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Wstęp 
 

Zarządzanie rozwojem w Polsce jest procesem świadomym, zorganizowanym  

i wielopłaszczyznowym. Ramy prawne temu procesowi nadaje ustawa z 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju1, która definiuje politykę rozwoju jako „zespół 

wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia 

trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej  

i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc 

pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej”. Jako jeden z organów państwa 

odpowiedzialny za planowanie i prowadzenie polityki rozwoju lokalnego został wskazany 

samorząd powiatowy. 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Powiat wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

1) edukacji publicznej; 

2) promocji i ochrony zdrowia; 

3) pomocy społecznej; 

3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4) polityki prorodzinnej; 

5) wspierania osób niepełnosprawnych; 

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 

7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

8) kultury fizycznej i turystyki; 

9) geodezji, kartografii i katastru; 

10) gospodarki nieruchomościami; 

11) administracji architektoniczno-budowlanej; 

12) gospodarki wodnej; 

13) ochrony środowiska i przyrody; 

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

                                                           
1
 tekst jednolity  Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm. 
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16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 
przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

18) ochrony praw konsumenta; 

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych; 

20) obronności; 

21) promocji powiatu; 

22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.); 

23) działalności w zakresie telekomunikacji. 

Jednak przy planowaniu, a następnie wykonywaniu polityki rozwoju lokalnego samorząd 

powiatowy powinien współpracować z samorządami gminnymi wchodzącymi w skład 

powiatu. Dlatego strategia rozwoju powiatu w sposób naturalny skupia się na sferach 

bezpośrednich kompetencji i oddziaływania tego szczebla samorządu. Ale uwzględnia także 

powiązane z własną działalnością inne problemy będące m.in. w kompetencjach gmin. 

Konieczne to jest dla kompleksowego widzenia kierunków rozwoju lokalnego i skuteczności 

ich wdrażania. 

W toku formalno-prawnym dotyczącym sporządzenia Aktualizacji Strategii Starosta Chełmski 

zgodnie z art. 53 oraz wobec art. 46 ust. 2 i 3 i art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1235 z późn. zm.) zwrócił się z wnioskiem do właściwych organów o wskazanie zakresu  

i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

w odniesieniu do projektu dokumentu „Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego 

na lata 2008-2015 z perspektywą do 2020 roku”.  

W odpowiedzi otrzymał takie wskazanie i na jego podstawie została sporządzona „Prognoza 

oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Chełmskiego na lata 2008-2015 z perspektywą do roku 2020”. Na podstawie otrzymanej 

prognozy opinie w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu Aktualizacji wydali: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo WSTII.410.38.2014.BU  

z dnia 4 sierpnia 2014 roku). 

 Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie (pismo DNS-

NZ.7016.57.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.) 
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W trakcie prac nad aktualizacją zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, a zebrane 

uwagi zostały wykorzystane przy redagowaniu dokumentu. 

 

 

 

1. Przyczyny i cele aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego 

na lata 2008-2015 z perspektywą do 2020 roku 
 

Obowiązująca od 2008 roku Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015  

stała się wraz z upływem czasu dokumentem wymagającym aktualizacji. Przeprowadzona 

analiza stopnia realizacji Strategii wykazała, że część zadań w niej określonych została 

wykonana, znacznej części nie udało się osiągnąć, a w istotnym zakresie uległa ona 

dezaktualizacji. Podczas analizy istniejącego dokumentu stwierdzono, że nie ma 

wystarczających powodów uzasadniających konieczność tworzenia nowego dokumentu 

strategicznego od podstaw. Zapisy Strategii do roku 2015 wymagały weryfikacji  

i dostosowania do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, postanowiono dokonać 

aktualizacji dokumentu. 

Zgodnie z zasadami zarządzania polityką rozwoju opracowywanie dokumentów 

strategicznych powinno mieć charakter „kroczący”. To gwarantuje ciągłość i spójność 

działania wspierającego i stymulującego rozwój lokalny służącego podniesieniu jego 

efektywności. Z tego powodu należy dokonywać okresowego przeglądu realizacji przyjętych 

celów oraz w razie potrzeby dokonywać ich aktualizacji. Ponieważ w okresie, który upłynął 

od przyjęcia Strategii – zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz – nastąpiły 

rzeczywiste zmiany wpływające na rozwój Powiatu Chełmskiego, władze samorządowe 

uznały za zasadne i właściwe przeprowadzenie aktualizacji tego dokumentu. Kolejnym 

aspektem przemawiającym za aktualizacją Strategii jest nowy okres programowania 

funduszy unijnych oraz nowe wytyczne związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. 
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2. Diagnoza  

2.1. Synteza diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Chełmskiego 
Powiat Chełmski jest powiatem ziemskim. Znajduje się w środkowo-wschodniej części 

województwa lubelskiego przy granicy z Ukrainą i wchodzi w skład podregionu chełmsko-

zamojskiego. Zajmuje powierzchnię 188 560 ha. 

Rysunek 1. Położenie Powiatu Chełmskiego na tle województwa lubelskiego. 

 

Źródło: Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2010, 

http://www.stat.gov.pl/lublin/index_PLK_HTML.htm. 

Powiat dzieli się na 15 gmin, w tym 292 sołectwa. Siedzibą Starostwa Powiatowego jest 

miasto Chełm, które nie wchodzi w skład powiatu i jest odrębną jednostką szczebla 
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powiatowego mającą status powiatu grodzkiego. Położenie Powiatu Chełmskiego na tle 

województwa lubelskiego przedstawia Rysunek 1. 

W skład Powiatu Chełmskiego wchodzą następujące gminy: Miasto Rejowiec Fabryczny, 

Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, 

Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź. Podział administracyjny 

Powiatu przedstawia Rysunek 2.  

Rysunek 2. Podział administracyjny Powiatu Chełmskiego z zaznaczeniem Miasta Chełm, 
które nie wchodzi w skład Powiatu. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy administracyjnej GUS. 

 

Obszar Powiatu Chełmskiego na koniec 2013 roku był zamieszkany przez 79 573 osoby. 

Gęstość  zaludnienia wynosiła 42 osoby/km2. Pod tym względem Powiat Chełmski jest 

jednym z najrzadziej zaludnionym w województwie lubelskim. Na 24 jednostki tego poziomu 

Powiat Chełmski zajmuje pozycję 21. Dynamikę i tendencję zmian liczby ludności faktycznie 

zamieszkałej przedstawia Rysunek 3.  
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Rysunek 3. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w Powiecie Chełmskim w latach 
2007-2013. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Występująca tendencja ma wyraźny kierunek spadkowy od 2010 roku. Skokowy wzrost liczby 

mieszkańców nastąpił w 2010 roku w stosunku do roku 2009, ale wcześniej występowała też 

tendencja spadkowa. W 2013 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 

produkcyjnym – 63,4 % całej populacji, osoby w wieku przedprodukcyjnym to 19%,  

a w wieku poprodukcyjnym – 17,6%. Na 100 mężczyzn przypadały 103 kobiety.  

W Powiecie Chełmskim od roku 2001 nie odnotowano dodatniego przyrostu naturalnego.  

W latach 2012-2013 utrzymywał się on na poziomie ok. -2,5 na 1 000 ludności. Na Rysunku  4 

przedstawiony został  stosunek urodzeń żywych do zgonów na 1 000 mieszkańców w latach 

2007-2013. 
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Rysunek 4. Stosunek urodzeń żywych do zgonów na 1 000 mieszkańców Powiatu 
Chełmskiego w latach 2007-2013. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Również saldo migracji nie wypada najlepiej. W latach 2009-2011 było dodatnie, ale od 2012 

roku odnotowano spadek tego wskaźnika poniżej 0. Szczegółowe dane prezentuje Tabela 1. 

Tabela 1. Saldo migracji w Powiecie Chełmskim w latach 2007-2013. 

Rok 
Saldo migracji  
(w osobach) 

2007 -43 

2008 -17 

2009 22 

2010 11 

2011 6 

2012 -10 

2013 -8 

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Opis struktury wiekowej ludności Powiatu Chełmskiego w latach 2007-2013 z podziałem  

na grupy w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym zawiera Rysunek 5. 

Zauważalny jest niewielki wzrost ludności w wieku produkcyjnym (o 2%) i poprodukcyjnym 

(o 1%), a wyraźny spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym (o 3%). Świadczy  

to o występowaniu zjawiska powolnego starzenia się społeczeństwa. 
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Rysunek 5. Struktura wiekowa ludności Powiatu Chełmskiego w latach 2007-2013 w %. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Rysunek 6. Prognoza liczby mieszkańców Powiatu Chełmskiego na lata 2015-2035. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Prognoza liczby mieszkańców opracowana przez GUS przedstawiona na Rysunku 6 

zapowiada stały spadek liczby ludności. W 2035 roku przewiduje ona liczbę mieszkańców 

Powiatu Chełmskiego na poziomie ok. 65 500 osób, czyli spadek o ok. 18% w stosunku  

do roku 2013, a w 2020 roku spadek o ok. 7% do poziomu ok. 74 000 osób. Natomiast Tabela 

2 przedstawia tę prognozę w podziale na grupy wiekowe. Znaczący przyrost ma nastąpić  
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w przedziale powyżej 70 lat, a znaczący spadek wśród dzieci (do 5 lat) i młodzieży (do 18 lat).  

Oznacza to zapowiedź nasilenia zjawiska starzenia się społeczności Powiatu Chełmskiego  

do 2020 roku z jego kontynuacją do roku 2035. 

Tabela 2. Prognoza liczby ludności Powiatu Chełmskiego na lata 2015-2035 z podziałem na 
grupy wiekowe. 

Rok 
Wiek (w latach) 

0-5 6-18 19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 

2015 4 876 10 446 12 292 11 288 9 754 10 570 8 992 8 084 

2020 4 500 10 113 10 058 11 036 10 365 9 447 10 031 8 616 

2025 3 843 10 076 8 062 9 697 11 196 9 493 9 431 9 954 

2030 3 141 9 235 7 525 7 942 10 908 10 175 8 500 11 433 

2035 2 697 7 893 7 615 6 220 9 516 11 039 8 648 10 252 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Rysunek 7. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiecie Chełmskim w latach 2007-
2013. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Negatywnym zjawiskom demograficznym towarzyszy bezrobocie. W 2007 roku 6 968 osób 

zarejestrowało się jako bezrobotni, w następnym roku zanotowano duży spadek – 

zarejestrowało się ok. 1 900 mniej. Od tego czasu liczba osób bezrobotnych w Powiecie stale 

rośnie, co ilustruje Rysunek 7. Według danych GUS prezentowanych na Rysunku 8 wśród 

bezrobotnych jest więcej kobiet. Jednak różnica między zarejestrowanymi kobietami, a 

mężczyznami zmniejsza się. W 2007 roku różnica wynosiła 862 osoby, a w 2013 roku  

już tylko 264 osoby. 
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Rysunek 8. Bezrobotni zarejestrowani w Powiecie Chełmskim w latach 2007-2013  
z podziałem na kobiety i mężczyzn. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Od 2007 roku najbardziej dominującą grupą wiekową wśród bezrobotnych to osoby w wieku 

25-34 lata. Najmniej liczną grupą są osoby powyżej 55 roku życia. Oznacza to, że problem 
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Powiat Chełmski jest głównie regionem rolniczym. Ziemie przeznaczone na uprawę to prawie 

93 tys. ha. Najczęściej uprawia się tutaj zboże, ziemniaki oraz buraki cukrowe. Natomiast  
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regionu, który sprzyja rozwojowi rolnictwa, jest niskie zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego i stosunkowo niewielkie zużycie nawozów sztucznych, co pozytywnie wpływa na 

możliwości produkcji zdrowej żywności. W strukturze rolnej dominują gospodarstwa  

o małej powierzchni - do 10 ha.  

Działalność pozarolnicza jest skoncentrowana głównie wokół miast powiatu tj. Chełma oraz 

Rejowca Fabrycznego. W Chełmie najbardziej istotny jest przemysł mineralny: cementowy, 

szklarski itp. W Rejowcu Fabrycznym znajduje się jeden z największych zakładów w powiecie 

chełmskim Zakład Cementownia Rejowiec. W gminach dominują małe firmy z branży 

budowlanej i usługowej.  

3053 

2083 

2454 2507 2492 

2836 
3063 

3915 

3022 

2730 2831 
3040 

3183 
3327 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

mężczyźni kobiety



 Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego   
 

 
Strona | 12  

 

 

Rysunek 9. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w Powiecie Chełmskim  
w latach 2007-2013 wraz z zaznaczoną linią trendu. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Rysunek 10. Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 
REGON na obszarze Powiatu Chełmskiego według stanu na koniec 2013 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na koniec 2013 roku w Powiecie Chełmskim w systemie REGON zarejestrowanych było 3 514 

podmiotów gospodarczych. Było to o 569 (ok. 20%) więcej niż w 2007 roku. Pełne dane za 

okres 2007-2013 wraz z zaznaczoną linią trendu wzrostowego przedstawia Rysunek 9. Pod 

względem struktury własnościowej dominujący udział ma sektor prywatny (ok. 94%). 

Proporcje w stosunku do sektora publicznego przedstawia Rysunek 10.  
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Tabela 3. Porównanie wskaźnika przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych na 1 
tys. mieszkańców) w Powiecie Chełmskim z powiatami sąsiednimi i województwem 
lubelskim według stanu na koniec roku 2013. 

 

Rok 2013 

Jednostka 
terytorialna 

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych 

REGON 

Liczba 
ludności 

Wskaźnik 
przedsiębiorczości 

powiat chełmski 3514 79573 44,21 

powiat 
hrubieszowski 

4218 67157 62,81 

powiat zamojski 6214 109198 56,91 

powiat 
krasnostawski 

3652 66559 54,87 

powiat świdnicki 5464 72960 74,89 

powiat łęczyński 3190 57587 55,40 

powiat 
włodawski 

2753 39567 69,58 

powiat m. 
Chełm 

5734 79573 72,06 

województwo 
lubelskie 

169762 2156150 78,74 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Mimo systematycznego wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w latach 2007-2013 

wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców)  

w Powiecie Chełmskim nie jest satysfakcjonujący. Porównanie tego wskaźnika z powiatami 

sąsiednimi i z województwem lubelskim dokonane w Tabeli 3 nie wypada dobrze. Wskaźnik 

ten w Powiecie Chełmskim na koniec 2013 roku (44,21) był wyraźnie najniższy wśród 

powiatów sąsiednich oraz o wiele niższy niż średnia dla całego województwa lubelskiego 

(78,74).  

