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1.

Wstęp

Niniejsza diagnoza jest pierwszym etapem prac nad dokumentem Strategii rozwoju Gminy
Bychawa na lata 2022 – 2030. Podstawą prawną do sporządzenia diagnozy jest Ustawa z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057.) artykuł 10a
ustęp 1: Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju, projekt polityki publicznej, projekt
programu rozwoju lub projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa przygotowuje
diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów
funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych. Potrzeba opracowania diagnozy wynika
również z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95) artykuł
10e ustęp 3: Strategia rozwoju gminy zawiera wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust.
1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295
i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), przygotowanej na potrzeby tej strategii.
Diagnoza przedstawia rozpoznanie stanu, w jakim znajduje się Gmina Bychawa oraz jej
tendencji rozwojowych. W dokumencie zawarto informacje, które wnoszą istotną wartość do analizy
zachodzących zjawisk i problemów Gminy oraz mają wpływ na przyszły rozwój i mogą posłużyć
do budowania przewag konkurencyjnych. Diagnoza identyfikuje również szereg słabości, problemów
i deficytów obszaru, które należy we właściwy sposób rozpoznać i dążyć do ich ograniczenia lub
rozwiązania. Działania te umożliwią poznanie mocnych i słabych stron Gminy oraz szans i zagrożeń
w najbliższym otoczeniu.
W analizie skupiono się na sześciu głównych aspektach rozwoju społeczno-gospodarczego
z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych:







uwarunkowania wynikające z administracyjnego położenia Gminy Bychawa,
środowisko przyrodnicze i walory kulturowe,
potencjał społeczny i jakość życia mieszkańców (obecne trendy demograficzne oraz
dostępność infrastruktury społecznej),
uwarunkowania gospodarcze (rolnictwo, przedsiębiorczość i potencjał do rozwoju
turystyki),
infrastruktura
komunikacyjna
i
techniczna
(wodno-kanalizacyjna,
gazowa,
elektroenergetyczna),
jakość rządzenia w Gminie.

Podstawowe informacje czerpano z zasobu Głównego Urzędu Statystycznego,
wykorzystywano również dane z Urzędu Miejskiego oraz informacje dostępne na stronie
internetowej Gminy. Posiłkowano się również danymi pochodzącymi z innych otwartych baz danych,
powszechnie dostępnymi raportami, opracowaniami tematycznymi. Wiele cennych informacji
uzyskano dzięki ankietyzacji mieszkańców Gminy. Analizę przedstawiono w ujęciu statycznym,
polegającym na pokazaniu wartości danego wskaźnika w roku 2020 oraz dynamicznym, polegającym
na ukazaniu zmiany w stosunku do roku bazowego (2014). W celu zapewnienia spójności analizy
przyjęto, że podstawowym okresem odniesienia będzie rok 2020 (lub 2019 w przypadku braku
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danych za rok 2020). Wykorzystane źródła prezentowane są w formie podpisów pod tabelami
i wykresami oraz za pomocą przypisów dolnych.
W celu zobrazowania sytuacji społeczno-gospodarczej dane przedstawiono za pomocą
perspektywy porównawczej – sytuacja w Gminie Bychawa została przedstawiona na tle powiatu
lubelskiego. W niektórych wypadkach prezentowana była w szerszej perspektywie (województwa
lubelskiego, całego kraju). Sytuacja w Gminie była również zaprezentowana na tle grupy
porównawczej (wybrane wskaźniki). Grupę porównawczą stanowią wybrane gminy miejsko-wiejskie
z obszaru województwa lubelskiego, podobnie jak Gmina Bychawa należące do grupy funkcjonalnej
I31 – gminy o umiarkowanej funkcji rolniczej. Do grupy porównawczej wytypowano: Parczew,
Szczebrzeszyn, Annopol, Modliborzyce. Są to gminy o zbliżonej powierzchni do Gminy Bychawa,
jedna z nich charakteryzuje się większym zasobem ludzkim, dwie nieco mniejszym niż w omawianej
Gminie. Opis Gmin prezentuje tabela poniżej.

Grupa funkcjonalna

Tabela 1. Opis Gminy Bychawa oraz gmin grupy porównawczej
Gmina
Powiat
Powierzchni
Liczba ludności
a ha (km2)
(osoba) w 2020 r.

Bychawa

lubelski

I3

14 637 ha

Lista obszarów
zagrożonych
trwałą
marginalizacją
/miast
średnich
tracących
funkcje
społecznogospodarcze

Subregionalne
Obszary
Strategicznej
Interwencji

11 532

Nie

LOM

14 329

Nie

OSI Polesie

11 083

Tak

OSI Roztocze

8 483

Tak

OSI Powiśle

6 914

Tak

OSI Roztocze

(146 km²)
Parczew

parczewski

I3

14680 ha
(147 km²)

Szczebrzeszyn

zamojski

I3

12 350 ha
(123 km²)

Annopol

kraśnicki

I3

15 113 ha
(151 km²)

Modliborzyce

janowski

I3

15 257 ha
(153 km²)

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, listy JST wg grup funkcjonalnych do MRL, SRWL 2014-2020
z perspektywą do 2030 r

Podsumowaniem całej części diagnostycznej jest analiza mocnych i słabych stron jak również
zidentyfikowane szanse i zagrożenia w aspekcie czynników ekonomicznych i społecznych Gminy
Bychawa (analiza SWOT).

1

https://www.systemanaliz.pl/grupy-porownawcze-mrl
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2. Diagnoza sytuacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej Gminy
Bychawa
W niniejszym rozdziale przedstawiona została charakterystyka Gminy Bychawa w odniesieniu
do jej głównych sfer działania i rozwoju. Przedstawiona charakterystyka omawia wszystkie trzy
obowiązkowe wymiary, tj. społeczny, gospodarczy i przestrzenny. Dodatkowo omówiono zagadnienia
o wymiarze kulturowym oraz dotyczące inteligentnego zarządzania. Opracowana w ten sposób
charakterystyka stanowi załącznik nr 1 do Strategii i prezentuje pogłębioną diagnozę opisującą
problemy i deficyty rozwojowe omawianego obszaru. W opracowaniu znajdują się również
odniesienia do rozdziału, w którym zidentyfikowano najważniejsze potencjały Gminy Bychawa wraz
ze wskazaniem sposobów ich wykorzystania w przyszłym rozwoju.

