostoja łosi. Te wielkie ssaki stworzyły tu jedną
z najliczniejszych w kraju populacji, podobnie jak chronione gady - Ŝółwie błotne,
które w PPN znalazły szczególnie sprzyjające warunki.
Powstał w 1983 roku, zajmuje powierzchnię 14350 ha. PołoŜony jest w powiecie
chełmskim na terenie gmin: Chełm, Dorohusk, Sawin i Ruda Huta. Do
Chełmski Park
najciekawszych zbiorowisk leśnych naleŜą świetliste dąbrowy z ciepłolubnym
Krajobrazowy
runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe. Wśród zbiorowisk nieleśnych do
najciekawszych naleŜą unikalne w skali kraju torfowiska węglanowe.
Utworzony w 1983 roku, zajmuje powierzchnię 12026 ha. PołoŜony jest w powiecie
Strzelecki Park
chełmskim, na terenie gmin Dubienka i Białopole oraz w powiecie hrubieszowskim
Krajobrazowy
na terenie gmin Horodło i Hrubieszów
Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1983 roku. Łączy on
ze sobą zespół obszarów chronionych w rejonie Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej
z Chełmskim Parkiem Krajobrazowym oraz Grabowiecko-Strzeleckim Obszarem
Chełmski Obszar
Chronionego Krajobrazu. PołoŜony jest na terenie gmin Urszulin, Cyców i Hańsk
Chronionego Krajobrazu
w powiecie włodawskim oraz gmin Wierzbica, Siedliszcze, Sawin, Ruda Huta,
Dorohusk, Chełm, Kamień, śmudź i Leśniowice w powiecie chełmskim. Zajmuje
powierzchnię około 32 100 ha.
Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1983 roku.
Pawłowski Obszar
PołoŜony jest na terenie gmin Łopiennik Górny, Rejowiec, Siedliszcze, Rejowiec
Chronionego Krajobrazu
Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny. Zajmuje powierzchnię około 8000 ha.
Grabowiecko - Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1983
Grabowiecko - Strzelecki roku. Łączy on ze sobą parki krajobrazowe – Skierbieszowski i Strzelecki.
Obszar Chronionego
PołoŜony jest na terenie gmin: Kraśniczyn, Krasnystaw, Miasto Krasnystaw,
Krajobrazu
Wojsławice, Białopole, Dubienka, Leśniowice i śmudź. Zajmuje on obszar 26963
ha. Fragmenty obszaru stanowią otulinę obu parków krajobrazowych.
PołoŜony na terenie Pagórów Chełmskich, gmina Sawin, pow. 82,59 ha. Zachowały
Rezerwat „Bachus”
się tu lasy liściaste z dębem bezszypułkowym na granicy jego zasięgu.
PołoŜone na terenie ObniŜenia Dubieńskiego, gmina Chełm, Ruda Huta, pow.
Rezerwat „Bagno
376,62 ha, Zachowały się tu torfowiska węglanowego będącego ostoją bardzo
Serebryskie”
rzadkich gatunków ptaków i roślin.
PołoŜony na terenie Pagórów Chełmskich, gmina Dorohusk, Chełm, pow. 124,49
Rezerwat „Brzeźno”
ha. Zachowały się tu torfowiska węglanowe z rzadkimi gatunkami roślin.
PołoŜony na terenie ObniŜenia Dubieńskiego, gmina Białopole, Horodło pow. 93,57
Rezerwat „Liski”
ha. Zachowały się tu drzewostany dębowe oraz sosnowe naturalnego pochodzenia.
PołoŜony na terenie ObniŜenia Dubieńskiego, gmina: Dorohusk, Kamień, pow.
Rezerwat „Roskosz”
276,03 ha. Zachowały się tu unikalne zbiorowiska torfowisk węglanowych, jak teŜ
ostoi chronionych i rzadkich gatunków ptaków.
PołoŜony na terenie Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej, gmina Sawin, pow. 38,00
Rezerwat „Serniawy”
ha. Zachowały się tu fragmenty łęgu olchowo-wiązowego i grądu niskiego
pochodzenia naturalnego
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PołoŜony na terenie ObniŜenia Dubieńskiego, gmina Białopole, pow. 15,12 ha.
Zachowały się tu miejsca lęgowe orlika krzykliwego oraz fragmenty lasu
grądowego o charakterze naturalnym.
PołoŜony na terenie Pagórów Chełmskich, gmina Chełm, pow. 4,00 ha. Zachowały
się tu naturalne zbiorowiska roślinności stepowej z rzadkimi gatunkami roślin, m.in.
dziewięćsiłem popłocholistnym.
PołoŜony na terenie Pagórów Chełmskich, gmina Chełm, pow. 95,46 ha. Zachowały
się tu unikatowe źródliskowe torfowiska kopułowe z charakterystyczną sekwencją
osadów torfowo-węglanowych oraz mozaiki zbiorowisk roślinności torfowiskowej
|i ciepłolubnej z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny.
PołoŜony na terenie ObniŜenia Dubieńskiego, gmina Chełm, pow. 1,12 ha.
Zachowały się tu stanowiska roślinności stepowej.
PołoŜony na terenie ObniŜenia Dubieńskiego, gmina śmudź, pow. 5,81 ha.
Zachowały się tu unikalne formy erozyjne na stokach zbudowanych ze skał
kredowych oraz stanowiska roślin kserotermicznych.

Na terenie powiatu i miasta Chełm zostały wyznaczone obszary, które wchodzą
w skład systemu NATURA 2000. Są to ostoje siedliskowe (Stawska Góra, Torfowiska
Sobowice, Ostoja Poleska, Torfowisko Chełmskie, Podpakule, Poleska Dolina Bugu,
Dobromyśl, Lasy Sobiborskie) oraz ostoje ptasie (Dolina Środkowego Bugu, Bagno Bubnów,
Chełmskie Torfowiska Węglanowe, Lasy Strzeleckie). WaŜnym elementem środowiska
przyrodniczego jest sieć wodna, na którą składają się przede wszystkim rzeki, jeziora
i stawy. Powiat i miasto Chełm leŜą w międzyrzeczu Wieprza i Bugu, mają
stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć wodną. WaŜnymi rzekami są: Wełnianka, Udal,
Uherka, Wojsławka, Mogielnica, Świnka i Rejka. Na analizowanym obszarze
występują równieŜ liczne zbiorniki wodne (małe jeziora, zbiorniki retencyjne oraz
stawy rybne). Powiat łącznie z miastem Chełm cechuje się średnim poziomem
lesistości. Lasy zajmują ponad 17,7% powierzchni.
DuŜy wpływ na rozwój turystyki w powiecie i mieście Chełm mają liczne zabytki,
które świadczą o bogatym dziedzictwie kulturowym i historii tego obszaru. W tabeli
poniŜej znajduje się wykaz zabytków wpisanych do rejestru Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Tabela 4. Wykaz zabytków wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
LOKALIZACJA