Powiat Chełmski prowadzi współpracę z jednostkami samorządowymi ze Słowacji i Litwy 

oraz ze względu na przygraniczne położenie przede wszystkim z Ukrainy. Pełny wykaz 

zawartych umów o współpracy międzynarodowej wraz z opisem ich głównych postanowień 

przedstawia Tabela 4.  
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Tabela 4. Wykaz umów Powiatu Chełmskiego w współpracy międzynarodowej. 

Lp. Miasto/Rejon 
Data podpisania 

umowy 
Główne postanowienia 

1 Rejon Kowelski 
(Ukraina) 

10 lipiec 2001 r. współpraca w dziedzinach: przemysłu, 
rolnictwa, transportu, handlu, kultury, sztuki, 
rozwoju turystyki i sportu, ochrony zdrowia  
i samorządu 

2 Trebiszów 
(Słowacja) 

8 grudnia 2008 r. współpraca w zakresie rozwoju turystyki, 
samorządności, oświaty, kultury i sportu  
oraz rozwoju gospodarczego 

3 Rejon 
Solecznicki 
(Litwa) 

12 marzec 2003 r. współpraca w dziedzinach przemysłu, 
rolnictwa, transportu, handlu, oświaty, 
kultury, sztuki, ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, rozwoju turystyki i sportu, 
samorządu lokalnego oraz ekologii i 
racjonalnego wykorzystania zasobów 
naturalnych 

4 Rejon 
Lubomelski i 
Miasto Luboml 
(Ukraina) 

11 czerwiec 2010 r. współpraca dotyczy samorządności, rozwoju 
gospodarczego turystyki, oświaty, nauki, 
kultury, sportu ochrony zdrowia oraz pomocy 
społecznej 

Źródło: Opracowanie własne.  

Jednym z najważniejszych ośrodków kultury i edukacji w Powiecie są biblioteki publiczne.  

Na koniec 2013 roku funkcjonowały 32 biblioteki, czyli w Powiecie na jedną bibliotekę 

przypadało 2 486 osób, natomiast biblioteki rocznie średnio obsługiwały 11 880 czytelników. 

Działalność prowadziło także 13 domów kultury, które organizowały zajęcia dla dzieci  

i młodzieży, kół gospodyń, zespołów ludowych itp. 

Baza noclegowa nie jest zbyt bogata. Dostępnych jest jedynie 388 miejsc noclegowych.  

W 2013 roku z noclegów w Powiecie skorzystało 8 915 osób. Najbardziej atrakcyjnymi 

atutami turystycznymi regionu są dwa parki krajobrazowe: Chełmski Park Krajobrazowy  

i Strzelecki Park Krajobrazowy. Ciekawymi obiektami są: 

 Wieża obronna w Stołpiu, 

 Kościół pw. Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu, 

 Pałac Ossolińskich w Rejowcu, 

 Pałac Suchodolskich w Dorohusku, 

 Cerkiew murowana z 1904 roku w Siedliszczu, 

 figura NMP w Strachosławiu, 

 kościół pw. św. Michała Archanioła w Kamieniu, 

 kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Buśnie, 

 kościół pw. Wszystkich Świętych w Przysiółku, 

 kościół w Kumowie Plebańskim, 
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 kościół w Pławanicach, 

 Aleja Kasztanowa w Dębinie, 

 Baszta w Sielcu, 

 kurhan w Józefinie, 

 późnobarokowy dwór w Siedliszczu, 

 skansen w Siedliszczu, 

 wiatrak Koźlak w Natalinie, 

 XIX-wieczna dzwonnica w Pławanicach, 

 pałac myśliwski w Maziarni Strzeleckiej. 

 

Szereg wymienionych obiektów zostało objętych ochroną konserwatora zabytków. Wykaz 
wpisów do rejestrów zabytków nieruchomych i zabytków archeologicznych z terenu powiatu 
chełmskiego zawiera załącznik.  

Na terenie powiatu organizowane są imprezy promujące tradycję i kulturę ziemi chełmskiej 

oraz walory przyrodnicze i turystyczne powiatu. Największe wydarzenia kulturalne,  

w których biorą udział mieszkańcy ziemi chełmskiej i regionu to Nadbużańskie Święto 

Pszczoły, Święto Ryby, Jarmark Pawłowski, Nadbużańska Akademia Smaku, Powiatowy 

Przegląd Zespołów Weselnych, Dożynki Powiatowe.  

Rysunek 11. Liczba porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielonych na 
terenie Powiatu Chełmskiego w latach 2007-2013 wraz z zaznaczoną linią trendu. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Mieszkańcy mają zapewniony dość dobry dostęp do opieki zdrowotnej. W mieście Chełm 

funkcjonuje Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, w Siedliszczu Medica 

Poland Centrum Rehabilitacji, w samym Powiecie  działa 27 przychodni, z czego większość 

jest prywatna, oraz 14 praktyk lekarskich. Liczba porad w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej udzielonych na terenie Powiatu Chełmskiego oscyluje w granicach 250-280 tys., 
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ale w latach 2007-2013 ulegała znacznym wahaniom, co przedstawia Rysunek 11. Generalnie 

tendencja jest spadkowa, na co wskazuje zakreślona linia trendu. Również w porównaniu  

z powiatami sąsiednimi i województwem lubelskim dokonanym w Tabeli 5 sytuacja pod tym 

względem w Powiecie Chełmskim w 2013 roku nie wyglądała zadawalająco. W przeliczeniu 

liczby porad lekarskich na 1 mieszkańca wskaźnik ten w Powiecie Chełmskim (3,37) był 

jednym z najniższych. Nieznacznie gorszy wskaźnik (3,36) występował tylko w powiecie 

zamojskim. Wyraźnie wyższy był też średni poziom liczby porad dla całego województwa 

lubelskiego.   

Tabela 5. Porównanie korzystania z porad podstawowej opieki zdrowotnej w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca w 2013 roku w Powiecie Chełmskim, w powiatach sąsiednich  
i w województwie lubelskim. 

Jednostka 
terytorialna 

Liczba 
porad 

lekarskich 

Liczba 
ludności 

Liczba porad 
lekarskich 
na jednego 
mieszkańca 

powiat chełmski 268 250 79 573 3,37 

powiat 
hrubieszowski 

290 525 67 157 4,32 

powiat zamojski 366 632 109 198 3,36 

powiat 
krasnostawski 

303 738 66 559 4,56 

powiat świdnicki 332 861 72 960 4,56 

powiat łęczyński 274 904 57 587 4,77 

powiat włodawski 174 496 39 567 4,41 

powiat m. Chełm 397 091 79 573 4,99 

województwo 
lubelskie 

9 365 056 2 156 150 4,34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na koniec roku 2013 w Powiecie funkcjonowało 18 aptek ogólnodostępnych. Na jedną 

aptekę przypadało 4 421 osób. 

Powiat chełmski prowadzi 3 domy pomocy społecznej: w Nowinach, Kaniem i Chojnie 

Nowym Pierwszym. Dysponują one 306 miejscami, na koniec 2013 wykorzystane było 280 

miejsc. W ramach pomocy społecznej prowadzone są przez Powiat także dwa domy dziecka 

w Siedliszczu i Dubience. 

Dostępność placówek oświatowych jest jednym z najważniejszych cech wpływających  

na rozwój lokalny. Samorząd Powiatu Chełmskiego jest organem prowadzącym Zespół Szkół 

w Dubience i Zespół Szkół w Siedliszczu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w Dorohusku.  

Do opieki nad najmłodszymi mieszkańcami w gminach powiatu funkcjonuje 6 przedszkoli,  

3 punkty przedszkolne oraz 44 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Ogólnie  

do wszystkich placówek uczęszczało 1 443 dzieci, z tego najliczniejsza grupa do oddziałów 
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przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Od 2011 roku są wykorzystane wszystkie 

miejsca w placówkach. W latach 2007-2013 liczba szkół podstawowych na terenie gmin 

Powiatu zmalała o 13, z 60 do 47. W 2013 roku uczęszczało do nich 4 431 uczniów. Prawie o 

połowę mniej uczniów było w gimnazjach, bo tylko 2 507. Odzwierciedla to również ilość 

placówek - 23. 

Edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym to ustawowe zadanie 

samorządu gminnego. Rolą samorządu powiatowego jest organizacja i finansowanie oświaty 

na poziomie ponadgimnazjalnym. Na terenie Powiatu Chełmskiego szkolnictwo tego szczebla 

tworzą: 1 szkoła zasadnicza, 4 szkoły licealne  oraz 1 szkoła policealna. Liczba uczniów 

pobierających naukę w tych placówkach w latach 2007-2012 spadła z 673 do 258 czyli o 62%. 

Szczegółowe dane wraz z zaznaczoną linią trendu przedstawia Rysunek 12. 

Rysunek 12. Liczba uczniów szkół średnich w Powiecie Chełmskim w latach 2007-2012 wraz 
z zaznaczoną linią trendu. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku zajmuje się edukacją, 

rehabilitacją i wychowaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. W ośrodku 

funkcjonują: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Przysposabiająca 

do Pracy, ponadto: Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju  Dziecka, Przedszkole 

Specjalne, Oddział Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży z głębokim upośledzeniem. 

Dla procesu edukacyjnego istotny jest stopień informatyzacji mierzony liczbą uczniów  

na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów. Ocenę stopnia 

informatyzacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Chełmskim przedstawia Tabela 6 

poprzez porównanie z powiatami sąsiednimi i średnią dla całego województwa lubelskiego.  
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Na tym tle Powiat Chełmski jest liderem zarówno w kategorii szkół zawodowych (1,38), jak  

i liceów ogólnokształcących (1,64). Średnia wojewódzka w pierwszej grupie wynosi 5,89, 

a w drugiej 8,91. 

Tabela 6. Porównanie wskaźnika informatyzacji (liczba uczniów przypadających na 1 
komputer z dostępem do Internetu) w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie 
Chełmskim, powiatach sąsiednich i w województwie lubelskim według stanu na koniec 
2012 roku. 

2012 

Jednostka 
terytorialna 

Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem 
do Internetu 

szkoły 
zawodowe 

bez 
policealnych 

zasadnicze 
szkoły 

zawodowe 

licea 
profilowane 

licea 
ogólnokształcące 

powiat chełmski 1,38 0 0 1,64 

powiat 
hrubieszowski 

8,75 0 2,4 13,2 

powiat zamojski 2,25 3,87 0 2,28 

powiat 
krasnostawski 

5,04 9,5 0 9,04 

powiat świdnicki 4,58 8,13 5,2 4,15 

powiat łęczyński 5,49 10,75 0 3,7 

powiat włodawski 9,61 17,8 0 5,13 

powiat m. Chełm 7,21 0 0,8 11,54 

województwo 
lubelskie 

5,89 22,1 4,78 8,91 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Podstawą systemu publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Chełmskim są przewozy 

autobusowe. Liczbę połączeń w dobie między miastem Chełm - siedzibą Starostwa 

Powiatowego – a miejscowościami gminnymi na terenie Powiatu przedstawia Tabela 7. 

Ważnym przewoźnikiem jest PKS w Chełmie sp. z o.o. Istotną rolę odgrywają prywatne firmy 

przewozowe. We wschodnio-południowej części powiatu funkcjonuje dość dużo połączeń 

wykonywanych przez PKS Hrubieszów sp. z o.o. Spośród miejscowości gminnych najwięcej 

połączeń w dzień roboczy łączy Chełm z Siedliszczem (26), Kamieniem (25) i Białopolem (21). 

W niedziele i święta najwięcej połączeń z Chełmem ma także Siedliszcze (18), a następnie 

Rejowiec Fabryczny (11) i Ruda-Huta (11). Najmniej połączeń z Chełmem w dzień roboczy 

mają Leśniowice (3), Wierzbica (5) i Wojsławice (5), a w niedziele i święta – Żmudź i Dubienka 

(0). 
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Tabela 7. Liczba połączeń w dobie transportem autobusowym w relacjach łączących miasto 
Chełm z miejscowościami gminnymi według stanu na koniec czerwca 2014 roku. 

Relacja 
Dni 

powszednie 
Niedziele i 

święta 

Rejowiec Fabryczny - 
Chełm 

16 11 

Chełm - Rejowiec 
Fabryczny 

16 11 

Siedliszcze - Chełm 12 4 

Chełm - Siedliszcze 26 18 

Wierzbica - Chełm 5 1 

Chełm - Wierzbica 4  

Sawin - Chełm 14 8 

Chełm - Sawin 13 6 

Ruda - Huta - Chełm 20 10 

Chełm - Ruda - Huta 19 11 

Dorohusk - Chełm 16 9 

Chełm - Dorohusk 12 6 

Kamień - Chełm 25 5 

Chełm - Kamień 23 5 

Dubienka - Chełm 7  

Chełm - Dubienka 7  

Żmudź - Chełm 13  

Chełm - Żmudź 12  

Leśniowice - Chełm 3 2 

Chełm - Leśniowice 3 1 

Wojsławice - Chełm 5 2 

Chełm - Wojsławice 5 1 

Białopole - Chełm 17 7 

Chełm - Białopole 21 4 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu www.e-podroznik.pl, stan na dzień 30.06.2014 r. 

 

Część miejscowości gminnych w Powiecie Chełmskim posiada bezpośrednie połączenie 

autobusowe z Lublinem. Są to: Siedliszcze, Kamień, Wojsławice, Białopole. Liczbę tych 

połączeń w dobie przedstawia Tabela 8. Pozostałe gminy mogą korzystać z transportu 

zbiorowego w relacji do Lublina poprzez przesiadkę w Chełmie lub w którejś z wymienionych 

powyżej miejscowości.  
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Tabela 8. Liczba połączeń w dobie miejscowości gminnych w Powiecie Chełmskim  
z Lublinem. 

Relacja 
Dni 

powszednie 
Niedziele  
i święta 

Siedliszcze - Lublin 18 9 

Lublin - Siedliszcze 5 4 

Kamień - Lublin 2 2 

Lublin - Kamień 3 2 

Wojsławice - Lublin 2 2 

Lublin - Wojsławice 1 2 

Białopole - Lublin 6 7 

Lublin - Białopole 10 4 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu www.e-podroznik.pl, stan na dzień 30.06.2014 r. 