2.1. Lokalizacja Gminy Bychawa oraz jej dziedzictwo przyrodnicze
i kulturowe
Położenie administracyjne i geograficzne
Lokalizacja w przestrzeni geograficznej jest jednym z najważniejszych uwarunkowań rozwoju
społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek osadniczych. Analiza położenia gmin i miast
w szerszej perspektywie przestrzennej pozwala na określenie wzajemnych relacji, jakie występują
pomiędzy tymi jednostkami terytorialnymi, a ich otoczeniem. Na tej podstawie można z kolei wskazać
potencjalne szanse i bariery rozwojowe, wynikające z umiejscowienia konkretnych ośrodków
w przestrzeni, w której funkcjonują. Równocześnie położenie geograficzne oraz związana z nim
dostępność komunikacyjna są kluczowymi czynnikami, kształtującymi poziom atrakcyjności
osadniczej, a także inwestycyjnej gmin i miast, a co za tym idzie stanowią ważną determinantę ich
konkurencyjności.
Gmina Bychawa to miejsko-wiejska jednostka samorządu terytorialnego. Położona jest
w centralnej części województwa lubelskiego, w południowej części powiatu lubelskiego, około 20 30 km na południe od miasta Lublina (koordynaty: 5101’N; 2232’E). Siedzibą gminy jest Miasto
Bychawa. Od północy, wschodu i południa graniczy z gminami powiatu lubelskiego: Strzyżewice,
Jabłonna, Krzczonów, Wysokie i Zakrzew. Od zachodu sąsiaduje z gminą Zakrzówek z powiatu
kraśnickiego.
Gmina zajmuje powierzchnię 14 637 ha, co stanowi 8,7% powierzchni powiatu lubelskiego.
Jako gmina miejsko-wiejska składa się z dwóch jednostek ewidencyjnych2: Miasta Bychawa (4,5%
powierzchni Gminy) i obszaru wiejskiego (95,5% powierzchni Gminy). Na obszar wiejski Gminy składa
się 36: Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Bychawka
Trzecia-Kolonia, Gałęzów, Gałęzów-Kolonia Druga, Gałęzów-Kolonia Pierwsza, Grodzany, Józwów,
Kosarzew Dolny-Kolonia, Kowersk, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Olszowiec, Olszowiec-Kolonia,
2

jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków
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Osowa, Osowa-Kolonia, Podzamcze, Romanów, Skawinek, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga,
Stara Wieś Trzecia, Urszulin, Wandzin, Wincentówek, Wola Duża, Wola Duża-Kolonia, Wola
Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, Zadębie, Zaraszów, Zaraszów-Kolonia, Zdrapy. Podział ten
jest w większości zbieżny z podziałem na obręby ewidencyjne, z wyjątkiem sołectwa Grodzany, które
znajduje się w obrębie ewidencyjnym Bychawa Miasto.
Ryc. 1. Położenie Gminy Bychawa na tle Polski, województwa lubelskiego i powiatu lubelskiego

Źródło: opracowanie własne

Gmina Bychawa zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie aglomeracji lubelskiej. W ośrodku
tym następuje największa koncentracja i rozwój kapitału społecznego, innowacyjnego
i komunikacyjnego. Aglomeracja sukcesywnie będzie się rozszerzać o gminy podmiejskie. Zgodnie
w planem zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, struktura wewnętrzna
Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego ma ulegać przekształceniu w kierunku wzmocnienia ośrodków
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satelitarnych takich jak Lubartów, Łęczna, Piaski, Bychawa, Bełżyce, Kurów, co stworzy nowe szanse
rozwojowe również dla Bychawy3.

Rys historyczny
Datowanie początków Bychawy jest trudne do określenia. Wiadomo, że okolice Bychawy były
na stałe zamieszkane już w czasach średniowiecza. Urozmaicona rzeźba terenu, korzystne dla
rozwoju rolnictwa warunki glebowe oraz sprzyjające warunki klimatyczne były atrakcyjne dla
osadnictwa grup ludzkich na terenie dzisiejszej Gminy Bychawa już od pradziejów. Potwierdzeniem
tego są liczne stanowiska archeologiczne odkryte podczas badań powierzchniowych,
przeprowadzonych w latach 1987, 1988, 1989, 1990, 1996 w ramach projektu Archeologicznego
Zdjęcia Polski (AZP).
Ryc. 2. Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych na tle współczesnej sieci osadniczej, daty pierwszej
udokumentowanej informacji w źródłach pisanych na temat danej miejscowości

Źródło: Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Bychawa na lata 2020 - 2023

Badania archeologiczne grodziska na Zdrapach w dolinie Kosarzewki wskazują na istnienie
przedpiastowskiej osady słowiańskiej z VIII–X wieku. Tereny te były atrakcyjne dla myśliwych ze
względu na bogactwo zwierzyny, jednocześnie podmokłe tereny stanowiły dogodne miejsce dla
rozwoju rybactwa. W późniejszym okresie rozwinęła się hodowla bydła oraz koni. IX wiek to okres
3

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bychawa
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największego rozkwitu grodziska. Prawdopodobnie w XII lub XIII wieku jeden z władców dzielnicy
sandomierskiej przekazał tereny wokół Bychawy nieznanemu rycerzowi, a nadane tereny rozciągały
się wzdłuż rzeki w rejonie dzisiejszej Bychawki i Bychawy. Obszar wokół Bychawy zyskiwał
na znaczeniu, o czym może świadczyć budowa kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w XII wieku
i utworzenie ośrodka parafialnego (wraz z terenami wsi Stróża, Piczkowice, Gałęzów). Położenie przy
szlaku handlowym z Rusi do Kazimierza nad Wisłą i eksport zboża pozytywnie wpłynęły na rozwój
ziem dzisiejszej Gminy Bychawa.
Około połowy XV w na tym terenie założono kilka nowych osad, a z czasem właściciele ziem
zaczęli myśleć o lokalizacji miasta. Fundatorem miasta został Mikołaj Pilecki herbu Leliwa. W 1521
roku kupił dobra bychawskie od kasztelana krakowskiego Mikołaja Firleja. Przywilej lokacyjny Pilecki
otrzymał 16 maja 1537 roku od króla Zygmunta Starego. Miasto powstało na prawie magdeburskim,
miało samorząd oraz własne sądownictwo oraz otrzymało przywilej organizowania 2 jarmarków
w dniu św. Filipa i Jakuba (1 maja) i Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia) i cotygodniowego targu we
wtorki. Mieszkańcy otrzymali również zwolnienie na okres 10 lat od podatków na rzecz króla
i państwa, oraz od ceł krajowych i pogranicznych. Dzięki prawom i przywilejom miasto zaczęło się
rozwijać i uzyskiwało coraz większe znaczenie w okolicy. Kolejny właściciel Andrzej Myszkowski
zmienił kościół parafialny na zbór kalwiński i Bychawa stała się centrum ruchu kalwińskiego.
W drugiej połowie XVI w. na Lubelszczyźnie rozwijał się kalwinizm i w Bychawie w 1560 r. odbyły się
pierwsze dwa synody kalwińskie, dając początek zorganizowanej wspólnocie w regionie. Pod koniec
XVI wieku istniała już również żydowska gmina wyznaniowa. W tym okresie miasto zamieszkiwało
około tysiąc mieszkańców, którzy przede wszystkim zajmowali się handlem, rzemiosłem, usługami
i uprawą roli.
Rozwój ziem bychawskich został zahamowany w okresie rozbiorów. Po 1795 roku ziemie te
znalazły się pod zaborem austriackim – Galicja Zachodnia w cyrkule Józefowskim, później lubelskim.
W 1809 po wojnie Bychawa należała do Księstwa Warszawskiego. Wojna spowodowała kolejne
zniszczenia i straty, front przechodził tędy kilkakrotnie. Po powstaniu styczniowym Bychawa została
przekształcona w osadę i tak pozostało aż do 1958 roku, gdy Bychawa ponownie otrzymała prawa
miejskie. W okresie międzywojennym w wyniku zmian administracyjnych oraz przyłączenia do osady
sąsiednich wsi nastąpił dynamiczny wzrost liczby mieszkańców Bychawy. W czasie wojny utworzono
w Bychawie getto (1940). W 1942 roku znajdowało się w nim około 2600 Żydów. Getto zlikwidowano
w październiku 1942 roku – Żydów przewieziono do getta w Bełżycach. Po likwidacji getta
w Bełżycach (1943) Żydzi zostali zamordowani w obozach zagłady w Sobiborze i na Majdanku.
Patriotycznie nastawione społeczeństwo wzięło udział w organizacji ruchu oporu. Najliczniejszymi
organizacjami wojskowymi były Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie. W lipcu 1944 r. w akcji "Burza"
partyzanci wyzwalają Bychawę na kilka dni przed wkroczeniem Armii
Ryc. 3. Herb Gminy Bychawa