miasto Chełm

OBIEKT
- zespół urbanistyczny miasta obejmujący teren między Górą Chełmską (Górką Chełmską), kościołem
Reformatów i cerkwią prawosławną, dzielnica zw. "Dyrekcja",
- ruiny wieŜy obronnej (w d. Bieławinie)
- zespół dawnego szpitala wojskowego – w gran. wg zał.: teren zespołu wraz z historycznym układem dróg
oraz drzewostanem, zespół budynków d. szpitala, tj.: trzy budynki oddziału chirurgicznego, budynek oddziału
zakaźnego, budynek oddziału psychiatrycznego, wieŜa ciśnień, budynek pomocniczy – pralnia, budynek
szpitalny, budynek pomocniczy, wozownia, trzy piwnice, budynek sztabu dowództwa okręgu – ob. budynek
mieszkalny, budynek dowództwa i administracji szpitala – ob. Bank PKO BP i WyŜsza Szkoła Dziennikarstwa,
mur ogrodzeniowy
- d. boŜnica, ob. Dom Technika NOT
- zespół d. katedry greckokatolickiej na Górce Katedralnej, kościół pokatedralny, ob. paraf. pw. Narodzenia
NMP z wystrojem wnętrza i ruchomościami, dzwonnica, d. klasztor bazylianów, zabudowania gospodarcze
(dwa budynki), d. Brama Uściługska (Brzeska), d. pałac biskupi, budynek d. muzeum eparchialnego, mur
otaczający d. cmentarz kościelny od pn-wsch., drzewostan w obrębie zespołu (obejmujący teren w granicach
działki wskazanej w decyzji);
oraz d. szpital bazylianów, kostnica, kapliczka (w obrysie murów zewnętrznych na działce wskazanej w
decyzji), d. studnia dolnego zamku (część podziemna), cały mur otaczający zespół d. katedry greckokatolickiej
(z wyjątkiem fragm. otaczającego d. cmentarz kościelny od pn.-wsch.),
- d. cmentarz prawosławny przy Górce Katedralnej z częściowo zachowanym murem cmentarnym,
- elewacje frontowe i piwnice kamienicy i oficyny,
- zespół popijarski: kościół, ob. paraf. pw. Rozesłania Świętych Apostołów wraz z wyposaŜeniem w zabytki
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ruchome, d. klasztor pijarów, figury kamienne z posągami MB Łaskawej i św. Józefa Kalasantego
- dwie kamienice
- d. Magistrat, w gran. murów zewn.
- część cmentarza rzymskokat. i prawosławnego obejmująca: kaplice grobowe rodzin Bielskich i Zajdlerów,
układ alei, drzewostan, ogrodzenie najstarszych kwater grzebalnych
- piwnice kamienicy,
- d. kinoteatr "Corso" ("Apollo"), ob. kościół polskokatolicki pw. Matki Boskiej Zwycięskiej,
- kościół rzymskokat. pw. św. Mikołaja (d. cerkiew greckokat.), d. seminarium duchowne
- pałac Kretzschmarów, ob. Pałac Ślubów,
- zespół d. Instytutu Maryjskiego: budynki szkolne - skrzydła zachodnie, południowe, wschodnie, mur
ogrodzeniowy z dwiema bramkami, mur wydzielający d. ogrody klasztorne wewnątrz zespołu, starodrzew,
teren d. ogrodów klasztornych,
- zespół klasztorny poreformacki: kościół pw. św. Andrzeja wraz z wyposaŜeniem w zabytki ruchome, klasztor,
mur z bramą, drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego
- cerkiew prawosławna pw. św. Jana Teologa, wraz z wyposaŜeniem w zabytki ruchome, dzwonnica,
drzewostan w gran. ogrodzenia cmentarza
Chojeniec:- zespół dworsko-parkowy
Chojno Nowe- zespół dworsko-parkowy
Mogielnica - zespół dworsko-parkowy
- zespół dworsko-parkowy: dwór z otaczającym drzewostanem,
Kulik - zespół dworsko-parkowy
Czułczyce Kolonia - załoŜenie dworsko-parkowe
Dębina - zespół dworsko-parkowy: park i aleja wjazdowa,
Kumów - zespół kościelny: kościół paraf. pw. Nawiedzenia NMP wraz z wyposaŜeniem w zabytki ruchome,
dzwonnica, kostnica, ogrodzenie kościoła z bramą, drzewostan, w gran. cmentarza kościelnego
Kumów - cmentarz rzymskokat., oraz kaplica Rzewuskich na cmentarzu paraf. wraz z zabytkowym
wyposaŜeniem
cmentarz grzebalny rzymskokat.
- cerkiew prawosławna pw. św. Trójcy,
Kurmanów - d. cerkiew
Maziarnia Strzelecka - zespół pałacowo-parkowy,
Nowosiółki - pozostałości ogrodu dworskiego,
Nowosiółki Kolonia - d. karczma
Srebrzyszcze - zespół pałacowo-parkowy: pałac, park
Staw Pasieka - załoŜenie ogrodowe
Stołpie - wieŜa obronna wraz ze wzgórzem, na którym jest usytuowana
Strupin DuŜy - chałupa poetki Pauliny Hołyszowej,
Podgórze - kościół paraf. rzymskokat. pw. Św. Trójcy (d. cerkiew), ob. kościół paraf. pw. Chrystusa Pana
Zbawiciela wraz z wyposaŜeniem wnętrza w zabytki ruchome, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego
Pokrówka - cmentarz wojenny z I i II wojny świat.,
Uher - d. młyn,
Depułtycze Nowe - kościół paraf. pw. Wszystkich Świętych (d. cerkiew greckokat.) z wyposaŜeniem wnętrza,
otoczenie w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica
Depułtycze Stare - park podworski
Olchowiec - kościół paraf. pw. św. Małgorzaty z wyposaŜeniem wnętrza i otoczeniem w gran. cmentarza
kościelnego, dzwonnica, otaczający drzewostan
Pawłów - kościół paraf. pw. Jana Chrzciciela wraz z wystrojem wnętrza, drzewostan w obrębie cmentarza
kościelnego
Pawłów - cmentarz rzymskokat.,
- załoŜenie dworsko-parkowe: d. dwór, otaczający park, układ zieleni zw. Dębinka,
Kanie - zespół pałacowo-parkowy: pałac i park,
Krasne - zespół pałacowo-parkowy: pałac, park,
Pławanice - d. cerkiew greckokat., ob. kościół filialny pw. św. Jana Ewangelisty wraz z wyposaŜeniem
w zabytki ruchome i najbliŜszym otoczeniem
Kamień Kolonia - cmentarz ewangelicko-augsburski,
Rejowiec - zespół pałacowo-parkowy: pałac z wyposaŜeniem, oficyna, czworak, pozostałość ogrodzenia
z bramą, park
- układ zieleni parkowej przy Cukrowni (w gran. parku)
- d. cerkiew unicka pw. św. Michała Archanioła, dzwonnica, drzewostan w gran. ogrodzenia cmentarza
kościelnego
- kościół rzymskokat. pw. św. Jozafata BM, Ŝeliwny parkan, starodrzew w gran. parkanu
- dom, w gran. ścian zewn.
- kościół ewangelicko-augsburski, ob. kościół polskokat. pw. św. Mateusza, wraz z działką i porastającym ją
drzewostanem,
Hniszów - zespół dworsko-parkowy
- zespół architektoniczny: kościół paraf. wraz z wyposaŜeniem wnętrza, dzwonnica-brama, przytułek dla
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starców, mur (ogrodzenie), drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego
Sielec - pozostałości fortalicji składającej się z bastei, muru obronnego, ruin kaplicy, resztek umocnień
ziemnych,
Sielec - załoŜenie dworsko-parkowe: dwór, układ zieleni, starodrzew, figura NMP Assunty,
Strzelce - zespół dworsko-parkowy
Buśno - kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP wraz z wystrojem wnętrza, drzewostan w obrębie cmentarza
kościelnego
ŚwierŜe - zespół dworsko-parkowy,
ŚwierŜe - cmentarz grzebalny rzymskokat.,
Zamieście - zespół dworsko-parkowy: d. dwór, park i sad wraz z drzewostanem,
Turowiec - cerkiew greckokat., ob. kościół rzymskokat. pw. św. Barbary ,
- układ urbanistyczny osady Wojsławice, obejmujący rozplanowanie oraz utrzymane w tradycyjnej skali relacje
przestrzenne zabudowy miejskiej z XIX-XX w., z akcentami monumentalnych zespołów architektonicznych:
kościelnego, cerkiewnego i boŜniczego
- zespół kościelny: kościół paraf. pw. św. Michała Archanioła wraz z wyposaŜeniem w zabytki ruchome,
dzwonnica, plebania, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego
- d. cerkiew greckokat.
- synagoga, w gran. murów zewn.
Ostrów Kolonia - cmentarz wojenny z I wojny świat.,
Wólka Leszczańska - zespół dworsko-parkowy
- kościół filialny (d. cerkiew unicka), ob. paraf. rzymskokat. pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Św., dzwonnica
Pobołowice - młyn wodno-gazowy,
Klesztów - architektoniczny zespół sakralny: kościół rzymskokat. pw. Wniebowzięcia NMP (d. cerkiew
greckokat.) wraz z wyposaŜeniem wnętrza w zabytki ruchome, d. cmentarz przykościelny wraz z
drzewostanem, dzwonnica, przytułek, dom kościelnego, mur ogrodzeniowy, plebania wraz z częścią działki