Dodatkowo Siedliszcze, Kamień i Wojsławice dysponują bezpośrednim połączeniem 

autobusowym z Warszawą obsługiwanymi przez PKS Hrubieszów sp. z o.o. Liczbę tych 

połączeń w dobie przedstawia Tabela 9. 

Tabela 9. Liczba połączeń w dobie miejscowości gminnych w Powiecie Chełmskim z 
Warszawą.  

Relacja 
Dni 

powszednie 
Niedziele  
i święta 

Siedliszcze - Warszawa 2 2 

Kamień - Warszawa 2 2 

Warszawa - Kamień 2 2 

Białopole - Warszawa 2 2 

Warszawa - Białopole 2 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu www.e-podroznik.pl, stan na dzień 30.06.2014 r. 

Oferta przewozów autobusowych zmniejsza się ze względu na rozpowszechnianie się 

transportu indywidualnego. 

W Powiecie Chełmskim istotnym uzupełnieniem przewozów autobusowych jest transport 

kolejowy. Podstawowa relacja to Dorohusk-Chełm-Rejowiec-Lublin z wydłużeniem 

niektórych połączeń do Terespola przez Puławy i Dęblin. Dostępne są też bezpośrednie 

połączenia z Warszawą i Kijowem. W sezonie wakacyjnym w soboty i niedziele uruchamiane 

jest połączenie kolejowe z Chełma do Włodawy.  

Obszar Powiatu Chełmskiego znajduje się  w strefie nadgranicznej z Ukrainą i z wyjątkiem 

miasta Rejowiec Fabryczny włączony jest do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego podpisaną  

w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku. Zasięg Umowy po obu stronach granicy wraz  

z zaznaczonymi przejściami granicznymi prezentuje Rysunek 13.  
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Rysunek 13. Obszar objęty małym ruchem granicznym między Polską i Ukrainą  
z zaznaczonymi granicami Powiatu Chełmskiego  oraz przejściami granicznymi. 

 

Źródło: „Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie 

Polski w 2013 roku”, GUS – Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2014, s. 51. 

Wprowadzone w oparciu o tę umowę ułatwienia w przekraczaniu granicy zwiększyły liczbę 

osób przekraczających granicę i znacznie pobudziły wymianę handlową, co ilustruje Rysunek 

14. Badania prowadzone przez GUS wykazały, że 66,5% wydatków cudzoziemców w Polsce 

zostało poniesionych w pasie do 50 km od granicy, w tym najwięcej cudzoziemców 

dokonywało zakupów w pasie do 50 km od granicy z Ukrainą – 87,8%. Delimitację obszarów 

oddziaływania granicy na podstawie odległości od granicy miejsca dokonania zakupów przez 

Polaków i cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie 

Polski w IV kwartale 2013 roku przedstawia Rysunek 15.  Rocznie przez przejście  

w Dorohusku wjeżdża do Polski: przejściem drogowym – ponad 700 tys. osób, a przejściem 

kolejowym – ok. 65 tys. osób, czyli razem ok. 30% całej wymiany w ramach małego ruchu 

granicznego z Ukrainą. 
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Rysunek 14. Mały ruch graniczny oraz wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców 
przekraczających granicę polsko-ukraińską w latach 2009-2013. 

 

Źródło: „Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski  
w IV kwartale 2013 roku”, GUS Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów, 20 lutego 2014 r., s. 10. 

Rysunek 15. Delimitacja obszarów oddziaływania granicy na podstawie odległości  
od granicy miejsca dokonania zakupów przez Polaków i cudzoziemców przekraczających 
zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 roku. 

 

Źródło: „Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV 
kwartale 2013 roku”, GUS Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów, 20 lutego 2014 r., s. 15. 

Wartości zakupów dokonywanych przez cudzoziemców w strefie przygranicznej w latach 

2009-2013 stale rosła przez co jest istotnym impulsem do rozwoju terenów położonych  

w strefie przygranicznej. W Polsce średnie wydatki poniesione przez jednego cudzoziemca 
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przekraczającego granicę polsko-ukraińską w IV kwartale 2013 r. wyniosły 661 zł  

i w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki te były o 27,3% wyższe. 

Po podpisaniu w 2014 roku przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską 

powstały dodatkowe perspektywy na zwiększenie wymiany osobowej i towarowej.  Powinno 

się to wykorzystać także w kształtowaniu polityki rozwoju Powiatu Chełmskiego. Podobne 

szanse stwarza budowa przejścia granicznego między Polską i Białorusią we Włodawie. 

Dochody ogółem budżetu Powiatu Chełmskiego w latach 2007-2012 miały tendencję 

wzrostową, a ich wielkość zbliżyła się do kwoty 250 mln zł. Wydatki natomiast  

we wspomnianym okresie osiągnęły swoje apogeum w 2010 roku w związku z realizowanym 

planem inwestycyjnym. W latach następnych nieznacznie spadały. Pełne dane za ten okres 

przedstawia Rysunek 16. 

Rysunek 16. Dochody ogółem Powiatu Chełmskiego w latach 2007-2012 (w PLN). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Struktura wydatków Powiatu Chełmskiego jest podobna do większości powiatów ziemskich 

w Polsce i odpowiada charakterowi wykonywanych zadań nałożonych ustawami. Największy 

udział mają: pomoc społeczna (28%), transport i łączność (20%), administracja publiczna 

(13%), ochrona zdrowia (11%), oświata i wychowanie (6%). Tylko ok. 1% wydatków 

przeznacza się na obsługę długu publicznego, co jest wskaźnikiem stosunkowo niskim  

i wskazuje na istnienie jeszcze pewnych możliwości, choć już znacznie ograniczonych, 

zadłużania się w celu realizacji nowych inwestycji i absorbowania funduszy unijnych. 

Strukturę wydatków Powiatu Chełmskiego w 2012 roku przedstawia Rysunek 17.     
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Rysunek 17. Struktura wydatków z budżetu Powiatu Chełmskiego według działów w 2012 
roku w %. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Różnicę między dochodami i wydatkami w latach 2007-2012 przedstawia Tabela 10.  

W okresie od 2008 roku do 2011 roku występował deficyt, który największy poziom osiągnął 

w roku 2010 – ok. 17% i w 2011 roku – ok. 5% przychodów i był związany z realizacją dużego 

planu inwestycyjnego. W 2012 roku budżet miał nieznaczną nadwyżkę w wysokości ok. 0,1%.   

Tabela 10. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Chełmskiego  
w latach 2007-2012 w PLN. 

Rok Dochody ogółem Wydatki ogółem Różnica 

2007 169 013 882,40 167 630 955,24 1 382 927,16 

2008 192 835 940,62 195 482 260,17 -2 646 319,55 

2009 201 475 251,22 207 231 779,56 -5 756 528,34 

2010 215 913 855,25 250 854 776,68 -34 940 921,43 

2011 236 236 012,09 246 737 255,42 -10 501 243,33 

2012 241 757 747,19 241 498 264,91 259 482,28 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

2.2. Synteza diagnozy przestrzennej Powiatu Chełmskiego 

Rolnictwo w Powiecie ma bardzo dobre warunki rozwoju. Gleby są jednymi z najlepszych  

w województwie, 24 % to gleby w klasie I-III, gleb w IV klasie jest 36%. Gleby V i VI, czyli 

najniższe klasy oraz użytki zielone stanowią po 20% powierzchni Powiatu. Występuje  

tu umiarkowany klimat o cechach kontynentalnych. Średnia roczna temperatura wynosi  

+ 7,4°C. Średnia roczna suma opadów na tym obszarze jest niższa od średniej krajowej:  

od 550 do 560 mm rocznie. 
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Krajobraz charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Występuje tu mnogością form 

krajobrazowych, typowych dla północnych krajobrazów poleskich oraz krajobrazów 

wyżynnych. Obniżenie Dorohuskie stanowi płaską równinę w dolinie rzeki Wieprz.  

W centralnej części Polesia Wołyńskiego krajobraz stanowią wzniesienia, zwane Pagórami 

Chełmskimi. Obniżenie Dubienki stanowi z kolei rozległą równinę, na której przeważają 

rozległe, płaskie zagłębienia terenu, wypełnione torfami, madami i tworami piaszczystymi. 

Najbardziej urozmaiconą część Powiatu Chełmskiego stanowi region Działów Grabowieckich, 

składający się na przemian ze wzniesień oraz obniżeń, zwanych "padołami". 

Wody podziemne są jednym z ważniejszych bogactw naturalnych, decydujących o rozwoju 

regionu.  Stanowią  podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Głębokość od stropu 

warstwy wodonośnej na ogół mieści się w przedziale od 15 do 50 metrów, rzadziej  

w przedziale od 5 do 15 m. Sporadycznie przekracza 50 m. Wydajność ujęć wód wynosi od 10 

do 120 m³/h. Dla zlewni Wieprza i Bugu granicznego istnieją dokumentacje 

hydrogeologiczne, określające zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, według których  

w obrębie zlewni Bugu wynoszą 137,8 tys. m³/d. Dla zlewni Wieprza zasoby te wynoszą  

66,7 tys. m³/d. Na terenie Powiatu Chełmskiego zostały zlokalizowane trzy punkty krajowej 

sieci monitoringu wód podziemnych: w Anusinie, w Żmudzi oraz w Białopolu. 

Powiat Chełmski znajduje się w dorzeczu prawobrzeżnych dopływów Wisły. Są to Bug  

i Wieprz. Długość sieci rzecznej na terenie powiatu, z pominięciem dwóch wymienionych 

rzek, wynosi około 300 km, z czego 90% zostało uregulowane. Przez teren Powiatu 

przepływają następujące rzeki: 

• Wieprz (5 km) 

• Bug (70 km) 

• Wełnianka (32 km) 

• Udal (31,4 km) 

• Uherka (44,9 km) 

• Wojsławka (12 km) 

• Mogielnica (15 km) 

• Świnka (8 km) 

• Rejka. 

W powiecie chełmskim występują tylko dwa naturalne zbiorniki wód powierzchniowych.  

Są to małe jeziorka, Słone oraz Pniówno o powierzchni 4,6 i 7,7 ha. Znacznie większym 

udziałem w zasobie wód powierzchniowych stojących charakteryzują się sztuczne zbiorniki 

oraz stawy rybne. Spośród nich do największych można zaliczyć zbiorniki w Husynnem   
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o powierzchni 99 ha oraz trzy zbiorniki o powierzchni około 50 ha w Żółtańcach, Majdanie 

Zahorodyńskim i Stańkowie. 

Ogólna powierzchnia gruntów leśnych w Powiecie wynosi 34 201,73 ha. Współczynnik 

lesistości, według GUS, wynosi 18,1% i jest znacznie niższy od średniej krajowej, która waha 

się na poziomie 28,9%. Rozmieszczenie lasów charakteryzuje się znaczną 

nierównomiernością. Większe kompleksy leśne występują w północnej i południowo-

wschodniej części powiatu. Występuje tu aż 14 z 15 niżowych typów siedlisk, a dominujące 

są lasy mieszane i bory mieszane świeże. 

Ponad 43% powierzchni Powiatu Chełmskiego zajmują obszary prawnie chronione. Jest  

to znacznie więcej niż średnia w województwie (23%) i kraju (33%). W skład struktury 

obszarów chronionych wchodzą następujące elementy: 

• Poleski Park Narodowy - Kompleks "Bagno Bubnów", obejmujący największe na 

Lubelszczyźnie torfowisko niskie typu węglanowego z wieloma rzadkimi i chronionymi 

gatunkami roślin (dzwonecznik winny, goryczka wąskolistna, gnidosz królewski, kosaciec 

syberyjski oraz kilka gatunków storczyków), 

• Chełmski Park Krajobrazowy, w skład którego wchodzą rezerwaty: "Bachus", "Błota 

Syberyjskie", "Brzeźno" oraz kompleksy leśne w okolicach Czułczyc, Sawina i Żalina oraz 

kompleksy łąk i torfowisk, 

• Strzelecki Park Krajobrazowy, utworzony w celu ochrony zwartego kompleksu Lasów 

Strzeleckich, wraz z fragmentem dolin Bugu, 

• Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu z drzewostanem charakteryzującym się 

bogatym runem oraz torfowiskami niskimi typu węglanowymi z rzadkimi i chronionymi 

roślinami (kłoć wiechowata, gnidosz królewski, zerwa kulista, dziewięćsił bezłodygowy), 

• Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, w skład którego wchodzą bory mieszane, 

lasy świetliste i kompleks stawów rybnych, 

• Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu z łęgami wierzbowymi doliny 

Bugu, zaroślami kserotermicznymi i murawami stepowymi. 

Ochroną pomnikową w Powiecie objęto 65 pojedynczych drzew, 11 grup drzew, 7 głazów, 

jedno stanowisko roślinne oraz aleję drzew. Na terenie Powiatu  zostały wyznaczone 

obszary, które wchodzą w skład systemu NATURA 2000. Są to ostoje ptasie (Bagno Bubnów, 

Dolina Środkowego Bugu, Chełmskie Torfowiska Węglanowe, Lasy Strzeleckie) oraz ostoje 

siedliskowe (Sławska Góra, Torfowisko Sobowice, Ostoja Poleska, Torfowiska Chełmskie, 

Dobromyśl, Leśnictwo Góry, Podpakule). 

Na terenie Powiatu realizowany jest „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Chełmskiego 

- Aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” oraz  „Plan Gospodarki 

Odpadami dla Powiatu Chełmskiego – Aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 
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2016”.  Gospodarka w zakresie odpadów komunalnych realizowana jest na poziomie gmin,  

w ramach Związku Komunalnego Gmin Chełmskich. 

Infrastruktura transportowa na obszarze Powiatu jest stosunkowo dobrze rozwinięta. 

Podstawę systemu transportowego stanowi sieć dróg, na którą składają się wszystkie cztery 

kategorie dróg występujące w Polsce. Opis sieci drogowej w Powiecie Chełmskim  

z podziałem na kategorie i ze wskazaniem udziału poszczególnych kategorii w całości 

przedstawia Tabela 11. Wynika z niej, że pod względem długości największy udział mają 

drogi powiatowe i gminne (razem 88%). 

Tabela 11. Sieć drogowa na terenie Powiatu Chełmskiego z podziałem na kategorie. 