Czerwonej. Po zakończeniu wojny następuje parcelacja majątków
ziemskich, powstają organa "nowej władzy".
Herb Gminy Bychawa
Herb Bychawy, uznany już w XVII wieku, pochodzi od godła
Myszkowskich h. Jastrzębiec. Herb Gminy Bychawa został uchwalony
przez Radę Miejską w Bychawie uchwałą nr XLIII/290/2014 z dnia 26
czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej,
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banneru i pieczęci Gminy Bychawa oraz zasad ich stosowania. Herb Gminy Bychawa jest koloru
błękitnego w polu, którego znajduje się podkowa i krzyż (oba złote, czyli żółte i w jednym odcieniu
żółci) obwiedzione czarną linią konturową umieszczone w tarczy tzw. Hiszpańskiej.

Walory przyrodnicze
Zarówno walory i stan jakościowy środowiska naturalnego należy uznać za istotny element
atrakcyjności jednostek terytorialnych w kontekście osadniczym, turystycznym, jak również
inwestycyjnym. Środowisko przyrodnicze Gminy Bychawa i ukształtowanie jej powierzchni są bardzo
urozmaicone i reprezentują duże walory przyrodniczo-krajobrazowe. O walorach krajobrazowych
Gminy decydują przede wszystkim rozległość widoków i urozmaicona rzeźba (wąwozy i wzgórza
ostańcowe), a także malownicze elementy krajobrazu kulturowego, jak charakterystyczne rozłogi pól
i zieleń komponowana (parki, szpalery).
Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg. Kondrackiego Gmina Bychawa
w całości położona jest na Wyżynie Lubelskiej, w obrębie dwóch mezoregionów: większa jej część
należy do mezoregionu Wyniosłość Giełczewska, niewielki południowy fragment wchodzi w obręb
Padołu Zamojskiego. Wyniosłość Giełczewska jest centralną i najwyższą częścią Wyżyny Lubelskiej.
Na terenie wyniosłości występuje gwiaździsty układ dolin rzecznych (dopływy Bystrzycy spływają
z centralnego wzniesienia w różnych kierunkach) rozcinających system zrównań wierzchowinowych.
Składają się one z trzech poziomów rozdzielonych krawędziami. Poziomy te kształtują się na
następujących wysokościach: I (wysoki) - 270-230 m n.p.m., II (średni) 220 – 250 m n.p.m. i II (niski)
180-195 m n.p.m. Teren Gminy Bychawa w przeważającej części położony jest na średnim poziomie
wysokości, deniwelacja na terenie Gminy wynosi ponad 100 m. Najniżej położony punkt znajduje się
w dolinie Kosarzewki (189 m n.p.m.), natomiast najwyższy szczyt to Kamienna Góra (295 m n.p.m.).
Rzeki płyną niewielkimi, głęboko wciętymi dolinami, z którymi łączą się malownicze wąwozy.
Osobliwością geologiczną są tzw. „góry świadki”, utworzone z piaskowców trzeciorzędowych,
wznoszące się prawie do 300 m n.p.m. Interesujące są również źródła krasowe u podnóża
wapiennych zboczy.
Gmina Bychawa znajduje się w obrębie niecki lubelskiej o podłożu krystlicznym, będącej
fragmentem wschodnioeuropejskiej platformy prekambryjskiej. W budowie geologicznej Gminy
Bychawa dominują utwory kredowe i czwartorzędowe. Utwory kredowe reprezentowane są głównie
przez twarde opoki i margle, a w południowo-wschodniej części Gminy również i wapienie białe.
Skały węglanowe są silnie uszczelinowane. W obszarze stromych zboczy doliny Kosarzewki, czasami
również na wierzchowinach, skały te występują na powierzchni i są silnie zwietrzałe. Utwory
czwartorzędowe zalegające bezpośrednio nad kredą posiadają zróżnicowaną miąższość – w obrębie
doliny Kosarzewki dochodzi do 18 m, natomiast w obszarach wododziałowych osiąga do 1 m.
Na terenach najwyżej położonych czwartorzęd jest zredukowany nawet tylko do warstwy glebowej.
Reprezentowane są głównie przez gliny, piaski pylaste i mułki.
Na terenie Gminy Bychawa zlokalizowane jest tylko jedno udokumentowane złoże surowców
w miejscowości Zdrapy, na granicy z miastem.
Gmina Bychawa położona jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 –
Niecka Lubelska (Lublin). Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, w którym jako główny poziom
użytkowy występuje poziom kredowy. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika określane
są na 1330 tys. m³/dobę, a średnia głębokość ujęć na 85 m. Podlega on ochronie, ze względu
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na znaczenie w zaopatrzeniu w wodę aglomeracji lubelskiej oraz ze względu na brak osadów
izolujących poziomy wodonośne. Drugi poziom wodonośny – czwartorzędowy znajduje się w dolinach
rzecznych oraz na zboczach dolin. Wody piętra czwartorzędowego narażone są na zanieczyszczenia.
Zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej w celu umożliwienia oceny osiągnięcia
celów środowiskowych, przez które dla wód podziemnych rozumie się osiągnięcie dobrego stanu
jakościowego i ilościowego, wydziela się jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Są to jednostki
możliwie jednorodne pod względem stanu i warunków obciążenia presją. Gmina Bychawa leży na
obszarze jednolitych części wód podziemnych nr 89. W sensie hydrogeologicznym ma ona charakter
obiektu zamkniętego, a działy wód podziemnych wydzielonych poziomów wodonośnych pokrywają
się z działami wód powierzchniowych. Stan chemiczny i ilościowy wód tego JCWPd określony został
jako dobry.
Cechą charakterystyczną Gminy jest mała gęstość sieci rzecznej, a rzeki odznaczają się
niewielkimi przepływami. Gmina Bychawa położona jest w dorzeczu rzeki Bystrzycy, w całości
w zlewni rzeki Kosarzewki (rzeka IV rzędu).
Ryc. 4. Sieć wodna Gminy Bychawa