DuŜą szansą dla rozwoju turystyki na badanym obszarze moŜe być dobrze
rozbudowana infrastruktura szlaków turystycznych. Polskie Towarzystwo
Turystyczno- Krajoznawcze wytyczyło na tym obszarze sześć szlaków tj.:
•
Szlak NadbuŜański – czerwony - długość 184,5 km (przebieg: Hanna Stawki – RóŜanka – Włodawa – Orchówek – Sobibór – ZbereŜe - Hniszów ŚwierŜe – Dorohusk – Uchańka – Dubienka – Skryhiczyn -Horodło Wieniawka – StrzyŜów -Hrubieszów).
•
Szlak Pojezierny Południowy – Ŝółty - długość 57,8 km (przebieg: Urszulin Zastawie- Kolonia -Wereszczyn – Wielkopole -Tarnów -Serniawy –Sawin –
Ruda -Ruda Opalin -Hniszów).
•
Szlak Tadeusza Kościuszki – niebieski - długość 120,5 km (przebieg:
Uchańka - Dubienka – Starosiele - Maziarnia Strzelecka – Raciborowice –
Kurmanów – Buśno – Jarosławiec – Wojsławice - Majdan Nowy - Bończa Zastawie – Surhów – Topola -Wólka Orłowska - Tuligłowy – Krasnystaw).
•
Szlak Ariański – Ŝółty - długość 64,1 km (przebieg: Rejowiec Fabryczny –
Rejowiec - Krynica – Krupe - Siennica Nadolna – Krasnystaw – Surhów Zawada – Skierbieszów).
•
Szlak Rezerwatów Przyrody – zielony - długość 101,3 km (przebieg:
Urszulin -Zabrodzie –Bieleckie – Borysik - Świerszczów – Kopina - Wólka
Cycowska – Cyców - Kolonia Kulik-Buza – Olchowiec - Pniówno Krobonosz- Stawska Góra -Parypse- Horodyszcze-Kolonia Horodyszcze Chełm – Pokrówka - śołtańce -Weremowice - Kolonia Uher – Zagroda Kolonia Depułtycze – Kasiłan – Sielec -Kumów Plebański - Kolonia
Leszczany – Alojzów - Wojsławice).
•
Szlak Bagien i Moczarów– niebieski - długość 45 km (przebieg: Dorohusk –
Turka – Brzeźno – Gotówka – Stańków - Chełm).
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Przez teren powiatu i miasta Chełm przechodzą następujące szlaki rowerowe:
•
NadbuŜański Szlak Rowerowy: Janów Podlaski - Pratulin - Lebiedziew Kostomłoty - Kodeń - Jabłeczna - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk Dubienka - Gródek - Hrubieszów (czerwony, 286 km).
•
Trasa Rowerowa „Uroki Sobowickie”: Las Borek Nadleśnictwo Chełm rezerwat przyrody "Wolwinów" - Pokrówka - śółtańce- rezerwat przyrody
"Torfowisko Sobowice" - Rudka - Zawadówka - Chełm (ok. 18 km).
Infrastrukturę szlaków turystycznych i rowerowych uzupełniają szlaki konne
i ścieŜki przyrodnicze. Szlak konny został wyznaczony na terenie gmin powiatu
chełmskiego: Sawin, Ruda-Huta, Chełm (a takŜe sąsiadujących z nimi gmin powiatu
włodawskiego). Szlak ten został nazwany Poleskim Szlakiem Konnym, jego długość
wynosi ok. 270 km, w tym ok. 100 km na terenie powiatu.
Mapa nr 1. Uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie chełmskim