Lp. Kategoria drogi Długość w km Udział w % w całej sieci 

1 krajowe 47,2 
 

3 

2 wojewódzkie 143,7 9 

3 powiatowe 733,3 42 

4 gminne 816 46 

5 Razem 1 740,2 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Głównym korytarzem transportowym przebiegającym przez Powiat jest droga krajowa  

nr 12 (S-12 E373), która jest częścią europejskiej sieci TEN-T i biegnie od zachodniej Granicy 

Państwa – Głogów – Kalisz – Piotrków Trybunalski (węzeł na autostradzie A1) – Radom – 

Puławy – Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk – wschodnia Granica Państwa i dalej w kierunku 

Kijowa. Droga ta powiązana jest z drogami samorządowymi, w pierwszej kolejności drogami 

kategorii wojewódzkiej zestawionymi w Tabeli 12.  

Tabela 12. Wykaz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Chełmskiego. 

Nr drogi Relacja 

 nr 812  Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw, 

 nr 816  Włodawa-Dorohusk-Horodło, 

 nr 819  Parczew-Kołacze-Łowcza-Wola Uhruska, 

 nr 838  Cyców-Wola Korybutowa-Fajsławice, 

 nr 839  Cyców-Siedliszcze-Marynin-Pawłów-Rejowiec 

 nr 841  Cyców-Wierzbica-Staw, 

 nr 843  Chełm-Kraśniczyn-Zamość, 

 nr 844  Chełm-Hrubieszów-Granica Państwa, 

 nr 846  Małochwiej Duży-Wojsławice-Teratyn 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 18. Koncepcja połączenia szerokim torem kolejowym LHS z siecią Kolei 
Białoruskich przez teren Powiatu Chełmskiego.  

 

Źródło: PKP PLK „Przyszłość przewozów intermodalnych w Polsce w oparciu o potencjał tranzytowy w Polsce”, 
Warszawa czerwiec 2013. 

Stan techniczny i użytkowy większości dróg samorządowych, w tym zwłaszcza powiatowych, 

nie odpowiada wymaganym standardom. Dzieje się tak mimo wielu inwestycji przebudowy 

sieci dróg samorządowych w latach 2007-2014. Tempo prowadzonych inwestycji nie nadąża 

za potrzebami i nie niweluje w dostatecznym stopniu wieloletnich zaległości. Poprawa stanu 

dróg powiatowych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań na dalszy okres planowania 

rozwoju. 

Obok sieci drogowej na terenie Powiatu dostępna jest też infrastruktura kolejowa przede 

wszystkim w postaci linii nr 7 Warszawa-Lublin-Chełm-Dorohusk-Kijów o znaczeniu 

międzynarodowym, znajdująca się w sieci TEN-T. Boczną linią odchodzącą w węźle Chełm  

w kierunku Włodawy jest linia nr 81 w sezonie wakacyjnym eksploatowana na potrzeby 

ruchu pasażerskiego. Trzecią linią kolejową przebiegającą przez Powiat Chełmski jest 

szerokotorowa linia nr 63 biegnąca od Granicy Państwa przez Dorohusk do Zawadówki.  

W oparciu o linie nr 63 oraz nr 81 projektowane jest połączenie LHS szerokim torem z siecią 

Kolei Białoruskiej. Koncepcję tę prezentuje Rysunek 18. 

Realizacja tego projektu podniosłaby atrakcyjność Powiatu Chełmskiego, jako istotnego 

węzła kolejowego łączącego dwie linie o międzynarodowym znaczeniu. Ale nawet przy 

istniejącej infrastrukturze i położeniu przy granicy państwa obszar ten jest atrakcyjny  

dla rozwoju usług logistyczno-transportowych. 
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Rysunek 19. Korzystający z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w ogólnej liczbie 
mieszkańców w latach 2008-2012 (w %). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Istotną częścią dostępnej infrastruktury technicznej są wodociągi, kanalizacja i gazociągi.  

Ich rozbudowa i utrzymanie należy do kompetencji gmin. W latach 2008-2012 na obszarze 

Powiatu Chełmskiego w wyniku poczynionych inwestycji zwiększył się odsetek mieszkańców 

korzystających z tego typu instalacji. W odniesieniu do wodociągów z 63,1% w 2008 roku  

do 70,3% w 2012 roku. Natomiast z kanalizacji z 19,1% na początku analizowanego okresu  

do 22,5% w 2012 roku.  Szczegółowe zestawienie przedstawia Rysunek 19. Tym samym 

wzrosło też zużycie wody z wodociągu w gospodarstwach domowych w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca. Z 16,9 m3 w 2008 roku do 18,6 m3 w roku 2012. Szczegółowe dane 

przedstawia Rysunek 20. 
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Rysunek 20. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca  
w Powiecie Chełmskim i w Polsce w latach 2008-2012 (w m3). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Jednak zestawienie tych danych ze średnimi dla Polski nie wypada korzystnie. Są one 

wyraźnie poniżej średniej krajowej, a tendencja wzrostowa pokrywa się jedynie z taką samą 

tendencją ogólnopolską.  

Ze względu na większą kapitałochłonność gęstość sieci kanalizacyjnej jest mniejsza  

od gęstości sieci wodociągowej zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich.  Na terenach 

o rozproszonej zabudowie budowę sieci kanalizacyjnej zastępuje się punktową infrastrukturą 

kanalizacyjną w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków. Zestawienie danych w tym 

zakresie prezentuje Rysunek 21. Wynika z niego, że w analizowanym okresie nastąpił 

dynamiczny wzrost tego typu infrastruktury o  121% w 2012 roku w stosunku do roku 2008. 
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Rysunek 21. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków w Powiecie Chełmskim w latach 
2008-2012 (w szt.). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Rysunek 22.Korzystający z instalacji gazowych w Powiecie Chełmskim i w Polsce w latach 
2008-2012 (w %). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W latach 2008-2012 w Powiecie Chełmskim nastąpił zauważalny przyrost instalacji 

gazowych. Szczegółowe dane pokazuje Rysunek 22. Wynika z nich, że w 2008 roku  

z infrastruktury gazowej korzystało 7,9% mieszkańców Powiatu. W 2012 roku wskaźnik ten 

wynosił już 8,7%. Jednak wzrost ten podobnie jak w infrastrukturze wodociągowej  
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i kanalizacyjnej nie zmniejszył znacząco dużych dysproporcji w stosunku do średniej 

ogólnopolskiej. 

  

2.3. Wnioski z badań ankietowych 
 

W analizie SWOT oparto się na wynikach badania ankietowego wśród mieszkańców Powiatu. 

Charakterystykę respondentów pod względem wieku i wykształcenia przedstawiają Rysunki 

23 i 24. 

Rysunek 23. Struktura ankietowanych pod względem wieku. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pod względem wieku wśród uczestników badania dominowały osoby w wieku produkcyjnym 

w przedziale wieku od lat 20 do lat 65. Natomiast pod względem wykształcenia wśród 

respondentów przewagę stanowiły osoby z wykształcenie wyższym (59%). 
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Rysunek 24. Struktura ankietowanych pod względem wykształcenia. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ankietowani wskazali mocne strony Powiatu Chełmskiego. Najwięcej pozytywnych wskazań 

(„zdecydowanie tak” i „raczej tak”) uzyskały dobre gleby do produkcji rolnej i baza 

surowcowa do rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wysoka aktywność 

samorządów lokalnych w zakresie działalności inwestycyjnej i pozyskiwania funduszy 

unijnych. Natomiast negatywnych odpowiedzi („zdecydowanie nie” i „raczej nie”) najwięcej 

uzyskała lokalizacja względem głównych szlaków transportowych. Informację na temat 

uzyskanych odpowiedzi przedstawia Tabela 13. 

Tabela 13. Odpowiedzi na pytanie o mocne strony Powiatu Chełmskiego. 

1. MOCNE STRONY POWIATU CHEŁMSKIEGO TO: 

Opis cechy: Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie 
nie 

Korzystna lokalizacja 
względem głównych szlaków 
transportowych 

9 21 9 1 

Bogactwo surowców 
naturalnych (pokłady węgla, 
wapieni, margli, torfu) 

6 24 8   

Dobre gleby do produkcji 
rolnej i baza surowcowa do 
rozwoju przetwórstwa rolno-
spożywczego 

10 24 4 2 

5% 

31% 

5% 

59% 

Podstawowe

Zasadnicze

Średnie

Pomaturalne

Wyższe
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Dostępność terenów do 
rozwoju usług rekreacyjno-
turystycznych oraz 
budownictwa 
mieszkaniowego 

11 19 9   

Wysoka aktywność 
samorządów lokalnych w 
zakresie działalności 
inwestycyjnej i pozyskiwania 
funduszy unijnych 

11 23 5 1 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ankietowani wskazali na słabość ośrodków miejskich i malejąca liczba ludności oraz 

rozdrobnienie gospodarstw rolnych i ich niska dochodowość. Nieco mniej zdecydowanie 

respondenci wskazywali na niską konkurencyjność miejscowych przedsiębiorstw. Najwięcej 

opinii, że nie jest to słaba strona Powiatu uzyskały: stan dróg i niedostatecznie rozwinięta 

infrastruktura turystyczna. Pełne wyniki uzyskanych odpowiedzi na to pytanie przedstawia 

Tabela 14. 

Tabela 14. Odpowiedzi uzyskane na pytanie o słabe strony Powiatu Chełmskiego. 

2. SŁABE STRONY POWIATU CHEŁMSKIEGO TO: 

Opis cechy: Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Słabość ośrodków miejskich 
i malejąca liczba ludności 

21 16 2   

Zły stan dróg powiatowych 14 16 10   

Rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych i ich niska 
dochodowość 

18 17 3 2 

Niedostatecznie rozwinięta 
infrastruktura turystyczna 

11 22 6 1 

Niska konkurencyjność 
miejscowych 
przedsiębiorstw i potrzeba 
ich modernizacji 

16 19 4   

Źródło: Opracowanie własne. 

Ankietowani wskazali też zagrożenia dla rozwoju Powiatu Chełmskiego. W tym kontekście 

respondentów najbardziej niepokoją wyludnianie się obszaru Powiatu ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na emigrację ludzi młodych, a także rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

połączone z ich niską dochodowością i brakiem środków finansowych na potrzebne 

inwestycje. Najmniejsze obawy budzą problemy integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz 

trwałe ograniczenie możliwości rozwojowych związanych ze złym stanem dróg i pozostałej 

infrastruktury technicznej. Pełne wyniki przedstawia Tabela 15. 
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Tabela 15. Odpowiedzi uzyskane na pytanie o zagrożenia dla rozwoju Powiatu 
Chełmskiego. 

3. CO ZAGRAŻA ROZWOJOWI POWIATU CHEŁMSKIEGO? 

Opis cechy: Zdecydowanie tak Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie nie 

Problemy z integracją Ukrainy z 
Unią Europejską. 

7 19 12 2 

Wyludnianie się obszaru gmin, w 
tym emigracja ludzi młodych 

23 16 1   

Rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych i ich niska dochodowość 

21 15 3 1 

Trwałe ograniczenie możliwości 
rozwojowych związanych ze złym 
stanem dróg i pozostałej 
infrastruktury technicznej 

8 24 8   

Brak rozwoju przedsiębiorczości 
pozarolniczej oraz poprawy 
konkurencyjności istniejących 
przedsiębiorstw 

18 18 1 2 

Źródło: Opracowanie własne. 

Natomiast spośród szans możliwych do wykorzystania dla rozwoju Powiatu Chełmskiego 

największe nadzieje budzi wykorzystanie funduszy unijnych do modernizacji i rozbudowy 

sieci dróg oraz wyposażenia w niezbędną infrastrukturę terenów inwestycyjnych. Nieco 

mniej, ale też wyraźnie zwrócono uwagę na: włączenie się w tworzenie przemysłu wydobycia 

węgla i energetyki konwencjonalnej oraz tworzenie wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości  

i poprawy konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw. Stosunkowo najmniej nadziei 

wiąże się z rozwojem odnawialnych źródeł energii i rolnictwa ekologicznego oraz rozwojem 

współpracy z Ukrainą i Białorusią na poziomie gospodarczym i społeczno-kulturalnym. Całość 

uzyskanych wyników przedstawia Tabela 16. 

 

Tabela 16. Odpowiedzi na pytanie szanse, które należy wykorzystać dla rozwoju Powiatu 
Chełmskiego. 

4. JAKIE SZANSE NALEŻY WYKORZYSTAĆ DLA POWIATU CHEŁMSKIEGO? 

Opis cechy: Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Rozwój współpracy z Ukrainą 
i Białorusią na poziomie 
gospodarczym i społeczno-
kulturalnym 

16 21 2 1 

Zwiększenie zaangażowania 
powiatu w programy unijne 

29 10   1 
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Wykorzystanie funduszy 
unijnych do modernizacji i 
rozbudowy sieci dróg 
powiatowych oraz 
wyposażenia w niezbędną 
infrastrukturę terenów 
inwestycyjnych 

32 8     

Rozwój odnawialnych źródeł 
energii i rolnictwa 
ekologicznego 

21 14 5   

Tworzenie wsparcia dla 
rozwoju przedsiębiorczości i 
poprawy konkurencyjności 
istniejących przedsiębiorstw 

26 12 2   

Powstanie kopalni 1       
Źródło: Opracowanie własne. 

Ankietowani wskazali też problemy wymagające pilnego rozwiązania. Ankietowani  mogli 

usystematyzować wybrane zagadnienia w hierarchii od najpilniejszych – 1 punkt,  

do najmniej pilnych – 5 punktów. Z uzyskanych odpowiedzi zbudowana została mapa 

znaczenia poszczególnych zagadnień w skali od 1 do 5. Uzyskane wyniki przedstawia Rysunek 

25. Problemy do najpilniejszego rozwiązania to: bezrobocie, emigracja młodzieży z terenu 

Powiatu, brak inwestycji przemysłowych, brak dostępu do lekarzy i zły stan dróg. 

Najmniejszy niepokój wywołuje poziom nauczania w szkołach, dostępność komunikacyjna 

publicznym transportem zbiorowym i przestępczość. 
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Rysunek 25. Uzyskane odpowiedzi na pytanie o najpilniejsze problemy do rozwiązania  
w skali od 1 do 5. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wartościowym uzupełnieniem wyników badania ankietowego jest przeprowadzone 

równolegle badanie satysfakcji interesantów z jakości funkcjonowania Starostwa 

Powiatowego.  