Źródło: Opracowanie własne

Rzeka Kosarzewka bierze swój początek u podnóża Bożego Daru ze źródła w Kosarzewie
Górnym (wydajność źródła 1,8 l/s). Rola źródeł w zasilaniu rzeki jest zmienna w zależności od
poszczególnych fragmentów rzeki, jednakże dorzecze Kosarzewki odznacza się występowaniem
licznych źródeł. Rzeka wkracza na teren Miasta Bychawa od południowego wschodu. Na północny
zachód od centrum Bychawy Kosarzewka przyjmuje wody rzeki Gałęzówki. Kosarzewka uchodzi do
Bystrzycy poza granicami Gminy. Obie rzeki odwadniają teren miasta Bychawa, a największe
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zagrożenie powodziowe związane jest z nagłym przyborem wód, które może mieć miejsce w wyniku
odwilży, długotrwałych opadów lub zatorów kry. W czasie roku notowane są dwa okresy
podwyższonych stanów wód rzecznych. Pierwszy, przeważnie silniejszy, jest wynikiem wiosennych
roztopów (marzec–kwiecień). Drugi wiąże się z nawalnymi deszczami w lipcu.
W Gminie brak jest trenów bagiennych i trwale podmokłych. Na omawianym terenie nie
występują naturalne zbiorniki wodne, natomiast funkcjonuje rekreacyjny Zalew Bychawski (zasilany
wodami Gałęzówki) o powierzchni 10,45 ha. W dole rzeki jest także kompleks stawów rybnych
Zielona Dolina o powierzchni ok. 13 ha.
Według Oceny stanu jednolitych części wód, rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014 2019 na podstawie monitoringu (dane GIOŚ) stan wód powierzchniowych na obszarze omawianej
Gminy oceniony został jako zły o umiarkowanym potencjale ekologicznym. Oznacza to, że wody nie
spełniają wymagań określonych w przypisanych jej celach środowiskowych. Na jakość wód w rzekach
powiatu lubelskiego (w tym również Gminy Bychawa) ma wpływ m.in. stan infrastruktury wodnokanalizacyjnej w poszczególnych gminach. Ze względu na nienajlepsze wyniki badań stanu wód
Gminy Bychawa konieczne jest podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu oraz ochrony wód
przed zanieczyszczeniem. Działania powinny mieć na celu ochronę przed eutrofizacją spowodowaną
wpływem źródeł bytowo-komunalnych i rolniczych (głównie azotany), ochronę przed
zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie szkodliwymi dla
środowiska wodnego. Podstawowym celem środowiskowym Ramowej Dyrektywy Wodnej jest
osiągnięcie przez wody co najmniej dobrego stanu. Na obszarach chronionych jednolite części wód
muszą spełniać dodatkowe cele środowiskowe wynikające z charakteru obszaru chronionego.
Również w kierunkach interwencji dla Żywicielskiego OSI wymagane są działania wspierające na rzecz
ochrony i kształtowania zasobów wodnych, w tym racjonalizacji wielkości poboru wody, rozwoju
i modernizacji oczyszczalni ścieków, zwiększenia małej retencji i renaturyzacji rzek.
Teren Gminy Bychawa znajduje się w obrębie chełmsko – podlaskiej krainy klimatycznej,
wchodzącej w skład Klimatów Wielkich Dolin. Klimat ten wykazuje dużą zmienność, pozostając
w zasięgu ścierania się cech klimatu morskiego i kontynentalnego. Decydującą rolę w kształtowaniu
pogody na terenie Gminy odgrywają przeważające masy powietrza polarno-morskiego oraz
kontynentalnego. Masy polarno-morskie odpowiedzialne są za ochłodzenie w miesiącach letnich oraz
odwilże i śnieg zimą, natomiast masy kontynentalne przynoszą mroźną pogodę bez opadów
w miesiącach zimowych, a latem pogodę słoneczną i suchą. Ruch mas powietrza wywołuje zmiany
ciśnienia atmosferycznego, które na tym terenie waha się średnio w granicach 995–1000 hPa.
Przeważają wiatry z kierunków zachodnich, silne wiatry (powyżej 8 m/s) - średnio 50 dni w roku.
Średnia roczna temperatura dla rejonu Gminy Bychawa to około 7,4C, średnia w półroczu ciepłym
19,5-20 C i jest ona nieco wyższa niż na tej samej szerokości geograficznej w innej części Polski),
minimalna w półroczu chłodnym – 3 do – 3,5 ºC (nieco niższa niż na tej samej szerokości w Polsce).
Okres zimy trwa ok. 100-110 dni w roku, wiosna – 40-50 dni, lato – 110-115 dni, natomiast jesień 8095 dni. Okres przymrozków to ok. 155 dni w roku, a okres wegetacyjny – 210 dni. Średnie opady
atmosferyczne na terenie gminy wynoszą 500 mm i są one niższe niż średnie dla kraju (600 mm).
Najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec, a miesiącami najuboższymi w opady są: styczeń, luty
i marzec. Opady śniegu występują 50-70 dni w roku, najczęstsze w grudniu i styczniu. Trwałość
pokrywy śnieżnej wynosi 60-90 dni, przy grubości rzędu kilkunastu centymetrów.
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Wśród gleb dominują gleby płowe (pseudobielicowe) i są to gleby bardzo dobrej jakości pod
względem wartości rolniczej. Mniejsze powierzchnie zajmują gleby brunatne. W dolinach rzecznych
znajdują się mady. Wysoka jakość gleb oraz warunki agroklimatyczne powodują wysoką przydatność
rolniczej przestrzeni do użytkowania i produkcji rolniczej. Ogólny wskaźnik określony przez IUNG
wynosi 93,1, przy średniej w województwie 78 i plasuje obszar gminy na 10 miejscu w województwie.
Gleby podlegające ochronie prawnej z uwagi na Ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych (gleby
o wysokiej klasie bonitacyjnej) obejmują w Mieście i Gminie ponad 11 tys. ha, co stanowi ponad 85%
użytków rolnych. Największy jest udział gleb III klasy bonitacyjnej w kompleksach przydatności:
pszenny (dobry 5,9 tys. ha, wadliwy 5,8 tys. ha, bardzo dobry 1,4 tys. ha.). Grunty V i VI klasy zajmują
zaledwie około 135 ha. Gmina ma charakter rolniczy, a dobra jakość gleb w połączeniu z korzystnymi
warunkami wodnymi i klimatycznymi stanowi podstawę do prowadzenia gospodarki rolnej na
wysokim poziomie, w tym rolnictwa ekologicznego.
Zagrożeniem naturalnym gruntów rolnych i leśnych jest erozja. Lubelskie należy
do województw o umiarkowanym zagrożeniu powstawaniem osuwisk (południowa i centralna część
województwa).
Duża powierzchnia utworów lessowych, spadki terenu i bardzo mała powierzchnia lasów na
terenie Gminy sprzyja erozji gleb. Gmina Bychawa objęta jest pierwszym stopniem pilności ochrony
przed erozją, która w silnym natężeniu zagraża 8 229 ha. Stanowi to 56,3% powierzchni Gminy, co
jest najwyższym wskaźnikiem w woj. Lubelskim.
System przyrodniczy Gminy Bychawa budują płaty lasów, zadrzewień przydrożnych
i śródpolnych, zieleń przydomowa ozdobna i użytkowa oraz zieleń miejska, zbiorowiska, łąkowe,
zaroślowe i kserotermiczne. Występuje tu mozaika siedlisk i ekosystemów: rolniczych, siedlisk
kserotermicznych, leśnych, łąkowych, pastwiskowych, ruderalnych i segetalnych.
Zbiorowiska zaroślowe i kserotermiczne koncentrują się w wąwozach, roślinność wodna
i szuwarowa jest związana z zakolami Kosarzewki i Gałęzówki i rowami melioracyjnymi, a zbiorowiska
łąkowe są również ograniczone do wąskich dolin rzecznych.
Las stanowi niezwykle ważny układ ekologiczny o znaczącej roli w budowie przestrzeni
i krajobrazu. Jest to najbardziej stabilny i najwyżej zorganizowany ekosystem, dlatego też
rozmieszczenie lasów jest kluczem do zapewnienia trwałości krajobrazu oraz zachowania
urodzajności gleb4. Wskaźnik lesistości dla Gminy Bychawa w 2020 roku wyniósł 8,4% i był znacznie
niższy od średniej dla powiatu 10,3% i województwa 23,4%. Podobnie jak w pozostałych gminach
Żywicielskiego OSI cechą wiodącą Gminy Bychawa jest bardzo niska lesistość. W strukturze własności
przeważają grunty leśne prywatne, które stanowią 72,44% wszystkich gruntów leśnych w obszarze
Gminy, tj. 892,7 ha. Pozostała część to grunty leśne publiczne – 27,56% (339,55 ha)5. Prawie
wszystkie lasy posiadają status lasów gospodarczych z wyjątkiem niewielkich lasów o funkcji
glebochronnej pomiędzy Gałęzowem a Wolą Gałęzowską. W dolinie Kosarzewki występują
zbiorowiska olsowe (Bychawka, Zdrapy) a sporadycznie łęgowe. Dominują lasy grądowe
na siedliskach lasu mieszanego i mieszanego świeżego. Średni wiek drzewostanów określa się
w granicach 50 lat. Starodrzewy sosnowe lub dębowe zachowały się w niewielkich obszarach.
4