Źródło: Strategia rozwoju powiatu chełmskiego na lata 2008-2015

W poznaniu walorów przyrodniczych powiatu i miasta Chełm pomocne są ścieŜki
przyrodnicze wyznaczone w granicach parków krajobrazowych tj.:
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ŚcieŜka „BAGNO SEREBRYSKIE“- przebiega przez rezerwat przyrody „Bagno
Serebryskie”. Trasa ścieŜki rozpoczyna się w miejscowości Nowiny. ŚcieŜka
umoŜliwia poznanie unikalnego w skali Europy ekosystemu torfowiska niskiego
typu węglanowego. Trasa ścieŜki kończy się w okolicach wsi Koza
Gotówka. Długość ścieŜki – 4,5 km. Czas przejścia – 2,5 godziny.
ŚcieŜka „BACHUS“ - ścieŜka zlokalizowana jest na terenie gminy Sawin
w północno-zachodniej części parku przy rezerwacie przyrody „Bachus”. Trasa
ścieŜki umoŜliwia poznanie róŜnorodnych siedlisk leśnych z interesującą fauną
i florą. Długość ścieŜki - 4,5 km. Czas przejścia – 2,5 godziny.
ŚcieŜka „STAŃKÓW“ - ścieŜka zlokalizowana jest na terenie gminy Chełm
w południowo-wschodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego. ŚcieŜka
umoŜliwia poznanie ekosystemów: wodnego i leśnego oraz zasad prowadzenia
gospodarki leśnej. Długość ścieŜki – 6 km. Czas przejścia – 3 godziny.
ŚcieŜka „STARORZECZE BUGU“ - zlokalizowana jest w dolinie Bugu na
terenie gminy Dubienka w północno-wschodniej części parku. Początek ścieŜki
znajduje się przy ośrodku wypoczynkowym w Starosielu i prowadzi wzdłuŜ
Bugu i starorzecza tzw. „buŜyska“ oraz wśród bogatych florystycznie łąk
kośnych. ŚcieŜka kończy się przy ośrodku w Starosielu. Długość ścieŜki – 5 km.
Czas przejścia – 2,5 godziny. Czas przejazdu rowerem – 1,5 godziny.
ŚcieŜka „LASY STRZELECKIE“ - zlokalizowana jest na terenie gminy Białopole
w centralnej części parku. Początek ścieŜki znajduje się przy pałacu myśliwskim
Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej, następnie prowadzi przez róŜne typy
siedlisk leśnych i kończy się przy szkółce leśnej. UmoŜliwia poznanie róŜnych
typów zbiorowisk leśnych, ciekawej fauny i flory oraz zasad prowadzenia
gospodarki leśnej w Lasach Strzeleckich. Długość ścieŜki – 6 km. Czas przejścia –
3 godziny.
ŚcieŜka przyrodniczo-historyczna w Hniszowie „BOLKO“ - początek ścieŜki
znajduje się ok. 500 m od drogi Dorohusk-Włodawa, na południowo-zachodnim
krańcu wsi. Jednym z bardziej atrakcyjnych i nie odkrytych jeszcze przez
turystów miejsc jest park podworski w Hniszowie, którego perłą jest
najpotęŜniejszy na Lubelszczyźnie dąb „Bolko“. Długość ścieŜki – 1,2 km. Czas
przejścia – 30 minut.
ŚcieŜka przyrodnicza „Meandry Bugu” - trasa ścieŜki rozpoczyna się na skraju
parku podworskiego w Hniszowie. Walory przyrodnicze tego terenu
spowodowały włączenie go do europejskiej sieci Natura 2000 jako formę obszaru
specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowego Bugu”. Długość ścieŜki:
ok. 5 km. Czas przejścia: do 3 godzin. Czas przejazdu: do 1,5 godziny.
ŚcieŜka „Kotlina Pawłowa” - składa się z 7 przystanków, na których ukazane
zostały najcenniejsze osobliwości przyrodnicze oraz miejsca znaczone historią.
Drogę moŜna przebyć pieszo, na rowerze lub konno.

WaŜnym elementem tworzącej się infrastruktury turystycznej są gospodarstwa
agroturystyczne. Najliczniej gospodarstwa agroturystyczne występują w gminach:

26

Analiza porównawcza uwarunkowań rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej
w powiecie chełmskim, mieście Chełm i Trebiszowie

27
27

Dubienka (7 gospodarstw), Chełm (3), Wierzbica (2), Rejowiec Fabryczny (3) oraz
Dorohusk (1), Kamień (1).
Powiat i miasto Chełm w 2008 roku dysponowały 7 obiektami noclegowymi
całorocznymi, które posiadają 218 miejsc noclegowych. W roku 2008 liczba turystów
korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania wyniosła 36978 osób (5,5%
turystów w województwie), w tym turyści zagraniczni stanowili 6,6% (3% turystów
zagranicznych odwiedzających województwo w 2008 r). W tabeli poniŜej
przedstawiono liczbę turystów odwiedzających powiat i miasto Chełm w latach
2005-2008. W ciągu 4 lat zauwaŜalny jest spadek liczy turystów w powiecie
chełmskim i wzrost liczy turystów w mieście Chełm.
Tabela 5. Liczba turystów korzystających z noclegów

Powiat Chełmski
lata
2005
Turyści korzystający z noclegu
7874
ogółem
Turyści korzystający z
2438
noclegów turyści zagraniczni
Źródło: Bank Danych Regionalnych

Miasto Chełm

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

6473

6067

4040

21758

25283

27773

32938

2148

1910

1124

2228

2051

1538

1319

Podstawowym czynnikiem atrakcyjności miasta Chełm i powiatu chełmskiego są
walory kulturowe, głownie unikatowe zabytki. Na analizowanym obszarze
wyznaczono szlaki dziedzictwa kulturowego: szlak cerkiewny, szlak pamiątek
kultury Ŝydowskiej, szlak przenikania kultur, szlak podziemia kredowe, szlak
kultury wsi i miasteczek.
Poza tym w mieście i na terenie powiatu chełmskiego jest dobrze rozwinięta baza
rekreacyjna, baza rekreacyjno – sportowa: stadion, kryta i odkryta pływalnia,
sztuczne lodowisko, korty tenisowe, kręgielnia. WaŜnym produktem turystycznym
w okresie letnim są przejaŜdŜki bryczkami, wędrówki konne, nauka jazdy konnej
oraz w okresie zimowym kulig.
DuŜą atrakcją analizowanego obszaru są podziemia kredowe w Chełmie. Są one
pozostałością kilku wieków eksploatacji pod miastem kredy piszącej. Niegdyś
słuŜyły one mieszkańcom jako miejsce schronienia podczas napadów, wojen i
grabieŜy. Pod staromiejską zabudową, na stokach kredowego pagóra, w ciągu setek
lat powstawały wyrobiska, które swój początek brały w piwnicach mieszczańskich
domów. Labirynt korytarzy i komór, zwanych teŜ salami, na kilku poziomach
wydobywczych, połoŜonych na głębokości nawet poniŜej 20 metrów od
powierzchni, powstał w wyniku przypadkowego łączenia się pojedynczych
wyrobisk. Eksploatację najwyŜszej jakości kredy prowadzono bez jakiejkolwiek
kontroli, niemniej wykształciły się oryginalne techniki pozyskiwania surowca oraz
nigdzie więcej nie spotykane zabezpieczenia wyrobisk. Szacuje się, Ŝe po
zakończeniu eksploatacji, pod niewielkim obszarem Starego Miasta istniało
kilkanaście kilometrów korytarzy. Chełmskie Podziemia Kredowe kryją do dzisiaj
wiele zagadek, niespodzianek i tajemnic.
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Miasto Trebiszów jest siedzibą powiatu trebiszowskiego, położone jest we wschodniej
Słowacji w kraju koszyckim, w historyczno-etnicznym regionie Zemplin. Miasto liczy 22,3 tys.
mieszkańców i zajmuje powierzchnię 70 km2. Stanowi centrum południowego Zemplinu i
centrum tokajskiego regionu winiarskiego produkującego wina światowej sławy oraz ośrodek
życia kulturalnego powiatu. W mieście odbywają się cykliczne atrakcyjne wydarzenia
kulturalne, do których należą: Dni Miasta Trebiszów, Dni Otwarte Piwnic Tokajskich,
Międzybodrocki Festiwal Kulturalny oraz jarmarki sięgające tradycją pierwszej połowy XIV
wieku.
W mieście znajdują się trzy zabytkowe kościoły. Rzymskokatolicki Kościół Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny zbudowano przed 1404 rokiem. W XVII dokonano pewnych zmian
we wnętrzu Kościoła, niemniej jednak nadal należy on do okazałych zabytków architektury
gotyckiej. Nieco starszej daty był kościół romański Ducha Świętego, pochodzący z I połowy
XIII wieku. Do dziś przetrwały jednak tylko fundamenty kościoła, które podobnie jak należący
do obiektu cmentarz odkryto w trakcie badań archeologicznych. Ponad dwieście lat minęło
od momentu wzniesienia cerkwi greckokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Bogurodzicy.
W Trebiszowie znajduje się także zabytkowy Park Miejski, którego początki sięgają XVIII
wieku. W pobliżu parku znajdują się ruiny średniowiecznego zamku Parič i pałac barokowoklasycystyczny. Listę zabytkowych obiektów miasta uzupełnia były klasztor paulinów.
Do walorów turystycznych okolic miasta niewątpliwie można zaliczyć obszary chronione, do
których należą:
− KAŠVÁR - narodowy rezerwat przyrody (wapienno-dolomitowe wzgórze z wyraźnie
ciepłolubną florą i fauną znajdującą się w gminie Ladmovce)
− TAJBA - narodowy rezerwat przyrody (tereny starorzecza rzeki Bodrog z przyległymi
bagnami, rzadka fauną i florą, położony na terytorium gminy Strefa)
− TARBUCKA - rezerwat przyrody (unikatowa roślinność na łagodnym stoku wzgórza
Tarbucka na piaskowych podłożach, położony w gminie Strefa)
− LADMOVSKÝ Močiar – wstępują rzadkie gatunki flory i fauny
− ČERNOCHOVSKÁ LUCKA - ochrona stepowych ekosystemów górskich z bogatą florą i
fauną (gminy Cernochov).
− LADMOVSKÉ Vápence - ochrona ciepłolubnych lasów dębowych, łąk na podłożu
wapiennym i gatunków o znaczeniu europejskim.
− KOVÁČSKE LÚKY – ochrona siedlisk o znaczeniu europejskim: duży kompleks łąk, pola z
porastającą roślinnością oraz starorzecze Bodrog.
− LESÍK PRI BORŠI - siedliska o znaczeniu europejskim: występowanie topoli i wierzby,
olszy i gatunków o znaczeniu europejskim.
W regionie Trzebieszowa wytyczono szlak rowerowy łączący wszystkie miejscowości w
mikroregionie Tokaj. Szlak oferuje możliwość zobaczenia i odwiedzenia wyjątkowego
dziedzictwa naturalnego i kulturowego, przebiega przez obszary chronione i rezerwaty
przyrody, kultury narodowej, zabytki archeologiczne, w tym piwnice tokajske.
Miasto jest dobrze wyposażone w infrastrukturę rekreacyjno-sportową. Do najważniejszych
obiektów sportowych należą: kompleks basenów (kryty i otwarty), korty tenisowe,
lodowisko, siłownia.
Region zdominowany jest przez turystykę związaną z winiarstwem. Ponadto rozwija się tu
turystyka miejska, kulturowa, biznesowa, transgraniczna oraz turystyka rowerowa. Liczba
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turystów odwiedzających miasto jest trudna do oszacowania. Główną atrakcją turystyczną
regionu jest Tokajski Szlak Wina.