Pogłębiona analiza satysfakcji klientów z usług świadczonych przez Starostwo wskazuje  

na relatywnie wysoki stopień satysfakcji zarówno z jakości obsługi, jak i obsługujących 

pracowników starostwa. Teza ta potwierdzenie znajduje zarówno na poziomie ogólnym  

(87,6 % ocen pozytywnych) oraz traktujący urząd jako „przyjazny dla klienta” – 88,5 % opinii 

pozytywnych, jak i poziomie szczegółowym. W przypadku wieloaspektowego testu 

satysfakcji średnia wszystkich analizowanych aspektów oscylowała w okolicy cyfry 4  

(na pięciopunktowej skali), w wielu wypadkach ją przekraczając.  

W aspekcie jakości obsługi najniżej oceniona została dostępność miejsc siedzących (średnia 

wskazań 3,72) oraz możliwości telefonicznego ustalenia statusu załatwianej sprawy (4,00). 

Najwyższą satysfakcję w tym aspekcie uzyskały natomiast czystość (4,34) oraz terminowość 

realizacji spraw przez pracowników Starostwa (4,24). Wyniki testu przedstawia Rysunek 26. 

Przestępczość

Brak dostępu do lekarzy

Niski poziom nauczania w szkołach podstawowych i
gimnazjalnych

Zły stan dróg

Emigracja młodzieży z terenu gminy

Mała aktywność środowisk lokalnych

Bezrobocie

Brak inwestycji przemysłowych

Słaby rozwój turystyki

Ubóstwo

Dostępność komunikacyjna (brak odpowiednich
połączeń)
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Rysunek 26. Wieloaspektowy test satysfakcji z jakości obsługi w Starostwie. 

 

Źródło: „Badanie satysfakcji interesantów z jakości funkcjonowania Starostwa Powiatowego”, Chełm czerwiec 

2014. 

Rysunek 27. Wieloaspektowy test satysfakcji z obsługi przez pracowników Starostwa. 

 

Źródło: „Badanie satysfakcji interesantów z jakości funkcjonowania Starostwa Powiatowego”, Chełm czerwiec 

2014. 
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W aspekcie: zadowolenia z obsługi przez pracowników urzędu najniższe (choć obiektywnie 

wysokie) noty zyskały aspekty związane z zaangażowaniem urzędnika w sprawy Klienta – 

jego zainteresowanie rozwiązaniem problemu (4,16) oraz reagowanie na potrzeby klienta 

(4,24). Najwyżej oceniana była natomiast estetyka i schludność pracowników (4,47) oraz 

kompetencje urzędnicze (4,36). Wyniki testu przedstawia Rysunek 27. 

Uzyskane wyniki wskazują, że wzrost satysfakcji klientów wymagać będzie podjęcia dwóch 

typów działań: 

1. Infrastrukturalnych związanych z lepszym dostosowaniem urzędu do potrzeb klientów  

np. poprzez zwiększenie liczby miejsc siedzących. 

2. Związanych z większą „przyjaznością” urzędu znajdującą swój wyraz w upraszczaniu 

procedur, zmniejszaniu formalności oraz umożliwianiu klientom zdalnego (telefonicznego  

lub elektronicznego) dostępu do informacji o statusie załatwianych spraw. 

 

2.4. Analiza SWOT 
Narzędziem badawczym pozwalającym w syntetyczny sposób dokonać całościowej oceny 

mocnych i słabych stron Powiatu Chełmskiego w relacji do szans i zagrożeń występujących 

zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu zewnętrznym jest analiza SWOT, którą przedstawia 

Tabela 17. Mocne strony stanowią pozytywne zjawiska, których właściwe wykorzystanie 

może być podstawą rozwoju. A słabe strony to takie cechy, które stanowią bariery 

rozwojowe. Szanse z kolei opisują możliwe do podjęcia działania wzmagające możliwości 

rozwoju. Natomiast zagrożenia wskazują na niekorzystne warunki, które mogą wystąpić 

zarówno wewnątrz Powiatu, jak i w jego otoczeniu, które mogą przeszkodzić we właściwym 

wykorzystaniu istniejących szans. 

Tabela 17. Analiza SWOT dla Powiatu Chełmskiego. 

Mocne strony Słabe strony 

 Atrakcyjne położenie przy 
międzynarodowych szlakach 
komunikacyjnych: drogowym  
(S12-E373 Piotrków Trybunalski węzeł 
z autostradą A1-Radom-Lublin-Chełm-
Dorohusk-Kowel-Kijów) i kolejowym 
(nr 7 Warszawa-Lublin-Chełm-
Dorohusk-Kijów ) będących częścią 
transeuropejskich korytarzy 
transportowych należących do sieci 
TEN-T 

 Dostęp do sieci kolei szerokotorowej 
za pośrednictwem linii kolejowej nr 63 

 Rozproszona struktura osadnicza  

 Malejąca liczba mieszkańców i emigracja 
ludzi młodych oraz wykształconych  

 Niskie dochody mieszkańców wraz ze 
znacznym uzależnieniem od transferów 
społecznych 

 Wysoki i rosnący poziom bezrobocia 
połączony ze występowaniem na znaczącą 
skalą ubóstwa i wykluczenia społecznego 

 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych i 
wynikająca stąd ich mała dochodowość  

 Słabo rozwinięte skup i przetwórstwo 
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Jahodyn-Dorohusk-Chełm-Zawadówka 
Naftobaza 

 Potencjał terenów Naftobazy w 
Zawadówce na kolejowy terminal 
przeładunkowy towarów 

 Położenie w bezpośrednim otoczeniu 
Miasta Chełm oraz w strefie 
przygranicznej objętej małym ruchem 
granicznym z Ukrainą 

 Planowane utworzenie podstrefy 
specjalnej strefy ekonomicznej  
w miejscowości Pawłów z możliwością 
rozszerzenia 

 Bogate zasoby węgla kamiennego oraz 
wapieni i torfu  

 Cenne przyrodniczo środowisko 
naturalne 

 Sieć wodna wraz z rozbudowanymi 
zbiornikami retencyjnymi – m.in. 
planowana budowa zbiornika 
„Oleśniki” na rzece Wieprz 

 Gleby o dobrej jakości sprzyjającej 
rozwojowi rolnictwa i na jego bazie 
przetwórstwa rolno-spożywczego  

 Istniejąca i rozbudowywana 
infrastruktura transportowa (drogowa 
i kolejowa), telekomunikacyjna, 
energetyczna oraz wodno-
kanalizacyjna 

 Atrakcyjna tożsamość oparta  
o dziedzictwo wielokulturowości 

 Rozwinięta baza edukacyjna 

 Przygotowane tereny inwestycyjne 
umożliwiające rozwój przemysłu, usług 
logistyczno-transportowych, usług 
turystyczno-rekreacyjnych  
i budownictwa mieszkaniowego  
w gminach powiatu 

 Dostęp do funduszy unijnych w tym  
do Programu Operacyjnego dla Polski 
Wschodniej 

rolno-spożywcze 

 Niedostateczny poziom zarówno pod 
względem ilościowym, jak i jakościowym 
bazy turystyczno-rekreacyjnej 

 Mała aktywność gospodarcza mieszkańców 
i niska konkurencyjność istniejących 
przedsiębiorstw 

 Niezadowalający stan dróg powiatowych  
i gminnych 

 Niewykorzystany potencjał kolejowego 
przejścia granicznego w Dorohusku, linii 
kolejowej szerokotorowej nr 63 oraz 
terminala przeładunkowego  
w miejscowości Zawadówka  

 Słabo rozwinięta sieć gazowa 

 Niedobory w rozwoju sieci wodociągowej, 
a zwłaszcza kanalizacyjnej 

 Niewielkie możliwości finansowania 
rozwoju z budżetu samorządu 
powiatowego 

 Zbyt uboga oferta szkolnictwa 
zawodowego na poziomie średnim  
i wyższym 
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 Duża aktywność władz jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie 
aplikowania o fundusz unijne  

Szanse Zagrożenia 

 Właściwe wykorzystanie możliwości 
rozwojowych związanych z funduszami 
UE w perspektywie budżetowej 2014-
2020 

 Rozpoczęcie wydobycia złóż węgla 
kamiennego wraz z rozbudową 
infrastruktury towarzyszącej 

 Podjęcie inwestycji w rozwój 
wytwórstwa energii i przemysłu 
opartego na przetwarzaniu węgla  

 Rozpoczęcie wydobycia gazu 
łupkowego m.in. w miejscowości 
Horodysko 

 Budowa drogi ekspresowej S12 na 
odcinku Lublin-Chełm-Dorohusk  

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 816 
tzw. "nadbużanki" 

 Modernizacja linii kolejowej nr 63, 
pełne wykorzystanie kolejowego 
przejścia granicznego w Dorohusku i 
terminala przeładunkowego w  
Zawadówce i zmodernizowanej linii nr 
63 

 Uruchomienie szerokotorowej linii 
kolejowej Brześć-Włodawa-Chełm a 
dalej Zawadówka-Rejowiec Fabryczny-
Zawada linia LWS 

 Przebudowa i budowa dróg 
powiatowych i gminnych 

 Rozwój usług logistyczno-spedycyjnych 
wokół infrastruktury transportowej 
między Chełmem a przejściem 
granicznym w Dorohusku, w tym 
zwłaszcza linii szerokotorowej 

 Rozbudowa lotniska szkoleniowego z 
funkcjami komunikacyjnymi wraz z 

 Długotrwałe powstrzymanie procesu 
integracji Ukrainy z Unią Europejską  
i zmniejszenie wymiany osobowej oraz 
towarowej 

 Niedostateczne środki własne na 
niezbędny wkład krajowy umożliwiający 
absorbcję funduszy unijnych   

 Nasilenie się zjawiska emigracji ludzi 
młodych i wykształconych prowadzące  
do dalszego wyludniania się terenu 
powiatu 

 Spadek dochodów realnych mieszkańców 

 Brak aktywności wspierającej rozwój 
przedsiębiorczości i konkurencyjności 
istniejących przedsiębiorstw 

 Rezygnacja przez inwestorów z planów 
wydobycia węgla kamiennego i budowy 
przemysłu energetycznego związana  
z brakiem koniunktury w gospodarce 
światowej i/lub blokadą ze względów na 
ochronę środowiska naturalnego 

 Brak inicjatyw w zakresie poprawy 
organizacji rynku płodów rolnych  
i przetwórstwa rolno-spożywczego 

 Zbyt mała przedsiębiorczość mieszkańców 
powodująca niepełne wykorzystanie 
wsparcia z funduszy zewnętrznych na 
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz rozwiązań innowacyjnych 

 Rezygnacja z planów rozbudowy  
i modernizacji głównych szlaków 
drogowych i kolejowych 

 Brak decyzji w sprawie podstrefy specjalnej 
strefy ekonomicznej w Pawłowie Gmina 
Rejowiec Fabryczny 

 Rezygnacja z budowy zbiornika „Oleśniki” 
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ośrodkiem szkolenia pilotów w 
Depułtyczach Królewskich 

 Budowa zbiornika „Oleśniki” na rzece 
Wieprz 

 Rozwój mikro-przedsiębiorczości przy 
wsparciu środków unijnych 

 Utworzenie podstrefy specjalnej strefy 
ekonomicznej w Pawłowie i na 
obszarze sąsiednich miejscowości 

 Tworzenie stref aktywności 

gospodarczej w gminach na wolnych 

terenach inwestycyjnych 

 Lepsze dostosowanie oferty 
edukacyjnej na poziomie średniego  
i wyższego szkolnictwa zawodowego 
do potrzeb zmieniającej się gospodarki 
w Polsce i w UE 

 Intensyfikacja wymiany osobowej  
i towarowej Ukrainy z krajami UE przy 
wykorzystaniu przejścia granicznego  
w Dorohusku 

 Utworzenie rynku skupu i sprzedaży 
świeżych produktów rolniczych, w tym 
rolnictwa ekologicznego, m.in. poprzez 
giełdy rolno-spożywcze i aktywność 
grup producenckich 

 Rozwój produktów i marek lokalnych 

 Rozwój energetyki odnawialnej i 
wzrost popytu na surowce do bio-
energetyki 

 Lepsze zagospodarowanie potencjału 
dla turystyki i rekreacji (w tym 
agroturystyki) 

 Rozwijanie aktywności obywatelskiej   
przez wsparcie organizacji 
pozarządowych i różnego rodzaju 
inicjatyw lokalnych 

 Poszukiwanie możliwości utworzenia 
specjalnej strefy ekonomicznej  
na obszarze między Chełmem  
i Dorohuskiem 

na rzece Wieprz 

 Niewykorzystanie potencjału 
przeładunkowego zlokalizowanego przy 
linii kolejowej nr 63 – m.in. Naftobazy 
Zawadówka 

 Zły system finansowania samorządów 

 Przeciążenie budżetu powiatu wydatkami 
społecznymi wymuszające daleko idące 
ograniczenie planów przebudowy dróg 
powiatowych  

 Niespójność działań samorządowych  
na różnych szczeblach 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

3. Planowanie 

3.1. Wizja i misja rozwoju Powiatu Chełmskiego do 2020 roku 

Wizja rozwoju Powiatu w 2020 r. opisuje stan, do jakiego się dąży w czasie realizacji 

budowanej obecnie strategii. Aby jej założenia miały szansę realizacji, strategia powinna być 

realistyczna, wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia zarządzania Powiatem, 

uwzględniać szanse i zagrożenia, pojawiające się w otoczeniu oraz skupiać się na 

najważniejszych celach. 

Wizję rozwoju Powiatu Chełmskiego do 2020 roku wraz z konkretyzującą ją misją 

przedstawia Rysunek 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

Wizja 

Podniesienie poziomu życia mieszkańców Powiatu Chełmskiego  

 

Misja prowadząca do realizacji wizji 

Tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju człowieka w przyjaznym 

otoczeniu poprzez zrównoważone wykorzystanie istniejących zasobów, 

podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, 

zwiększanie zatrudnienia, poprawę jakości usług publicznych  

i dostępności transportowej, podnoszenie kompetencji i zdolności  

do kooperacji mieszkańców  

Rysunek 28. Wizja i misja rozwoju Powiatu Chełmskiego do 2020 
roku. 
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3.2. Cele strategiczne i operacyjne Powiatu Chełmskiego do 2020 roku  

Powiat Chełmski mimo, że należy do najuboższego w całej Unii Europejskiej makroregionu 

Polski Wschodniej, dysponuje wieloma atutami i występującymi w otoczeniu szansami, aby 

optymistycznie planować wizję i misję własnego rozwoju. Powiązanie ich z celami 

strategicznymi (priorytetami) i celami operacyjnymi (działaniami) przedstawia Rysunek 29. 