Bencat F., Supuka J. 1988. Rola roślinności i gleby w kształtowaniu i ochronie estetycznych i rekreacyjnych
walorów krajobrazu. Zasoby glebowe i roślinne - użytkowanie, zagrożenie, ochrona. W: Red. R. Olaczek. Państwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. 275-288.
5
Dane na 2020 rok (BDL GUS)
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Najstarsza dąbrowa (135 letnia) o powierzchni około 1,5 ha występuje w tzw. Lesie Budnym w rejonie
Podzamcza.
Na terenie Gminy Bychawa obszary o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych
objęte zostały ochroną. Według danych GUS za 2020 rok, na terenie Gminy znajdowało się 4070 ha
obszarów prawnie chronionych poprzez ustanowienie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, rezerwatu przyrody „Podzamcze” i 4 pomników przyrody6. Obszary chronione zajmują
18,2% powierzchni Gminy Bychawa.
Porównując się do innych…
Obszary chronione na obszarze Gminy Bychawa stanowią 13,07% powierzchni obszarów
chronionych w powiecie lubelskim. W zestawieniu z gminami grupy porównawczej pod kątem
powierzchni obszarów chronionych Gmina Bychawa plasuje się bardzo wysoko, tylko Gmina
Modliborzyce ma rozleglejsze obszary chronione.
Tabela 2. Powierzchnie prawnie chronione oraz pomniki przyrody w powiecie lubelskim, Gminie
Bychawa i w gminach grupy porównawczej w 2020 r.
Powiat
Forma ochrony
Bychawa
Parczew
Szczebrzeszyn
Annopol
Modliborzyce
lubelski

obszary
chronione
ogółem (ha)
udział obszarów
prawnie chronionych
w powierzchni
ogółem (%)
parki narodowe (ha)
rezerwaty przyrody
parki krajobrazowe
(ha)
rezerwaty i pozostałe
formy ochrony
przyrody w parkach
krajobrazowych (ha)
obszary chronionego
krajobrazu (ha)
rezerwaty i pozostałe
formy ochrony
przyrody na
obszarach
chronionego
krajobrazu (ha)
użytki ekologiczne
(ha)
pomniki przyrody
(szt.)

31 129,06

4 070,00

81,90

2 885,65

313,30

8 140,00

18,53

27,81

0,56

23,42

2,07

53,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,40

3,40

81,90

0,00

313,30

538,90

8 795,00

0,00

0,00

2 878,75

0,00

5 435,00

87,20

0,00

0,00

0,00

0,00

538,90

22 249,26

4 070,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

49,44

3,40

0,00

0,00

0,00

0,00

51,49

0,00

0,00

13,41

0,00

5,00

90

4

5

18

7

13

Źródło: BDL GUS

Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) utworzony został ze względu
na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy pod względem
6

Dane Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf
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możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją
korytarza ekologicznego. W rzeźbie terenu Czerniejowskiego OChK wyróżniają się formy pochodzenia
denudacyjnego: powierzchnie zrównań, krawędzie i równiny denudacyjne, ostańce, oraz formy
pochodzenia rzecznego: doliny rzek, terasy akumulacyjne, starorzecza, młode rozcięcia erozyjne,
suche doliny. Największym ciekiem Czerniejewskiego OChK jest rzeka Bystrzyca, do której na terenie
Obszaru uchodzą dwa dopływy: Kosarzewka i Krężniczanka. Czerniejowski OChK posiada duże walory
botaniczne i zróżnicowane typy ekosystemów. Rośliny rzadkie i chronione reprezentują różne grupy
siedliskowe: leśne, kserotermiczne, torfowiskowe, wodne i synantropijne. Występuje tu ponad 100
gatunków roślin rzadkich i chronionych, m. in.: aster gawędka, zawilec wielkokwiatowy, wężymord
stepowy, orlik pospolity, wisienka karłowata. Obszar charakteryzuje się krajobrazem rolniczym,
a także dość dużymi kompleksami leśnymi, w których występują: lipa drobnolistna, grab, dąb
szypułkowy, brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna. Znaleźć tu można również zespoły muraw
i zarośli kserotermicznych: zespoły omanu wąskolistnego, zarośla głogu i tarniny, zespoły bodziszka
i koniczyny alpejskiej. Na podłożu piaszczystym występują min.: zespoły kostrzewy i macierzanki
piaskowej, a także zespół kocanki i jasieńca piaskowego.
Świat zwierząt Czerniejowskiego OChK jest dość zróżnicowany. Wśród zwierząt leśnych licznie
występujących należy wymienić: lisy, kuny, tchórze, sarny, dziki, zające i łasice. Można tu
spotkać ponad 100 gatunków ptaków, między innymi: zimorodek, kilka gatunków dzięcioła, kowalik,
jaskółka, słowik, skowronek, czapla, błotniaka stawowego czy gawron. Na rzekach i zbiornikach
wodnych występują dzikie kaczki i gęsi. Wśród gadów da się zaobserwować żmiję, węża wodnego,
jaszczurki, a także nielicznie występującego żółwia błotnego.
Ryc. 5. Obszary chronione i kompleksy leśne w Gminie Bychawa