Tokajski Szlak Wina powstał z potrzeby wypromowania niezwykłych miejsc związanych z
winem Tokaj, uprawą winogron i jego przetwórstwa, folkloru i tradycji. Utworzono szlak
tematyczny, który jest flagowym produktem turystycznym regionu.
Tokajski Szlak Wina jest szlakiem tematycznym, kulturowo-poznawczym, prowadzącym z
miasta Trebisov i reprezentowanym w regionie Tokaj przez 7 gmin, których terytorium
uznaje się za historyczny region Tokaju (są to: Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto,
Viničky, Čerhov, Černochov i Bara). Obszar ten został zaproponowany do włączenia na listę
Światowego Dziedzictwa.
Tokajski Szlak Wina stwarza okazję do odwiedzenia winnic, piwnic, degustacji wina
i lokalnych specjałów. Jest wzbogacony o folklor, imprezy kulturalne, festiwale i wizyty
w miejscach historycznych.
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INICJATYWY PODEJMOWANE NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I PROMOCYJNA
Działalność informacyjna i promocyjna gmin wchodzących w skład powiatu
chełmskiego oraz miasta Chełm prowadzona jest na dość szeroką skalę. Poza
funkcjonującymi stronami internetowymi, które zawierają elementy wyraźnie
promujące walory turystyczne wydawane są foldery oraz mapy i pocztówki
promujące atrakcyjność tego obszaru.
PoniŜej przedstawiono wykaz publikacji promujących atrakcje turystyczne gmin ze
szczególnym wskazaniem ich źródła finansowania:
Rejowiec Fabryczny:
• „Rejowiec Fabryczny miasto wielu szans” (źródło finansowania: miasto
Rejowiec Fabryczny)
• „Rejowiec Fabryczny miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku” (źródło
finansowania: Euroregion BUG oraz miasto Rejowiec Fabryczny)
• „Rejowiec Fabryczny miasto przyjazne mieszkańcom i gościom” (źródło
finansowania: Norweski Mechanizm Finansujący)
• „Rejowiec Fabryczny miasto przyjazne dla środowiska i inwestorów” (źródło
finansowania: WFOŚiGW w Lublinie oraz miasto Rejowiec Fabryczny)
Dubienka
• „Dubienka gmina turystyczna zaprasza” (źródło finansowania: WFOŚiGW
w Lublinie oraz gmina Dubienka)
• pocztówki 4 wzory (źródło finansowania: WFOŚiGW w Lublinie oraz gmina
Dubienka)
Kamień
• Folder „Gmina Kamień” (źródło finansowania: WFOŚiGW w Lublinie oraz
gmina Kamień)
Leśniowice
• Folder „Gmina Leśniowice zaprasza. ŚcieŜka przyrodniczo-historyczna
spacerkiem po okolicach Sielca” format A-4, składane (źródło finansowania:
WFOŚiGW w Lublinie oraz gmina Leśniowice)
• Folder „Gmina Leśniowice zaprasza. Fascynujące zwierzęta” (źródło
finansowania: WFOŚiGW w Lublinie oraz gmina Leśniowice)
Rejowiec
• „Rejowiec” (źródło finansowania: środki własne)
Rejowiec Fabryczny
• „Walory przyrodnicze gminy Rejowiec Fabryczny” (źródło finansowania:
WFOŚiGW w Lublinie oraz gmina Rejowiec Fabryczny)
• „Kotlina Pawłowa” (źródło finansowania: WFOŚiGW w Lublinie oraz gmina
Rejowiec Fabryczny)
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•

widokówki na Jarmark Pawłowski (źródło finansowania: Gmina Rejowiec
Fabryczny)
• Folder „Gmina Rejowiec Fabryczny”(źródło finansowania: Gmina Rejowiec
Fabryczny)
Ruda-Huta
• „Ślady dziejów gminy Ruda-Huta” (źródła finansowania: Poakcesyjny
Program Wsparcia Obszarów Wiejskich)
• Teatr OKO WyŜyna Teatralna OKO – liczne obserwacje (źródła finansowania:
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich)
• Muzyka i śpiew tradycją pokoleń (źródła finansowania: Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich)
• Integracja poprzez taniec (źródła finansowania: Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich)
• Kapela Rudniacy 1996-2009 (źródła finansowania: Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich)
• Teatr OKO Spojrzenie w przyszłość (źródła finansowania: Poakcesyjny
Program Wsparcia Obszarów Wiejskich)
• Integracja pokoleń poprzez odkrywanie swoich talentów wokalno muzyczno-krawieckich (źródła finansowania: Poakcesyjny Program Wsparcia
Obszarów Wiejskich)
• Się kręci (źródła finansowania: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów
Wiejskich)
Sawin
• Album „Gmina Sawin – walory przyrodnicze i historyczne” format A-4
(źródło finansowania WFOŚiGW w Lublinie oraz gmina Sawin)
• Folder
„Gmina Sawin zaprasza” (źródło finansowania: Regionalne
Towarzystwo Gminy Sawin)
• „Piękno nadbuŜańskich stron – Poleski Szlak Konny”
Siedliszcze
• mapka Gmina Siedliszcze (źródło finansowania: Gmina Siedliszcze)
• pocztówki z gminą Siedliszcze (źródło finansowania: Gmina Siedliszcze)