Rysunek 29. Powiązanie wizji i misji rozwoju Powiatu Chełmskiego z celami strategicznymi 
i celami operacyjnymi. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Z wizji i misji Powiatu Chełmskiego wynikają następujące cele strategiczne, które zostały 

ujęte w postaci priorytetów: 

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 

Priorytet 4. Podnoszenie kompetencji i zdolności do kooperacji mieszkańców 

oraz ograniczenie wykluczenia cywilizacyjnego  

Każdy z celów strategicznych/priorytetów będzie osiągany poprzez realizację bardziej 

szczegółowych celów operacyjnych/działań: 

Cele operacyjne (działania) 

Cele strategiczne (priorytety) 

Wizja i misja rozwoju Powiatu 
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Tabela 18. Opis celów strategicznych (priorytetów) i celów operacyjnych (działań). 

Numeracja Opis celu strategicznego i operacyjnego 

Priorytet 1 Zrównoważone wykorzystanie istniejących zasobów  
dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

1.1. Gospodarcze wykorzystanie istniejących zasobów naturalnych 

1.2. Ochrona środowiska w zgodzie z potrzebami życiowymi człowieka 

1.3. Rozwój rolnictwa towarowego i ekologicznego wraz z organizacją 
rynku dystrybucji produktów oraz przetwórstwa rolno-
spożywczego 

Priorytet 2 Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej 
gospodarki 

2.1. Rozwój infrastruktury liniowej i punktowej służącej poprawie 
dostępności transportowej i atrakcyjności inwestycyjnej 

2.2. Promowanie i wspieranie innowacyjności  

2.3. Wykorzystanie przygranicznego położenia, małego ruchu 
granicznego i procesu stowarzyszenia Ukrainą z UE do rozwoju 
kooperacji i inicjatyw gospodarczych   

Priorytet 3 Wzrost poziomu zatrudnienia i jakości życia mieszkańców 
powiatu 

3.1. Tworzenie programów łączących wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacyjności ze wzrostem zatrudnienia 
wraz z aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 

3.2. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
służącej zwiększeniu zatrudnienia w sektorze usług 

3.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Priorytet 4 Podnoszenie kompetencji i zdolności do kooperacji mieszkańców 
oraz ograniczenie wykluczenia cywilizacyjnego  

4.1. Stałe podnoszenie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców 
oraz dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 

4.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i jakości świadczonych usług 
w publicznej służbie zdrowia 

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

4.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, jakości rządzenia 
oraz wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przyjęte cele stanowić będą podstawę opracowania szczegółowych planów zadań  

do realizacji. 

Organem odpowiedzialnym za wdrażanie Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego jest Zarząd 

Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego w Chełmie. 
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4. Powiązanie Strategii Powiatu Chełmskiego z dokumentami 
strategicznymi szczebla krajowego i wojewódzkiego 
4.1. Strategia Powiatu Chełmskiego a Strategia Rozwoju Kraju 
 

Wskazanie na powiązanie celów strategicznych i operacyjnych Aktualizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015 z perspektywą do roku 2020 ze Strategią Rozwoju 

Kraju 2020 zawiera Tabela 19. 

Tabela 19. Powiązanie celów strategicznych i operacyjnych Powiatu Chełmskiego  
z obszarami strategicznymi i celami Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

Cele strategiczne i operacyjne Powiatu 
Chełmskiego 

Obszary strategiczne i cele Strategii 
Rozwoju Kraju 2020 

Cel strategiczny 1. Zrównoważone 
wykorzystanie istniejących zasobów  
dla rozwoju społeczno-gospodarczego  

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna 
gospodarka. 

Cel operacyjny 1.1. Gospodarcze 
wykorzystanie istniejących zasobów 
naturalnych 

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki  

Cel operacyjny 1.2. Ochrona środowiska  
w zgodzie z potrzebami życiowymi człowieka 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne  
i środowisko 

Cel operacyjny 1.3. Rozwój rolnictwa 
towarowego i ekologicznego wraz z 
organizacją rynku dystrybucji produktów oraz 
przetwórstwa rolno-spożywczego  

Cel II.2.3.Zwiększenie konkurencyjności  
i modernizacja sektora rolno-spożywczego 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie 
konkurencyjności i innowacyjności 
lokalnej gospodarki  

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna 
gospodarka. 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój infrastruktury 
liniowej i punktowej służącej poprawie 
dostępności transportowej i atrakcyjności 
inwestycyjnej 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności 
transportu 

Cel operacyjny 2.2. Promowanie i wspieranie 
innowacyjności  

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności 
gospodarki 

Cel operacyjny 2.3. Wykorzystanie 
przygranicznego położenia, małego ruchu 
granicznego i procesu stowarzyszenia Ukrainą 
z UE do rozwoju kooperacji i inicjatyw 
gospodarczych   

Cel II.1.4. Rozwój eksportu towarów  
i usług 

Cel strategiczny 3. Wzrost poziomu 
zatrudnienia i jakości życia mieszkańców 
powiatu  

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna 
gospodarka i Obszar strategiczny III. 
Spójność społeczna i terytorialna 
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Cel operacyjny 3.1. Tworzenie programów 
łączących wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  
i innowacyjności ze wzrostem zatrudnienia 
wraz z aktywnymi formami przeciwdziałania 
bezrobociu 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych 
standardów usług publicznych 

Cel operacyjny 3.2. Rozbudowa infrastruktury 
sportowej, rekreacyjnej i turystycznej służącej 
zwiększeniu zatrudnienia w sektorze usług 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów 
terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 
integracja przestrzenna dla rozwijania i 
pełnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych 

Cel operacyjny 3.3. Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego 

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania 
technologii cyfrowych 

Cel strategiczny 4. Podnoszenie 
kompetencji i zdolności do kooperacji 
mieszkańców oraz ograniczenie 
wykluczenia cywilizacyjnego 

Obszar strategiczny III. Spójność 
społeczna i terytorialna 

Cel operacyjny 4.1. Stałe podnoszenie 
poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców 
oraz dostosowywanie oferty edukacyjnej do 
potrzeb rynku pracy 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych 
standardów usług publicznych 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców i jakości świadczonych usług w 
publicznej służbie zdrowia 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych 
standardów usług publicznych 

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

Cel III.1. Integracja społeczna 

Cel operacyjny 4.4. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa publicznego, jakości rządzenia 
oraz wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych 

Cel III.1. Integracja społeczna 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przeprowadzona powyżej analiza porównawcza wskazuje na zgodność celów Aktualizacji 

Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015 z perspektywą do roku 2020  

z obszarami strategicznymi i celami Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

 

4.2. Strategia Powiatu Chełmskiego a Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego  
Wskazanie na powiązanie celów strategicznych i operacyjnych Aktualizacja Strategii Rozwoju 

Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015 z perspektywą do roku 2020 ze Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  zawiera Tabela 20. 
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Tabela 20. Powiązanie celów strategicznych i operacyjnych Powiatu Chełmskiego z celami 
strategicznymi i operacyjnymi Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 

Cele strategiczne i operacyjne Powiatu 
Chełmskiego 

Cele strategiczne i cele operacyjne Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 

Cel strategiczny 1. Zrównoważone 
wykorzystanie istniejących zasobów dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego  

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

Cel operacyjny 1.1. Gospodarcze 
wykorzystanie istniejących zasobów 
naturalnych 

Cel operacyjny 2.4. Wspieranie 
przedsiębiorczości na wsi i tworzenia 
pozarolniczych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich 

Cel operacyjny 1.2. Ochrona środowiska w 
zgodzie z potrzebami życiowymi człowieka 

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

Cel operacyjny 1.3. Rozwój rolnictwa 
towarowego i ekologicznego wraz z 
organizacją rynku dystrybucji produktów 
oraz przetwórstwa rolno-spożywczego  

Cel operacyjny 2.1. Poprawa warunków dla 
wzrostu konkurencyjności i towarowości 
gospodarstw 
Cel operacyjny 2.2. Rozwój przetwórstwa 
rolno-spożywczego 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie 
konkurencyjności i innowacyjności 
lokalnej gospodarki  

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 2.1. Rozwój infrastruktury 
liniowej i punktowej służącej poprawie 
dostępności transportowej i atrakcyjności 
inwestycyjnej 

Cel operacyjny 4.1. Poprawa wewnętrznego 
skomunikowania regionu 

Cel operacyjny 2.2. Promowanie i 
wspieranie innowacyjności  

Cel operacyjny 3.3. Stworzenie systemu 
wsparcia naukowego, eksperckiego i 
wdrożeniowego na rzecz rozwoju wybranych 
sektorów gospodarki 

Cel operacyjny 2.3. Wykorzystanie 
przygranicznego położenia, małego ruchu 
granicznego i procesu stowarzyszenia 

Cel operacyjny 4.4. Przełamywanie 
niekorzystnych efektów przygranicznego 
położenia regionu. 
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Ukrainą z UE do rozwoju kooperacji i 
inicjatyw gospodarczych   

Cel strategiczny 3. Wzrost poziomu 
zatrudnienia i jakości życia 
mieszkańców powiatu  

Cel strategiczny 2 - Restrukturyzacja 
rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 
Cel strategiczny 3 - Selektywne 
zwiększanie potencjału wiedzy, 
kwalifikacji, zaawansowania 
technologicznego, przedsiębiorczości  
i innowacyjności regionu 

Cel operacyjny 3.1. Tworzenie programów 
łączących wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacyjności ze 
wzrostem zatrudnienia wraz z aktywnymi 
formami przeciwdziałania bezrobociu 

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

Cel operacyjny 3.2. Rozbudowa 
infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i 
turystycznej służącej zwiększeniu 
zatrudnienia w sektorze usług 

Cel operacyjny 2.4. Wspieranie 
przedsiębiorczości na wsi i tworzenia 
pozarolniczych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich 

Cel operacyjny 3.3. Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego 

Cel operacyjny 3.6. Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego 

Cel strategiczny 4. Podnoszenie 
kompetencji i zdolności do 
kooperacji mieszkańców oraz 
ograniczenie wykluczenia 
cywilizacyjnego 

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

Cel operacyjny 4.1. Stałe podnoszenie 
poziomu wykształcenia i wiedzy 
mieszkańców oraz dostosowywanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 

Cel operacyjny 4.2. Wspieranie włączenia 
społecznego 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców i jakości świadczonych usług w 
publicznej służbie zdrowia 

Cel operacyjny 4.2. Wspieranie włączenia 
społecznego 

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

Cel operacyjny 4.2. Wspieranie włączenia 
społecznego  

Cel operacyjny 4.4. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa publicznego, jakości 
rządzenia oraz wspieranie rozwoju 
organizacji pozarządowych 

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

Źródło: opracowanie własne. 

Przeprowadzona powyżej analiza porównawcza wskazuje na zgodność celów Aktualizacji 

Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015 z perspektywą do roku 2020  
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z celami strategicznymi i celami operacyjnymi Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020. 

 

5. System monitorowania i oceny osiągania celów Strategii 
Wskaźniki służące monitorowaniu i ocenie stopnia osiągania celów Strategii zostały zawarte 

w Tabeli 21.  

Tabela 21. Wskaźniki do monitorowania i oceny stopnia osiągania celów głównych 
Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego do 2020 roku. 

Lp. Cel strategiczny/priorytet Wskaźnik 

1 
 

Zrównoważone wykorzystanie 
istniejących zasobów dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

Udział nakładów inwestycyjnych w 
przedsiębiorstwach według grup sekcji w ogóle 
nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw (bez 
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących 
do 9 osób) w działach:  
- rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
- przemysł i budownictwo 

2 Zwiększenie konkurencyjności i 
innowacyjności lokalnej gospodarki 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach 
(ceny bieżące; bez podmiotów gospodarczych o 
liczbie pracujących do 9 osób) na 1 mieszkańca w 
wieku produkcyjnym 

3  Wzrost poziomu zatrudnienia i 
jakości życia mieszkańców powiatu 

Udział liczby pracujących w ogólnej liczbie 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 

4 Podnoszenie kompetencji i 
zdolności do kooperacji 
mieszkańców oraz ograniczenie 
wykluczenia cywilizacyjnego 

Zużycie mediów w gospodarstwach domowych 
w ciągu roku na 1 mieszkańca: 
- energii elektrycznej 
- gazu 
- wody 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wskaźniki służące monitorowaniu i ocenie stopnia osiągnięcia celów operacyjnych Strategii 

przedstawia Tabela 22. 

Tabela 22. Wskaźniki do monitorowania i oceny stopnia osiągania celów operacyjnych 
Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2025 z perspektywą do 
2020 roku. 

Lp.  Cel operacyjny/działanie Wskaźnik 

1.1. Gospodarcze wykorzystanie istniejących 
zasobów naturalnych 

Udział nakładów inwestycyjnych w 
przedsiębiorstwach według grup sekcji w ogóle 
nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw (bez 
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 
9 osób) w dziale - przemysł  
i budownictwo 

1.2. Ochrona środowiska w zgodzie z Emisja dwutlenku węgla z zakładów szczególnie 
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potrzebami życiowymi człowieka uciążliwych - ogółem 

1.3. Rozwój rolnictwa towarowego i 
ekologicznego wraz z organizacją rynku 
dystrybucji produktów oraz 
przetwórstwa rolno-spożywczego 

Udział nakładów inwestycyjnych w 
przedsiębiorstwach według grup sekcji w ogóle 
nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw (bez 
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 
9 osób) w dziale - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

2.1. Rozwój infrastruktury liniowej i 
punktowej służącej poprawie 
dostępności transportowej i 
atrakcyjności inwestycyjnej 

Udział wydatków Powiatu na drogi publiczne w 
wydatkach ogółem 

2.2. Promowanie i wspieranie 
innowacyjności  

Środki z Unii Europejskiej na finansowanie 
programów i projektów unijnych pozyskane przez 
powiat w przeliczeniu na 1 mieszkańca - ogółem 

2.3. Wykorzystanie przygranicznego 
położenia, małego ruchu granicznego i 
procesu stowarzyszenia Ukrainą z UE do 
rozwoju kooperacji i inicjatyw 
gospodarczych   

Liczba projektów realizowanych w ramach 
współpracy międzynarodowej 

3.1. Tworzenie programów łączących 
wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i 
innowacyjności ze wzrostem 
zatrudnienia 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do 
rejestru REGON według klas wielkości na 10 tys. 
mieszkańców w wieku produkcyjnym: 
- Mikro (do 9 osób) 
- Małe (od 10 do 49 osób) 
- Średnie (od 50 do 249 osób) 
- Duże (powyżej 250 osób) 

3.2. Rozbudowa infrastruktury sportowo, 
rekreacyjnej i turystycznej służącej 
zwiększeniu zatrudnienia w sektorze 
usług 

Długość ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 

3.3. Rozwój aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu 

Udział wydatków Powiatu na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu 

4.1. Stałe podnoszenie poziomu 
wykształcenia i wiedzy mieszkańców 
oraz dostosowywanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 

Wskaźniki jakości kształcenia: 
- zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach 
ponadgimnazjalnych zawodowych 
- zdawalność egzaminów maturalnych w liceach 
ogólnokształcących 

4.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i 
jakości świadczonych usług w publicznej 
służbie zdrowia 

Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w 
tym wieku - ogółem 

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

Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca - 
ogółem 

4.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa 
publicznego, jakości rządzenia oraz 
wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych 

Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1000 
mieszkańców - ogółem 

Źródło: Opracowanie własne. 



 Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego   
 

 
Strona | 52  

 

 

 

 

Spis tabel i rysunków 
Tabela 1. Saldo migracji w Powiecie Chełmskim w latach 2007-2013. ................................................. 8 

Tabela 2. Prognoza liczby ludności Powiatu Chełmskiego na lata 2015-2035 z podziałem na grupy 

wiekowe. ............................................................................................................................................... 10 

Tabela 3. Porównanie wskaźnika przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. 

mieszkańców) w Powiecie Chełmskim z powiatami sąsiednimi i województwem lubelskim według 

stanu na koniec roku 2013. .................................................................................................................. 13 

Tabela 4. Wykaz umów Powiatu Chełmskiego w współpracy międzynarodowej. ............................. 14 

Tabela 5. Porównanie korzystania z porad podstawowej opieki zdrowotnej w przeliczeniu na 1 

mieszkańca w 2013 roku w Powiecie Chełmskim, w powiatach sąsiednich  i w województwie 

lubelskim. .............................................................................................................................................. 16 

Tabela 6. Porównanie wskaźnika informatyzacji (liczba uczniów przypadających na 1 komputer z 

dostępem do Internetu) w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Chełmskim, powiatach 

sąsiednich i w województwie lubelskim według stanu na koniec 2012 roku. ................................... 18 

Tabela 7. Liczba połączeń w dobie transportem autobusowym w relacjach łączących miasto Chełm z 

miejscowościami gminnymi według stanu na koniec czerwca 2014 roku. ......................................... 19 

Tabela 8. Liczba połączeń w dobie miejscowości gminnych w Powiecie Chełmskim  z Lublinem. .... 20 

Tabela 9. Liczba połączeń w dobie miejscowości gminnych w Powiecie Chełmskim z Warszawą. ... 20 

Tabela 10. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Chełmskiego  w latach 2007-

2012 w PLN............................................................................................................................................ 24 

Tabela 11. Sieć drogowa na terenie Powiatu Chełmskiego z podziałem na kategorie. ..................... 27 

Tabela 12. Wykaz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Chełmskiego. ......................................... 27 

Tabela 13. Odpowiedzi na pytanie o mocne strony Powiatu Chełmskiego........................................ 33 

Tabela 14. Odpowiedzi uzyskane na pytanie o słabe strony Powiatu Chełmskiego. ......................... 34 

Tabela 15. Odpowiedzi uzyskane na pytanie o zagrożenia dla rozwoju Powiatu Chełmskiego. ....... 35 

Tabela 16. Odpowiedzi na pytanie szanse, które należy wykorzystać dla rozwoju Powiatu 

Chełmskiego. ......................................................................................................................................... 35 

Tabela 17. Analiza SWOT dla Powiatu Chełmskiego. .......................................................................... 39 

Tabela 18. Opis celów strategicznych (priorytetów) i celów operacyjnych (działań). ....................... 45 

Tabela 19. Powiązanie celów strategicznych i operacyjnych Powiatu Chełmskiego  z obszarami 

strategicznymi i celami Strategii Rozwoju Kraju 2020. ........................................................................ 46 

Tabela 20. Powiązanie celów strategicznych i operacyjnych Powiatu Chełmskiego z celami 

strategicznymi i operacyjnymi Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. ... 48 

Tabela 21. Wskaźniki do monitorowania i oceny stopnia osiągania celów głównych Strategii 

Rozwoju Powiatu Chełmskiego do 2020 roku. .................................................................................... 50 

Tabela 22. Wskaźniki do monitorowania i oceny stopnia osiągania celów operacyjnych Aktualizacji 

Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2025 z perspektywą do 2020 roku. .............. 50 

 

Rysunek 1. Położenie Powiatu Chełmskiego na tle województwa lubelskiego. .................................. 5 

Rysunek 2. Podział administracyjny Powiatu Chełmskiego z zaznaczeniem Miasta Chełm, które nie 

wchodzi w skład Powiatu. ...................................................................................................................... 6 

Rysunek 3. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w Powiecie Chełmskim w latach 2007-

2013. ........................................................................................................................................................ 7 



 Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego   
 

 
Strona | 53  

 

 

Rysunek 4. Stosunek urodzeń żywych do zgonów na 1 000 mieszkańców Powiatu Chełmskiego w 

latach 2007-2013. ................................................................................................................................... 8 

Rysunek 5. Struktura wiekowa ludności Powiatu Chełmskiego w latach 2007-2013 w %. ................. 9 

Rysunek 6. Prognoza liczby mieszkańców Powiatu Chełmskiego na lata 2015-2035. ......................... 9 

Rysunek 7. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiecie Chełmskim w latach 2007-2013. ... 10 

Rysunek 8. Bezrobotni zarejestrowani w Powiecie Chełmskim w latach 2007-2013  z podziałem na 

kobiety i mężczyzn. ............................................................................................................................... 11 

Rysunek 9. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w Powiecie Chełmskim  w latach 

2007-2013 wraz z zaznaczoną linią trendu. ......................................................................................... 12 

Rysunek 10. Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 

obszarze Powiatu Chełmskiego według stanu na koniec 2013 roku. ................................................. 12 

Rysunek 11. Liczba porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielonych na terenie 

Powiatu Chełmskiego w latach 2007-2013 wraz z zaznaczoną linią trendu. ...................................... 15 

Rysunek 12. Liczba uczniów szkół średnich w Powiecie Chełmskim w latach 2007-2012 wraz z 

zaznaczoną linią trendu. ....................................................................................................................... 17 

Rysunek 13. Obszar objęty małym ruchem granicznym między Polską i Ukrainą  z zaznaczonymi 

granicami Powiatu Chełmskiego  oraz przejściami granicznymi. ........................................................ 21 

Rysunek 14. Mały ruch graniczny oraz wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców 

przekraczających granicę polsko-ukraińską w latach 2009-2013. ....................................................... 22 

Rysunek 15. Delimitacja obszarów oddziaływania granicy na podstawie odległości  od granicy 

miejsca dokonania zakupów przez Polaków i cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę 

Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 roku. ............................................................ 22 

Rysunek 16. Dochody ogółem Powiatu Chełmskiego w latach 2007-2012 (w PLN). .......................... 23 

Rysunek 17. Struktura wydatków z budżetu Powiatu Chełmskiego według działów w 2012 roku w 

%. ........................................................................................................................................................... 24 

Rysunek 18. Koncepcja połączenia szerokim torem kolejowym LHS z siecią Kolei Białoruskich przez 

teren Powiatu Chełmskiego. ................................................................................................................ 28 

Rysunek 19. Korzystający z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców 

w latach 2008-2012 (w %). ................................................................................................................... 29 

Rysunek 20. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca  w 

Powiecie Chełmskim i w Polsce w latach 2008-2012 (w m3). .............................................................. 30 

Rysunek 21. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków w Powiecie Chełmskim w latach 2008-2012 

(w szt.). .................................................................................................................................................. 31 

Rysunek 22.Korzystający z instalacji gazowych w Powiecie Chełmskim i w Polsce w latach 2008-

2012 (w %). ............................................................................................................................................ 31 

Rysunek 23. Struktura ankietowanych pod względem wieku. ........................................................... 32 

Rysunek 24. Struktura ankietowanych pod względem wykształcenia. .............................................. 33 

Rysunek 25. Uzyskane odpowiedzi na pytanie o najpilniejsze problemy do rozwiązania  w skali od 1 

do 5. ....................................................................................................................................................... 37 

Rysunek 26. Wieloaspektowy test satysfakcji z jakości obsługi w Starostwie. .................................. 38 

Rysunek 27. Wieloaspektowy test satysfakcji z obsługi przez pracowników Starostwa. .................. 38 

Rysunek 28. Wizja i misja rozwoju Powiatu Chełmskiego do 2020 roku. ........................................... 43 

Rysunek 29. Powiązanie wizji i misji rozwoju Powiatu Chełmskiego z celami strategicznymi i celami 

operacyjnymi. ....................................................................................................................................... 44 

 

file://VM-DC1/dane/arozycka/Pulpit/Aktualizacja%20Strategii%20Rozwoju%20Powiatu%20Chełmskiego%20v1_1.docx%23_Toc397417975


 Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego   
 

 
Strona | 54  

 

 

Bibliografia 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Chełmskiego - Aktualizacja na lata 2009-2012  

z perspektywą do roku 2016 – Chełm 2009 

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chełmskiego – Aktualizacja na lata 2009-2012  

z perspektywą do roku 2016 – Chełm 2009 

Załączniki 
Wykaz wpisów do rejestrów zabytków nieruchomych i zabytków archeologicznych  



 1 

Załącznik  
do Aktualizacji Startegii Rozwoju  

Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015 

z perspektywą do roku 2020  

Wykaz wpisów do rejestru zabytków nieruchomych woj. lubelskiego 

POWIAT CHELMSKI (ZIEMSKI) 
 

Lp. miejscowość ulica gmina zakres wpisu 
nr rejestru 

zabytków 

1 Buśno  Białopole - kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP wraz z wystrojem wnętrza, drzewostan w obrębie cmentarza 
kościelnego 

A/389 

2 Kurmanów 
(właśc. obręb: Raciborowice) 

 Białopole - d. cerkiew (ob. budynek szkolny) A/405 

3 Maziarnia Strzelecka  Białopole - zespół pałacowo-parkowy, w gran. wg zał. planu 
- pałac myśliwski Zamoyskich 

A/1145 

4 Raciborowice  Białopole - zespół dworsko-parkowy oraz otoczenie, na działkach wskazanych w decyzji A/1624 

5 Strzelce  Białopole - zespół dworsko-parkowy, w gran. wg zał planu A/1143 

6 Depułtycze Nowe  Chełm - kościół paraf. pw. Wszystkich Świętych (d. cerkiew greckokat.) z wyposażeniem wnętrza, otoczenie 
w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica 

A/82 

7 Depułtycze Nowe, d.Kolonia 
Depułtycze Nowe 

 Chełm - park podworski w gran. działki wskazanej w dec., wg zał mapy A/178 

8 Nowosiółki  Chełm - pozostałości ogrodu dworskiego, w gran. wg zał planu A/1151 

9 Nowosiółki Kolonia  Chełm - d. karczma A/555 

10 Podgórze  Chełm - kościół paraf. rzymskokat. pw. Św.Trójcy (d. cerkiew), ob. kościół paraf. pw. Chrystusa Pana 
Zbawiciela wraz z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, drzewostan w gran. cmentarza 
kościelnego 

A/195 

11 Pokrówka  
(d. Strupin Łanowy) 

 Chełm - cmentarz wojenny z I i II wojny świat., w gran. działki – wg zał. mapy A/59 

12 Srebrzyszcze  
(d. Serebryszcze) 

 Chełm - zespół pałacowo-parkowy: pałac, park A/296 

13 Staw Pasieka  Chełm - założenie ogrodowe w gran. wg zał planu A/1139 

14 Stołpie  Chełm - wieża obronna wraz ze wzgórzem, na którym jest usytuowana A/65 

15 Strupin Duży  Chełm - chałupa poetki Pauliny Hołyszowej (nie istnieje), ze strefą ochrony w gran. działki wskazanej w dec., 
wg zał. mapy 

A/1433 

16 Uher  Chełm - d. młyn, w gran. działki wskazanej w dec., wg zał mapy A/232 

17 Dorohusk  Dorohusk - pałac Suchodolskich – w gran. otaczającego terenu, pozostałość parku, dwa nagrobki rodziny 
Suchodolskich, rzeźba św. Barbary, resztki murów i piwnic po dwóch oficynach 

A/573 
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Lp. miejscowość ulica gmina zakres wpisu 
nr rejestru 

zabytków 

18 Dorohusk ul.  
I AWP 73 

Dorohusk - kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Jana Nepomucena, w gran. ścian zewnętrznych, wraz z 
gruntem pod budynkiem, na działce wskazanej w decyzji, wg zał. mapy 

A/1350 

19 Świerże  Dorohusk - cmentarz grzebalny rzymskokat., w gran. działek wskazanych w dec., wg. zał. planu A/219 

20 Świerże  Dorohusk - zespół dworsko-parkowy, w gran. wg zał. planu A/233 

21 Świerże  Dorohusk - kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła, wraz z otoczeniem w gran. 
działki wskazanej w dec., wg zał. mapy. 