Źródło: opracowanie własne
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Na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyróżniono 3 rezerwaty
przyrody: Stasin (gm. Lublin), Wierzchowiska (gm. Piaski), Podzamcze (gm. Bychawa).
Rezerwat przyrody Podzamcze jest rezerwatem stepowym wyznaczonym ze względu
na występujące tu zbiorowiska roślinności kserotermicznej (między innymi oman wąskolistny, oman
szorstki, wisienka karłowata). Powierzchnia rezerwatu wynosi 3,4 ha i położony jest na stromej
skarpie lessowo-kredowej. W celu ochrony rzadkich gatunków roślin, konieczne jest wykaszanie zbyt
bujnych traw i usuwanie niektórych odrostów roślin krzewiastych. Przeprowadzana jest też wycinka
pospolitych drzew. Można tu spotkać turzycę niską, kostrzewę walezyjską, ostrożeń panoński, oman
wąskolistny.
Pomniki przyrody:
 lipa drobnolistna zlokalizowana w mieście Bychawa przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i

Zamkowej w Bychawie;
 jesion wyniosły zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy 1 Maja z ulicą Partyzantów przed
budynkiem Urzędu Miejskiego w Bychawie;
 grusza domowa – gospodarstwo rolne, Bychawa, ul. Sienkiewicza 2;
 dąb szypułkowy – gospodarstwo rolne, Sławinek 25, gm. Bychawa.
Ze względu na głównie rolnicze użytkowanie terenu wśród fauny przeważają gatunki
związane z ekosystemami polnymi. W strefie dolin Kosarzewki i Gałęzówki, gdzie występuje większa
różnorodność siedlisk, fauna jest nieco bardziej urozmaicona. We wszystkich występujących grupach
zwierząt przeważają gatunki środkowoeuropejskie. Fauna ssaków jest licznie reprezentowana przez
gryzonie, np. mysz polna, mysz domowa, nornik zwyczajny, szczur wędrowny. Z większych ssaków
wymienić można między innymi jeża, kreta, ryjówkę aksamitną, zająca szaraka, sarnę, dzika, lisa,
kunę leśną.
Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Bychawie klasa czystości powietrza miasta
wg kryteriów ochrony zdrowia i wskaźników oceniona jest jako C (pył PM10, BaP), natomiast klasa
czystości powietrza miasta wg kryteriów ochrony roślin i wskaźników oceniona jako A. Zaliczenie
strefy do klasy C wynika z wystąpienia przekroczeń odpowiedniej wartości kryterialnej stężeń
substancji na określonym obszarze strefy i nie powinno być utożsamiane ze złą oceną jakości
powietrza na terenie całej strefy. W strefach zaliczonych do klasy C wymagane jest prowadzenie
określonych działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły o ograniczonym
zasięgu) i dla określonych zanieczyszczeń, mających na celu osiągnięcie odpowiednich poziomów
dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu w wyznaczonym terminie. Należy do nich
opracowanie programu ochrony powietrza, o ile program taki nie został opracowany wcześniej i nie
jest realizowany w odniesieniu do danego zanieczyszczenia i obszaru7. Działania ograniczające emisję
substancji podstawowych wiążą się przede wszystkim ze zmianą nośników energii (gazyfikacja) oraz
„uciepłownieniem” gospodarstw domowych (likwidacja emisji niskiej). Kolejnym działaniem może być
popularyzacja odnawialnych źródeł energii. Kierunki działań zmierzające do podniesienia dbałości
o jakość powietrza i spełnienie wymogów emisyjnych z instalacji dla Gminy Bychawa wymienione
zostały w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2018-2021 z perspektywą
do 2025 roku.

7

art. 91 ustawy – Prawo ochrony środowiska
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Walory kulturowe
Walory kulturowe to wszystkie elementy wytworzone bądź organizowane i kontrolowane
przez ludzi. Należą do nich m.in. muzea i rezerwaty (o charakterze innym niż przyrodnicze), obiekty
o charakterze historycznym i militarnym, zabytki budownictwa i architektury, miejsca upamiętniające
wydarzenia jak np. pomniki. Pozostałe walory to: teatry, kina, instytucje o charakterze edukacyjnym
i rozrywkowym, centra handlowe, organizowane wydarzenia masowe np. festiwale, pielgrzymki.
Ponadto niezmiernie istotne w procesie kształtowania tożsamości każdej społeczności lokalnej jest
niematerialne dziedzictwo kulturowe, które pozwala na zachowanie tradycji odziedziczonych
po przodkach i przekazanie ich kolejnym pokoleniom. Walory kulturowe zaspakajają zarówno
potrzeby naturalne człowieka, jak i te wyższego rzędu.
O bogatej historii Gminy Bychawa oraz o wielokulturowości obszaru świadczyć może
znajdujący się tutaj szereg zabytków. Zgodnie z obwieszczeniem nr 1/2021 Lubelskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 12 stycznia 2021 r. wśród 10 zabytków
z obszaru Gminy, wpisanych do rejestru Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie,
zlokalizowane są tu zarówno obiekty sakralne świadczące o wielokulturowej przeszłości miasta jak
i zabytki architektury świeckiej oraz zabytek związany z okresem I Wojny Światowej. Opisy zabytków
znajdują się w tabeli poniżej.
Tabela 3. Zabytki Gminy Bychawa wpisane do rejestru „A” zabytków nieruchomych województwa lubelskiego
na dzień 31 grudnia 2020 r.
l.p.