Wierzbica
• Folder „Gmina Wierzbica przyjazna środowisku” (źródło finansowania:
WFOŚiGW w Lublinie oraz gmina Wierzbica)
• Folder „Gmina Wierzbica” (źródło finansowania: gmina Wierzbica)
• Album „Sztuka bez granic” (źródło finansowania: INTERREG oraz gmina
Wierzbica)
• promocja w lokalnej prasie (źródło finansowania: gmina Wierzbica)
Wojsławice
• KsiąŜeczka „Wojsławice – tradycja ma tu swoje miejsce” (źródło
finansowania: Kontrakt Wojewódzki oraz gmina Wojsławice)
• KsiąŜeczka „Historia i walory przyrodnicze gminy Wojsławice” (źródło
finansowania: WFOŚiGW w Lublinie oraz gmina Wojsławice)
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Mapka „Gmina Wojsławice” (źródło finansowania: WFOŚiGW w Lublinie
oraz gmina Wojsławice)

śmudź
• Ulotka informacyjna „Walory turystyczne gminy śmudź” (źródło
finansowania: gmina śmudź)
• dwa razy do roku wychodzi gazetka o gminie ok. 30 str. format A-4
kolportaŜ na terenie gminy (źródło finansowania: gmina śmudź)
• widokówki z gminą śmudź
Miasto Chełm
• „Szlaki turystyczne Chełma i okolic” – mapa turystyczno-krajoz. (źródło
finansowania: INTERREG)
• „Międzynarodowa wystawa gospodarcza” – folder (źródło finansowania:
INTERREG)
• „Chełm” (źródło finansowania: INTERREG)
• „Aktywna turystyka w chełmskim regionie” (źródło finansowania:
INTERREG)
SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
Powiat chełmski oraz miasto Chełm posiadają loga i hasła promocyjne. W obu
przypadkach logo przedstawia największe atrakcje turystyczne obszaru.
W przypadku miasta jest to Duch Bieluch „straszący” w podziemiach kredowych
miasta. Logo powiatu przedstawia bociany na zielonym tle wskazuje, Ŝe wielkim
atutem powiatu chełmskiego jest przyroda, z którą jest nieodłącznie związany.
Natomiast tło niebieskie i granatowe (granatowy kolor symbolizuje Unię Europejską,
zaś błękitny - Ukrainę) przedstawia powiat jako pomost między Europą wschodnią,
centralną i zachodnią.
Miasto Chełm - logo
Logo Miasta Chełm - stanowi postać
białego ducha (Ducha Bielucha) na
tle odwróconej o 1800 tarczy herbu
miasta
w
kolorze
zielonym.
Alternatywna wersja logo miasta to
zarys postaci Ducha Bielucha wraz
z wpisaną nazwą miasta w kolorze
zielonym oraz w wersji czarnobiałej.

Hasło promocyjne Miasta Chełm:
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Powiat Chełmski - logo
Logo Powiatu Chełmskiego - stanowią dwa bociany na
zielonym, granatowym i błękitnym tle wraz z nazwą powiatu
w kolorze granatowym

Hasło promocyjne powiatu
atrakcyjny i przyjazny

to:

Powiat

Chełmski-

Trebiszów nie ma loga ani hasła promocyjnego. Miasto posiada stronę internetową
www.trebisov.sk, która zawiera bogaty zbiór informacji niezbędnych dla turystów. Atrakcje
turystyczne opisane są także w folderach promocyjnych: „Tokajski Szlak Wina”. Z powodu
niewystarczających środków finansowych nie wydano wielojęzycznych materiałów
promocyjnych, przydatnych zwłaszcza dla turystów zagranicznych. Ponadto informacje na
temat turystyki w regionie można znaleźć na stronach internetowych Stowarzyszenia
Tokajskiego Szlaku Wina - www.tvc.sk oraz Stowarzyszenia Bodrogtour.
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OBSZARY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ
Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna stanowi istotny
element polityki rozwoju powiatu chełmskiego i miasta Chełm. Zapewnia ona
przepływ doświadczeń pomiędzy regionami z róŜnych państw, a tym samym
wspiera działania zmierzające do podniesienia jakości funkcjonowania instytucji
samorządowych; ułatwia rozwój turystyki; prowadzi do kulturowego
i edukacyjnego rozwoju regionu; jest narzędziem promocji.
Miasto Chełm utrzymuje partnerskie kontakty międzynarodowe z:
− Miasto Kowel
− Miasto Morlaix
− Miasto Utena
− Miasto Knoxville
− Miasto Sindelfingen
− MłodzieŜowe Centrum w Liepaji.
W rozwijaniu współpracy zagranicznej miasto Chełm korzystało z następujących
zewnętrznych źródeł finansowania:
− PHARE 2000, PHARE 2001, PHARE 2002, PHARE 2003
− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu
Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC
2004-2006
− Norweski Mechanizm Finansowy
− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata
2007-2013.
Powiat chełmski nawiązał współpracę międzynarodową z:
− Kowalską Rejonową Administracją Państwową Obwodu Wołyńskiego
na Ukrainie
− Rejonem Solecznickim
− Miastem Trebiszów
Powiat równieŜ korzystał ze wsparcia zewnętrznych środków finansowania:
− PHARE
− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu
Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC
2004-2006
− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata
2007-2013.
Miasto Trebiszów prowadzi współpracę międzynarodową z miastem Hodonin (Czechy) oraz
powiatem chełmskim (Polska).

34

Analiza porównawcza uwarunkowań rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej
w powiecie chełmskim, mieście Chełm i Trebiszowie