A/984 

22 Zamieście  Dorohusk - zespół dworsko-parkowy: d. dwór, park i sad wraz z drzewostanem, w gran. działek wskazanych w 
dec., wg zał planu i karty ewidencyjnej 

A/183 

23 Dubienka  Dubienka - cmentarz grzebalny rzymskokat. w gran. działki wskazanej w dec., wg zał. planu A/217 

24 Dubienka ul. 3 Maja 
2 

Dubienka - cerkiew prawosławna pw. św. Trójcy, w gran. wg zał. planu A/378 

25 Kamień Kolonia  Kamień - cmentarz ewangelicko-augsburski, na działce wskazanej w dec., wg zał. wyrysu i karty cmentarza A/110 

26 Pławanice 
 
 

 Kamień - d. cerkiew greckokat., ob. kościół filialny rzymskokat. pw. św. Jana Ewangelisty wraz z wyposażeniem 
w zabytki ruchome i najbliższym otoczeniem, tj. działką nr 68; 
- drewniana dzwonnica 

A/319 

27 Dębina  Leśniowice - zespół dworsko-parkowy: park i aleja wjazdowa, na działkach wskazanych w dec., w gran. wg zał. 
wyrysu 

A/6 

28 Kumów  Leśniowice - zespół kościelny: kościół paraf. pw. Nawiedzenia NMP wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, 
dzwonnica, kostnica, ogrodzenie kościoła z bramą, drzewostan, w gran. cmentarza kościelnego 

A/317 

29 Kumów  Leśniowice - cmentarz rzymskokat., w gran. wg zał. planu oraz kaplica Rzewuskich na cmentarzu paraf. wraz z 
zabytkowym wyposażeniem 

A/318 

30 Sielec  Leśniowice - pozostałości fortalicji składającej się z bastei, muru obronnego, ruin kaplicy i resztek umocnień 
ziemnych, w gran. wg zał. planu 

A/314 

31 Sielec  Leśniowice - założenie dworsko-parkowe: dwór, układ zieleni, starodrzew, figura NMP Assunty, w gran. wg zał. 
planu 

A/1129 

32 Rejowiec ul. 
Kościuszki 

68 

Rejowiec - kościół rzymskokat. pw. św. Jozafata BM, żeliwny parkan, starodrzew w gran. parkanu  - na działce 
wskazanej w dec., wg zał. planu i karty ewidencyjnej 

A/165 

33 Rejowiec  Rejowiec - zespół pałacowo-parkowy: pałac  z wyposażeniem, oficyna, czworak, pozostałość ogrodzenia z 
bramą, park 

A/329 

34 Rejowiec Rynek 1 Rejowiec - d. cerkiew unicka pw. św. Michała Archanioła, dzwonnica, drzewostan w gran. ogrodzenia 
cmentarza kościelnego 

A/331 

35 Rejowiec  Rejowiec - układ zieleni parkowej przy Cukrowni (w gran. parku) A/1148 

36 Rejowiec Rynek 1 Rejowiec - dom, w gran. ścian zewn. A/1150 

37 Zagrody (d. Żulin)  Rejowiec - kościół parafialny rzymskokatolicki pw. MB Królowej Polski w Żulinie, w granicach ścian 
zewnętrznych, wraz z gruntem pod obiektem budowlanym; 

A/1620 
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Lp. miejscowość ulica gmina zakres wpisu 
nr rejestru 

zabytków 

- otoczenie zabytku w granicach działki nr 292; 

38 Kanie  Rejowiec 
Fabryczny 

- zespół pałacowo-parkowy: pałac i park, w gran. wg zał. mapy A/950 

39 Kanie  Rejowiec 
Fabryczny 

- kościół parafialny pw. św. Ap. Piotra i Pawła w gran. ścian zewnętrznych, na działce wskazanej w 
dec., wg zał. 

A/1003 

40 Krasne  Rejowiec 
Fabryczny 

- zespół pałacowo-parkowy: pałac, park, na działkach wskazanych w dec., w gran. wg zał. mapy A/24 

41 Pawłów  Rejowiec 
Fabryczny 

- cmentarz rzymskokat., w gran. wg zał. mapy A/379 

42 Pawłów  Rejowiec 
Fabryczny 

- kościół paraf. pw. Jana Chrzciciela wraz z wystrojem wnętrza, drzewostan w obrębie cmentarza 
kościelnego 

A/1128 

43 Rejowiec Fabryczny  Rejowiec 
Fabryczny 

Miasto 

- założenie dworsko-parkowe: d. dwór, otaczający park („Stajne-Polesie”), układ zieleni zw. Dębinka, 
w gran. działek wskazanych w dec., wg zał. planów 

A/1131 

44 Hniszów  Ruda-Huta - zespół dworsko-parkowy w gran. wg opisu w decyzji - na działkach wskazanych w dec., wg zał. planu A/177 

45 Ruda-Huta (Zarudnie)  Ruda-Huta - kościół ewangelickoaugsburski, ob. kościół polskokat. pw. św. Mateusza, wraz z działką (wskazaną w 
dec.), porastającym ją drzewostanem, w gran. wg zał. wyrysu i karty ewidencyjnej 

A/251 

46 Czułczyce  Sawin - kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Rocha (dawna cerkiew prawosławna), wraz z otoczeniem 
w granicach ogrodzenia 

A/1621 

47 Czułczyce 
(Przysiółek) 

 

 Sawin - kościół (d. paraf., ob. cmentarny) pw. Wszystkich Świętych z wyposażeniem wnętrza, otoczenie w 
gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica 

A/81 

48 Czułczyce Kolonia  Sawin - założenie dworsko-parkowe, w gran. działek wskazanych w dec., wg zał. mapy A/164 

49 Sawin ul. 
Kościelna 

16 

Sawin - zespół architektoniczny: kościół paraf. wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica-brama, przytułek 
dla starców, mur (ogrodzenie), drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego 

A/400 

50 Brzeziny 
(d. Mogielnica) 

 Siedliszcze - zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu A/1144 

51 Chojeniec  Siedliszcze - zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu A/1138 

52 Chojno Nowe  Siedliszcze - zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu A/1137 

53 Kulik  Siedliszcze - zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu A/1155 

54 Siedliszcze  Siedliszcze - zespół dworsko-parkowy: dwór z otaczającym drzewostanem, w gran. działki wskazanej w dec., wg 
zał. wyrysu 

A/324 

55 Chylin  Wierzbica - zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu A/1136 

56 Olchowiec  Wierzbica - kościół paraf. pw. św. Małgorzaty z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w gran. cmentarza 
kościelnego, dzwonnica, otaczający drzewostan 

A/83 
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Lp. miejscowość ulica gmina zakres wpisu 
nr rejestru 

zabytków 

57 Ostrów Kolonia  Wojsławice - cmentarz wojenny z I wojny świat., w gran. działki wskazanej w dec., wg zał. mapy A/57 

58 Turowiec  Wojsławice - cerkiew greckokat., ob. kościół rzymskokat. pw. św. Barbary, w gran. cmentarza kośc. A/1158 

59 Wojsławice  Wojsławice - zespół kościelny: kościół paraf. pw. św. Michała Archanioła wraz z wyposażeniem w zabytki 
ruchome, dzwonnica, plebania, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego 

A/320 

60 Wojsławice  Wojsławice - d. cerkiew greckokat. (obc. cerkiew prawosłwana pw. MB Kazańskiej) i murowana dzwonnica 
cerkiewna (na działce wskazanej w decyzji, wg zał. mapy) 

A/478 

61 Wojsławice  Wojsławice - 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 bożniczego – wg zał. planu 

A/590 

62 Wojsławice  Wojsławice - synagoga, w gran. murów zewn. A/1152 

63 Klesztów  Żmudź - architektoniczny zespół sakralny: kościół rzymskokat. pw. Wniebowzięcia NMP (d. cerkiew 
greckokat.) wraz z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, d. cmentarz przykościelny wraz z 
drzewostanem, dzwonnica, przytułek, dom kościelnego, mur ogrodzeniowy, plebania wraz z częścią 
działki (wskazanej w dec.), w gran. wg zał. mapy 

A/194 

64 Pobołowice  Żmudź - młyn wodno-gazowy, w gran. wg zał. planu A/1142 

65 Wólka Leszczańska  Żmudź - d. zajazd A/440 

66 Wólka Leszczańska  Żmudź - zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu A/1134 

67 Żmudź  Żmudź - kościół filialny (d. cerkiew unicka), ob. paraf. rzymskokat. pw. Podwyższenia Krzyża Św., 
- dzwonnica przy kościele filialnym (ob. parafialnym) pw. Podwyższenia Krzyża Św. 

A/21 

 
 
 
 

Wykaz wpisów do rejestru zabytków archeologicznych woj. lubelskiego 

POWIAT CHELMSKI (ZIEMSKI) 
 

Lp. miejscowość gmina zakres wpisu 
nr rejestru 

zabytków 

1 Depułtycze Stare Chełm Mogiła znajdująca się na kulminacji wzgórza, pochodząca z czasów średniowiecznych C/52 

2  
Pobołowice 

 
Żmudź 

Dwa kopce ziemne na uroczysku „Majdan Czerniejowski”, będących wczesnośredniowiecznym 
cmentarzyskiem kurhanowym 

C/61 

3 Busieniec Białopole Wczesnośredniowieczne grodzisko C/29 

4 
Busieniec Białopole 

Kopiec ziemny o średnicy podstawy ok. 20 m i wysokości ok. 0,7 m na skraju lasu uroczyska 
„Zabusieniec” 

C/30 

5 
Depułtycze Królewskie Chełm 

Kopiec ziemny o średnicy ok. 10 m i wysokości ok. 2 m, będący mogiłą datowana na okres 
średniowieczny 

C/53 
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Lp. miejscowość gmina zakres wpisu 
nr rejestru 

zabytków 

6 
Stańków Chełm 

Trzy kopce ziemne na uroczysku „Czułczyce”, będące wczesnośredniowiecznymi mogiłami 
kurhanowymi 

C/66 

7 
Srebrzyszcze Chełm 

Kopiec ziemny o średnicy ok. 5 m i wysokości ok. 2 m, będący wczesnośredniowieczną mogiłą 
kurhanową 

C/68 

8 
Barbarówka Dorohusk 

Kopiec ziemny, zwany „Mogiłą Powstańczą”, będący mogiłą kurhanową z okresu 
wczesnośredniowiecznego 

C/65 

9 
Koczów Kamień 

Kurhan pojedynczy wraz z bezpośrednią strefą ochronną o promieniu 10 m wokół zewnętrznego 
obrysu kopca, datowany na okres brązu 

C/35 

10 
Józefin Kamień 

Duży kopiec ziemny, zwany przez miejscową ludność „Szwedzką Mogiłą” o średnicy ok. 30 m i 
wysokości 1,5 m, będący mogiłą dawtowaną na okres średniowieczny 

C/51 

11 
Horodysko Leśniowice 

Średniowieczne grodzisko znajdujące się na wysokim zboczu na wschód od rzeki Rakołupki, zajmujące 
przestrzeń ok. 2 ha 

C/33 

12 Plisków Leśniowice Trzy kopce ziemne o łączonej powierzchni 6 arów C/48 

13 
Niedziałowice Rejowiec 

Cmentarzysko starożytne o powierzchni 25 arów, zwane przez miejscową ludność „Mogiłki” – 
datowane na okres średniowieczny 

C/49 

14 Rejowiec Kolonia Rejowiec Kopiec ziemny, zwany „Mogiła Szwedzka”, będący mogiłą datowaną na okres średniowieczny C/50 

15 
Zagrody Rejowiec 

Wał ziemny, na skraju lasu zwanego „Podwale”, tworzący w przybliżeniu kwadrat o bokach 15 m, 
będący pozostałościa umocnien ziemnych 

C/54 

16 Kanie Rejowiec Fabryczny Grodzisko o powierzchni ok. 1 ha, zwane przez okoliczną ludność „Dworzysko”  C/36 

17 
Kolonia Lipówka Rejowiec Fabryczny 

Pięć kopców ziemnych o średnicy 10-15 m i wysokości ok. 1 m w lesie Nadleśnictwa Zawadówka, 
będących wczesnośredniowiecznym cmentarzyskiem kurhanowym 

C/37 

18 Rejowiec Fabryczny Rejowiec Fabryczny Kopiec ziemny, zwany „Szwedzka Mogiła”, będący wczesnośredniowieczną mogiłą kurhanową C/58 

19 
Leszczanka Rejowiec Fabryczny 

Kopiec ziemny o średnicy ok. 30 m i wysokości ok. 1,5 m, będący wczesnośredniowiecznym 
cmentarzyskiem kurhanowym 

C/64 

20 Sajczyce Sawin Grodzisko wczesnośredniowieczne, zwane „Horodyszcze” C/42 

21 Czułczyce Kolonia Sawin Grodzisko otoczone fosą, położone na ląkach C/46 

22 Czułczyce Duże Sawin Kopiec ziemny na polu zwany „Niewodzinie”, będący wczesnośredniowieczną mogiłą kurhanową C/67 

23 Siedliszcze Siedliszcze Grodzisko wczesnośredniowieczne zwane „Zamczysko” C/43 

24 
Tarnów Wierzbica 

Grodzisko wczesnośredniowieczne awane „Wały”, położone w centrum bagien zwanych „Staw 
Tarnowski” 

C/28 

25 Busówno Wierzbica Wczesnośredniowieczne grodzisko C/31 

26 Putonowice Wielkie Wojsławice Cmentarzysko kurhanowe, złożone z 44 mogił usypanych w okresie wczesnego średniowiecza C/38 

27 Wojsławice Kolonia Wojsławice Zamczysko średniowieczne C/44 

28 Majdan Nowy Wojsławice Grodzisko datowane na VIII-X w., położone na wzgórzu zwanym „Pohulanka” C/45 

29 
Wojsławice Wojsławice 

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe o powierzchni ok. 1 ha, złozone z dziewięciu 
mogił, 

C/69 



 6 

Lp. miejscowość gmina zakres wpisu 
nr rejestru 

zabytków 

30 
Wólka Putnowiecka Wojsławicki 

Kopiec ziemny, zwany „Ostra Mogiła”, połozony na kulminacji wzgórza, będący mogiłą datowaną na 
okres wczesnośredniowieczny 

C/57 

31 
Pobołowice Żmudź 

Dziesięć kopców ziemnych na uroczysku „Haliczany”, będących wczesnośredniowiecznym 
cmentarzyskiem kurhanowym 

C/59 

32 
Pobołowice Żmudź 

Dwadzieścia pięć ziemnych kopców na uroczysku „Haliczany”, będących wczesnośredniowiecznym 
cmentarzyskiem kurhanowym 

C/60 

33 
Pobołowice Żmudź 

Sześć kopców ziemnych, na uroczysku „Majdan Czerniejowski”, będących wczesnośredniowiecznym 
cmentarzyskiem kurhanowym 

C/62 

34 
Pobołowice Żmudź 

Dziesięć kopców ziemnych, na uroczysku „Majdan Czerniejowski”, będących 
wczesnośredniowiecznym cmentarzyskiem kurhanowym 

C/63 
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