1

2
3
4

5
6
7

Miejscowość

Bychawa

Bychawa
ul. Spokojna
Bychawa
ul. Kościuszki 5
Bychawa
ul. Ks. Piotra
Ściegiennego 25
Bychawa
Bychawa
ul. Zamkowa
Bychawka

8
9

Gałęzów
Wola Gałęzowska

10

Zaraszów Kolonia

Zakres wpisu

ruina pałacu z otaczającym drzewostanem (w tzw.
Podzamczu) oraz zespół zabudowań podworskich: dwa
spichlerze, obora
cmentarz paraf. rzymskokat., w gran. ogrodzenia
cmentarnego
dawna synagoga, w gran. murów zewnętrznych na
działce wskazanej w decyzji
kościół paraf. pw. św. Jana Chrzciciela z wyposażeniem
w zabytki ruchome, dzwonnica, drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego
cmentarz wojenny z I wojny świat., na tzw. „Białej
Górze”
kapliczka przydrożna wraz z otoczeniem
zespół kościelny: kościół paraf. pw. Wszystkich
Świętych, plebania, starsza część
cmentarza
grzebalnego z nagrobkami, kaplicą grobową Stadnickich,
ogrodzenie kościoła z bramą, dwiema bramkami i
czterema kapliczkami
zespół dworsko-parkowy: dwór, park, stawy, las
park, wraz z aleją dojazdową do zabudowań
podworskich
cmentarz wojenny z I wojny światowej

Nr rejestru

A/291
A/936
A/1102
A/175
A/1088
A/341

A/852

A/819
A/712
A/1073

Źródło: Obwieszczenie nr 1/2021 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 12
stycznia 2021 r. w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i do
rejestru zabytków archeologicznych województwa lubelskiego
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Stan zachowania zabytkowych obiektów sakralnych będących w rejestrze zabytków oceniony
jest jako dobry.
Na terenie Gminy Bychawa nie ma zabytków wpisanych do rejestru „C” zabytków
nieruchomych województwa lubelskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Pozostałe obiekty zabytkowe z terenu Gminy zostały wpisane do aktualnej Gminnej Ewidencji
Zabytków przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Bychawy Nr 19/OW/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.
Ewidencja ta prowadzona jest w formie zbioru kart adresowych dla zabytków nieruchomych
i stanowisk archeologicznych z terenu Gminy i liczy sobie 72 pozycje.
Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bychawa zabytki
o najwyższym znaczeniu dla Gminy to:
 Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Bychawie (fot. 1A);
 Zespół pałacowo-dworsko-folwarczny w Bychawie(fot. 1B);
 Cmentarz parafialny w Bychawie (fot. 1C);
 Synagoga w Bychawie i cmentarze żydowskie „stary” i „nowy” (fot. 1D);
 Zespół kościoła parafialnego, rzymsko-katolickiego pw. Wszystkich Świętych w Bychawce

Drugiej (fot. 1E);
 Zespół dworsko-parkowy w Gałęzowie (fot. 1F);
 Zespół dworsko-parkowy w Woli Gałęzowskiej (fot. 1G);
 Cmentarze wojenne z I Wojny Światowej w Bychawie (fot. 1H), Bychawce Drugiej
i Zaraszowie (fot. 1I).
Fot. 1. Wybrane zabytki w Gminie Bychawa

Źródło: Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Bychawa na lata 2020 - 2023

Na terenie gminy Bychawa zlokalizowano 110 stanowisk archeologicznych. Prawie wszystkie
stanowiska archeologiczne ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bychawa są to stanowiska
nowoodkryte podczas badań powierzchniowych, przeprowadzonych w ramach Archeologicznego
Zdjęcia Polski (AZP).
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Na badanym obszarze obowiązuje Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Bychawa na lata 2020-2023 podjęty Uchwałą Nr XXIV/176/2020 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia
25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Bychawa na lata 2020-2023. Program opracowywany jest w cyklu 4 letnim.
Miasto i Gmina Bychawa znajdują się na obszarze rekomendowanego utworzenia Parku
Kulturowego8 Środkowej Bystrzycy i Kosarzewki.
W granicach Gminy Bychawa znaleźć można szereg kapliczek i krzyży przydrożnych. Są one
głównie wynikiem przejawu kultu maryjnego, ale również są to wota powstałe po epidemiach na
obszarze Gminy czy miejsca upamiętniające wydarzenia istotne w życiu społeczności zamieszkującej
te tereny. Stanowiły też punkty orientacyjne na rozstajach. Obecnie przy kapliczkach i krzyżach
przydrożnych odbywają się tzw. nabożeństwa majowe odprawiane w formie litanii Loretańskiej
(tradycja swój początek bierze na przełomie XIII i XIV w). Społeczność lokalna dba i opiekuje się
kapliczkami i krzyżami przydrożnymi (wymiana kwitów, zniczy, strojenie).
Gmina Bychawa to obszar o bogatym dziedzictwie niematerialnym i wielokulturowej tradycji
polsko-żydowskiej. Dziedzictwo niematerialne to rodzaj dziedzictwa, który jest przekazywany
z pokolenia na pokolenie i ustawicznie odtwarzany przez wspólnoty i grupy w relacji z ich
środowiskiem, historią i stosunkiem do przyrody. Dziedzictwo to stanowią: „praktyki, wyobrażenia,
przekazy, wiedza i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty
i przestrzeń kulturowa - które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają
za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane
z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem,
oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości,
przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej
kreatywności”9. W Gminie żywe dziedzictwo promują zespoły ludowe (kapela Cyja, zespół Słowianki),
koła Gospodyń Wiejskich, Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Stowarzyszenie Razem dla
Kultury, Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Klub Seniora, Chór Simul Cantare, Męski Zespół
Wokalny „Podkowiaki”, które są obecne na uroczystościach lokalnych, jak również na zewnątrz
Gminy.
Dziedzictwo kulinarne Gminy Bychawa jest niezwykle bogate, o czym świadczyć mogą
produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Na długiej liście prawie 2 tys. produktów tradycyjnych z całego kraju, znajduje się
210 z województwa lubelskiego, w tym z Bychawy, m.in.: Masło z Bychawy, Twaróg z Bychawy,
Maślanka naturalna z Bychawy, Śmietana z Bychawy, Piróg gryczany Gałęzowski, Chleb starowiejski,
Bułka wiejska, Chleb gryczany, Chleb żytni naturalny. Obszar Bychawy jest również znany z pierogów.
Gmina Bychawa prowadzi listę osób i instytucji zasłużonych dla Gminy. Lista jest bardzo długa
i obejmuje zarówno osoby prywatne jak i stowarzyszenia czy Spółdzielnie. Dzięki swoim staraniom,
pasjom i pracy wszyscy wnieśli duży wkład w rozwój gospodarczy, kulturowy i społeczny Miasta
8