35

ANALIZA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Na potrzeby projektu „Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta
Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy
Unii Europejskiej” przeprowadzono ankietyzację wśród gmin powiatu chełmskiego
i miasta Chełm. Jej wyniki zaprezentowano poniŜej.
Spośród ankietowanych gmin tylko jedna nie nawiązała kontaktów
międzynarodowych. Pozostałe posiadają partnerów zagranicznych, z którymi
rozwijają współpracę w róŜnych zakresach, m.in. kultury, edukacji, wymiany
doświadczeń w funkcjonowaniu administracji samorządowej.
Tabela 6. Partnerzy poszczególnych gmin

gmina
Chełm
Dorohusk
Białopole
Dubienka
Ruda-Huta
Kamień

Miasto Chełm

Powiat chełmski

Rejowiec
Rejowiec
Fabryczny
Sawin
Siedliszcze
Wierzbica
Wojsławice
śmudź

partnerzy
Gmina Kisszallas/Kisszallas, (Republika Węgierska)
Gmina Huszcza/ Rejon Lubomelski (Ukraina)
Gmina Biłyn/ Biły (Ukraina)
Miasto Kiwerce/ kwerce (Ukraina)
Gmina Welick/ Rejon Wołyński
Gmina Riwne/ Riwne
Gmina Połapy/ Obwód Wołyński (Ukraina)
Miasto Kowel/ Obwód Wołyński (Ukraina)
Miasto Morlaix, Bretania (Republika Francuska)
Miasto Utena/Savivaldybe (Republika Litewska)
Miasto Knoxville/ Tennessee (USA)
Miasto Sindelfingen/ Badenia-Wintembergia (Niemcy)
MłodzieŜowe Centrum w Liepaji/ Kurlandia (Republika Łotwy)
Kowelska Rejonowa Administracja Państwowa Obwodu
Wołyńskiego na Ukrainie/Rejon Kowalski
Rejon Solecznicki/ Soleczniki
Miasto Trebiszów/ Trebiszów
Gmina Zielena (Ukraina)
Gmina Dubove (Ukraina)
Gmina Lubliniec (Ukraina)
Region Stara WyŜywka (Ukraina)
Gmina Nowy Mozyr (Białoruś)
Gmina Lubytiw (Ukraina)
Gmina Kusniszcza (Ukraina)
Gmina Skulin (Ukraina)
Gmina Kryczewicze
Gmina Biełasziw
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Wykres 1. Zakres przedmiotowy współpracy z partnerami zagranicznymi

W rozwijaniu współpracy zagranicznej gminy oraz powiat w większości korzystały
z zewnętrznych źródeł finansowania. NaleŜą do nich miedzy innymi:
− Program Sąsiedztwa INTERREG III A -Polska-Białoruś-Ukraina
− PHARE
− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata
2007-2013
− Mechanizm Finansowy EOG
− Norweski Mechanizm Finansowy
− Program RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji
Edukacja dla Demokracji.
Respondentów zapytano czy dotychczasowa współpraca spełnia wcześniejsze
oczekiwania. Odpowiedzi na to pytanie przedstawiono na wykresie poniŜej:
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Wykres 2. Czy dotychczasowa współpraca spełnia wcześniejsze oczekiwania?

Część gmin wskazała, Ŝe jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z kolejnymi
partnerami zagranicznymi. Niektóre wymieniają tylko państwo, z którego jednostką
samorządową chcą podpisać porozumienie (Litwa, Słowacja, Holandia, Niemcy). Na
przykład miasto Chełm jest zainteresowane nawiązaniem współpracy z Tallinem
(Estonia), Równem i Łuckiem (Ukraina).
Ankietowane gminy odpowiedziały równieŜ na pytanie czy istnieją bariery
w nawiązywaniu kontaktów z partnerami. 36 % respondentów odpowiedziało, Ŝe
istnieją takie przeszkody i wśród nich wymieniły:
− brak lub niewystarczające środki finansowe na prowadzenie
współpracy,
− barierę językową,
− utrudnienia wizowe i komunikacyjne w przekraczaniu granicy
z Ukrainą,
− brak wyszkolonego personelu na obsługę współpracy.
Wykres 3. Czy istnieją bariery w nawiązywaniu kontaktów z partnerami?
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W ankiecie poproszono równieŜ o wskazanie instrumentów wspierania współpracy
międzyregionalnej dostępnych dla samorządów lokalnych. Wyniki przedstawiono
na wykresie poniŜej.
Wykres 4. Instrumenty wspierania współpracy międzyregionalnej

Ankietowane jednostki samorzadu terytorialnego wskazały w ankiecie sposób
wykorzystania współpracy międzynarodowej do rozwoju turystyki. Wyniki
przedtawia poniŜszy wykres:
Wykres 4. Sposób wykorzystania współpracy międzynarodowej do rozwoju turystyki.
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PODSUMOWANIE - WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY
Celem przeprowadzonej analizy było porównanie uwarunkowań zewnętrznych
i wewnętrznych regionów partnerskich w zakresie rozwoju turystyki. Ocena
uwarunkowań zewnętrznych obejmowała analizę regulacji prawnych dotyczących
sektora turystyki oraz otoczenia instytucjonalnego odpowiedzialnego za kreowanie
rozwoju turystyki. WaŜnym elementem oceny uwarunkowań zewnętrznych była
równieŜ analiza obowiązujących dokumentów strategicznych odnoszących się do
promowania rozwoju turystyki, a takŜe instrumentów finansowych w postaci
dostępnych z UE środków finansowych na finansowanie projektów z zakresu
turystyki.
Analiza uwarunkowań wewnętrznych dotyczyła przede wszystkim oceny
potencjałów turystycznych regionów partnerskich (tj. miasta i powiatu Trebiszow
oraz miasta Chełm i powiatu chełmskiego), a takŜe efektywności wykorzystywania
istniejących potencjałów do kreowania i oferowania konkretnych usług / produktów
turystycznych.
Z przeprowadzonej analizy obowiązujących uregulowań prawnych wynika, Ŝe
regiony partnerskie funkcjonują w podobnym otoczeniu prawnym. Kompetencje
samorządów związane z rozwojem turystyki wynikają przede wszystkim z ustaw o
samorządzie terytorialnym, w których obowiązek wspierania turystyki jest mocno
zintegrowany z innymi dziedzinami rozwoju społecznego i gospodarczego gmin i
powiatów. Ani w Polsce, ani na Słowacji nie ma ramowej ustawy, która dawałaby
podstawę do kompleksowego wspierania rozwoju turystyki. W Polsce obowiązuje co
prawda Ustawa o usługach turystycznych, jednak ma ona charakter mocno
branŜowy i nie obejmuje całości zagadnień pozwalających na kompleksowy rozwój
sektora turystyki.
Analizowany system instytucjonalny wspierania turystyki w Polsce i na Słowacji
wykazuje równieŜ wiele cech wspólnych. W obu krajach jest on trójszczeblowy
(poziom krajowy, regionalny i lokalny) i jest wspierany przez rozwijający się sektor
organizacji pozarządowych. Przy czym w Polsce system ten wydaje się być nieco
bardziej rozwinięty dzięki funkcjonującej Polskiej Organizacji Turystycznych (POT),
Regionalnym Organizacjom Turystycznym (ROT) oraz Lokalnym Organizacjom
Turystycznym (LOT). W najbliŜszym czasie naleŜy liczyć się z dalszym rozwojem
instytucji zajmujących się lokalną turystyką, dzięki powstającym Lokalnym Grupom
Działania finansowanym z programu LEADER.
W obu krajach moŜna zaobserwować równieŜ podobną praktykę planowania
strategicznego w zakresie rozwoju turystyki. Zarówno w Polsce, jak i na Słowacji,
wdraŜane są ogólnokrajowe strategie rozwoju turystyki z horyzontem czasowym do
roku 2013. Dokumenty o charakterze strategicznym obowiązują równieŜ na
poziomie regionalnym. W przypadku województwa lubelskiego są to: Koncepcja
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Programowo-Przestrzenna Rozwoju Turystyki i Rekreacji, Plan marketingu turystyki
w województwie lubelskim na lata 2007-2013 oraz Program rozwoju produktu
turystyki aktywnej i kulturowej w województwie lubelskim. W regionie koszyckim,
w którym zlokalizowany jest Trebiszów, opracowano koncepcję rozwoju turystyki,
która obecnie jest aktualizowana i dostosowywana do nowych uwarunkowań.
Analiza dostępnych środków finansowych na rozwój turystyki w Polsce i na Słowacji
wskazuje na znacznie większe moŜliwości finansowania projektów turystycznych w
Polsce. Łączne środki przeznaczone na rozwój turystyki w Polsce w latach 2007-2013
wyniosą ponad 2 300 mln euro, z czego ocenia się, Ŝe około 180 mln euro przypadnie
na województwo lubelskie. Ocenia się, Ŝe środki dostępne na realizację projektów
turystycznych na Słowacji są prawie 8-krotnie mniejsze i dystrybuowane są głównie
poprzez programy krajowe.
Przeprowadzona analiza porównawcza wewnętrznych potencjałów rozwoju
turystyki w regionach partnerskich, wskazuje na duŜą atrakcyjność analizowanych
obszarów. Obszary te charakteryzują się:
• wysoką atrakcyjnością krajobrazową, przyrodniczą i róŜnorodnością
środowiska;
• dobrze rozbudowaną siecią szlaków turystycznych;
• występowaniem obszarów chronionych;
• poprawną dostępnością komunikacyjną;
• obecnością produktów turystycznych o randze ponadlokalnej;
• bogactwem organizowanych imprez kulturalnych.
Niestety analizowany obszar powiatu chełmskiego, w przeciwieństwie do
partnerskiego regionu Trebiszow, cechuje się słabym wykorzystaniem posiadanych
walorów i zasobów turystycznych. Dlatego teŜ jednym z głównych obszarów
współpracy powinno być podjęcie w powiecie wspólnych działań na rzecz
zbudowania wiodącego produktu turystycznego. W tym celu z pewnością będzie
moŜna wykorzystać bogate doświadczenie partnerów słowackich w tworzeniu
i rozwoju ich markowego produktu, jakim jest Tokajski Szlak Wina.
ZHRNUTIE - ZÁVERY Z USKUTOČNENEJ ANALÝZY

Cieľom analýzy bolo porovnanie vonkajších a vnútorných podmienok v
partnerských regiónoch v oblasti týkajúcej sa rozvoja turistiky. Hodnotenie
vonkajších podmienok zahrňovalo analýzu úpravy právnych predpisov na úseku
turistiky aj v inštitučnom okruhu, zodpovednom za kreovanie rozvoja turistiky.
Dôležitou súčasťou hodnotenia vonkajších podmienok bola tiež analýza aktuálnych
strategických predpisov, ovplyvňujúcich chápanie rozvoja turistiky a finančných
inštrumentov vo forme prístupných finančných prostriedkov z UE pre finanocanie
projektov v oblasti turistiky.
Analýza vnútorných podmienok sa týkala hlavne všetkých hodnotených
partnerských turistických regiónov (t.j. mesta a okresu Trebišov aj mesta Chelm a
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chelmského okresu), tiež efektivity pri využívaní existujúceho potenciálu,
potrebného k vytvoreniu a ponuke konkrétnych služieb/ turistických produktov.
Z analýzy platných právnych úprav vyplýva, že partnerské regióny fungujú v
podobnom právnom prostredí. Kompetencie samospráv, ktoré súvisia s rozvojom
turistiky vyplývajú hlavne zo zákonov o územnej samospráve. V rámci týchto
zákonov povinnosť podporovať turistiku je silne scelená s inými odvetviami
sociálenho a hospodárskeho rozvoja obcí a okresov. V Poľsku ani na Slovensku
neexistuje rámcový zákon, ktorý by bol základom pre komplexnú podporu rozvoja
turistiky. V Poľsku síce platí zákon o turistických službách, ale tento sa vzťahuje
hlavne na branže a celkove nezohľadňuje tie problémy, ktoré by pohohli rozvíjať
celistvý rozvoj turistiky.
V analyzovanom inštitučnom systéme podpory turistiky v Poľsku a na Slovensku sa
prejavili mnohé spoločné črty. V obidvoch štátoch máme tri úrovne (štátna úroveň,
regionálna úroveń, lokálna úroveň), ktoré sú podporované rozvíjajúcim sa sektorom
pozavládnych organizácí. V Poľsku sa tento systém zdá byť o niečo viac vyvinutý
vďaka fungujúcim „Poľským turistickým organizáciám (POT)”, „Regionálnym
turistickým organizáciám (ROT)” a „Lokálnym turistickým organizáciám (LOT)”. V
neďalekej budúcnosti počítame s ďalším rozvojom inštitúcií, ktoré sa budú zaoberať
lokálnou turistikou vďaka vznikajúcim „Lokálnym skupinám pôsobenia,
financovaným v rámci programu LEADER.”
V obidvoch štátoch sa prejavuje tiež podobná prax v strategickom plánovaní v
oblasti rozvoja turistiky. V Poľsku aj na Slovensku sa zavádzajú štátne stratégie
rozvoja turistiky s perspektívou do roku 2013. Strategické dokumenty sú platné tiež
na regionálnej úrovni. Čo sa týka lublinského kraja, máme: „Koncepciu programovo
– priestrannú pre rozvoj turistiky a rekreácie”, „Plán manažmentu turistiky v
lublinskom kraji pre roky 2007-2013” a „Program rozvoja produktu aktívnej turistiky
a kultúry v lublinskom kraji.” V košickej oblasti, v ktorej sa nachádza Trebišov, je
vypracovaná koncepcia rozvoja turistiky, ktorá je teraz aktualizovaná a
prispôsobovaná k novým podmienkam.
Analýza dostupných finančných prostriedkov pre rozvoj turistiky v Poľsku a na
Slovensku poukazuje na oveľa väčšie možnosti financovania turistických projektov v
Poľsku. Cena prostriedkov určených na rozvoj turistiky v Poľsku pre roky 2007-2013
vynáša spolu 2 300 mil. Euro, z čoho lublinký kraj by mal obdržať 180 mil. Euro. Z
hodnotenia vyplýva, že prostriedky určené na realizáciu turistických projetov sú na
Slovensku práve 8 krát menšie a sú rozdeľované hlavne prostreníctvom štátnych
programov.
Uskutočnená porovnávacia analýza vnútorných potenciálov rozvoja turistiky v
partnerských regiónoch poukazuje na značnú atraktívnosť analyzovaných oblastí.
Tieto oblasti sa vyznačujú:
 značnou atraktívnosťou kraju, prírody a rôznorodým prostredím;
 dobre rozšírenou sieťou turistických ciest;
 chránenou prírodou;
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 prístupnou komunikáciou;
 turistickými produktami, ktoré siahajú ďalej ako lokálne
 bohatstvom organizovaných kultúrnych podujatí.

Škoda, že analyzovaná oblasť chelmského okresu, v porovananí s partnerským
regiónom Trebišov sa vyznačuje nevystačujúcim využitím existujúcich hodnôt a
turistického potenciálu. Preto jednou z dôležitejších oblastí spolupráce by malo byť
začatie v okrese spoločných aktivít, ktoré by pomohli pomôcť vytvoriť prioritný
turistický produkt. V tomto sa určite budú dať využiť bohaté skúsenosti slovenských
partnerov, ktoré oni využili počas tvorenia a rozvoja ich markového produktu Tokajskej vínnej cesty.
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