Park kulturowy jest jedyną formą wskazującą na ochronę krajobrazu kulturowego – jego utworzenie należy do
kompetencji rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego konserwatora zabytków. W intencji ustawodawców celem parku
kulturowego powinno być zachowanie i kultywowanie regionalnych tradycji kulturowych, w tym regionalnego
budownictwa. Dla społeczności lokalnych może to mieć olbrzymie znaczenie, chociażby dla rozwoju tzw. turystyki
kulturowej. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony na podstawie zgodnych uchwał rad gmin
(związku gmin), na których terenie ma być utworzony.
9
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
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i okolic Bychawy. Znajduje się u wiele osób, które otrzymały odznaczenia i wyróżnienia ze względu
na prowadzoną działalność na rzecz bychawian i Miasta.
 Bernard Piraud - Bernard Piraud, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący powstałego























we Francji Komitetu Solidarności z Polską. Komitet niósł pomoc humanitarną
mieszkańcom Lubelszczyzny, w tym bychawskiemu szpitalowi dostarczając leki oraz
wyposażenie.
Gerard Potrion - spółpracował z Komitetem Solidarności z Polską. Dzięki Gerardowi
Potiron od 1991 roku zaczęła rozwijać się owocna współpraca obu miast: La Chapelle sur
Erdre i Bychawy.
Jan Stolarczyk - członek Zarządu Komitetu Solidarności z Polską, Optował na rzecz
podpisania Aktu Miast Bliźniaczych i współpracy Gimnazjum nr 1 w Bychawie z College
Beauregard w La Chapelle sur Erdre.
Fabrice Rousell - Współpracę z gminą Bychawa rozpoczął w roku 2001 zajmując
w merostwie stanowisko do spraw sportu
Helene Bocher - przewodnicząca Comite de Jumelage de La Chapelle sur Erdre avec
Bychawa. Aktywnie wspiera działalność społeczną oraz rozwój oświaty, kultury i nauki
mieszkańców miast partnerskich.
Paweł Pikula – Starosta Lubelski, od początku pracy zawodowej związany ze środowiskiem
bychawskim. Prowadził liczne działania mające na celu podniesienie standardu usług
świadczonych w administracji jak również poprawy jakości życia mieszkańców Gminy.
Henryk Dudziak – od początku pracy zawodowej osoba związana z oświatą, działa
w kierunku rozwoju bazy Liceum Ogólnokształcącego w Bychawie, z jego inicjatywy
utworzono Młodzieżową Orkiestrę Dętą.
Ryszard Sprawka - W latach 1990-1998 pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bychawa.
Zrealizował w tym okresie wiele ważnych dla gminy Bychawa inwestycji.
Mariusz Nawłatyna - W latach 1996-2010 dyrektor Bychawskiego Domu Kultury, od 2001
r. Bychawskiego Centrum Kultury. Podjął działania mające na celu budowę od podstaw
działalności samorządowej instytucji kultury, tworzył nowe grupy i formy aktywności
kulturalnej.
Maria Dębowczyk - dokumentuje i popularyzuje przeszłość Bychawy i okolic. Od 27 lat
aktywnie działa w zarządzie Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. Jest autorką
kilkuset artykułów zamieszczanych głównie w lokalnej prasie odkrywającej bogactwo
przeszłości i tożsamości kulturowej małej ojczyzny, jak również publikacji książkowych
na temat dziejów miasta Bychawa.
Władysław Gromek - zainicjował i doprowadził do współpracy miasta Bychawa
z La Chapelle sur Erdre we Francji, która trwa do dzisiaj. Jest pomysłodawcą powstania
w 1993 r. Związku Prywatnych Przedsiębiorców (współprzewondniczący). Był dyrektorem
Bychawskiego Domu Kultury i kierownikiem Rejonowego Urzędu Pracy w Bychawie.
Józef Rachwał - Jego życiową pasją jest miłość do sportu oraz współpraca z młodzieżą
w dziedzinie sportu. Prowadził działania organizatorskie i promujące sport wśród
mieszkańców Gmin. Związany z klubem sportowym BLKS „Granit” Bychawa.
Jerzy Podstawka – lekarz, zawodowo związany z Bychawą. Nie tylko dbał o pacjentów ale
brał również czynny udział w promocji zdrowia. Propagator idei miasta Bychawy jako
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miejsca przyjaznego dla życia, mogącego mieć charakter miejscowości uzdrowiskowej.
Piastował wiele funkcji kierowniczych w SP ZOZ w Bychawie.
 Na liście znajduje się również Klub Seniora w Bychawie – początki klubu datowane są na
1973 rok. Przez 40 lat Klub Seniora wypracował sprawdzone i aktywne formy
zagospodarowania wolnego czasu nie tylko wśród Seniorów jak i całej Społeczności
Bychawskiej.
 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bychawie – początki Spółdzielni sięgają XX
w. Z inicjatywy ks. A. Kwiatkowskiego powstało wiosną 1906 r. w Bychawie Spółdzielcze
Stowarzyszenie Spożywców „Jedność” – pierwsze tego typu w guberni lubelskiej.
W centrum miasta powstał budynek „Jedności” zwany „Domem Ludowym”, który poza
funcjami sklepu i magazynu pełnił również rolę Ośrodka Kultury w Bychawie. Po wybuchu
wojny „Jedność” przekształcona została w jednostkę gospodarczą Gminną Spółdzielnię
„Samopomoc Chłopską”. Działała prężnie, wybudowano wiele budynków (m.in.
pawilonów, wytwórni, sklepów). Był to największy zakład pracy w Mieście. Część obiektów
funkcjonuje do dziś.
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie – powstała w 1928 r. z inicjatywy
ks. Józefa Barszczewskiego. Spółdzielnia rozwijała się zrzeszając coraz więcej udziałowców
i skupując coraz więcej mleka. W 2006 r. Spółdzielnia uzyskała status zakładu unijnego.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska jest zakładem z bardzo dużymi tradycjami. Spółdzielnia
uczestniczy w konkursach, promocjach i targach artykułów mleczarskich, np. masło extra –
produkt z oferty Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie zdobył certyfikat „Doceń
polskie” oraz prestiżowy tytuł TOP PRODUKT.

2.2

Infrastruktura i przestrzeń

Transport i komunikacja
Dostępność komunikacyjna obszaru rzutuje na rozwój gospodarczy poprzez podnoszenie jego
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej, jak również wpływa na poprawę bytu mieszkańców.
Na układ komunikacyjny Gminy Bychawa składają się drogi wojewódzkie, powiatowe
i gminne. Przez gminę nie przebiegają drogi krajowe, w związku, z czym Gmina Bychawa
charakteryzuje się słabą zewnętrzną dostępnością komunikacyjną.
Gmina Bychawa posiada dość dobrą dostępność komunikacyjną do Lublina – stolicy
województwa i zarazem siedziby powiatu lubelskiego. Najkrótsza trasa prowadzi drogą wojewódzką
nr 836 i drogą powiatową nr 2269L. Odległość to około 30 km, a czas przejazdu wynosi około 35 min.
Gmina Bychawa oddalona jest o 33 km od Kraśnika, 27 km od Bełżyc oraz 30 km od Piask.
Układ komunikacyjny tworzy dobrze rozwinięta sieć dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych, które zapewniają dostępność do wszystkich miejscowości na obszarze Gminy oraz
miejscowości gmin ościennych. Przez Gminę przebiegają 3 drogi wojewódzkie o łącznej długości 25,8
km:
 Nr 834 Niedrzwica Duża - Bychawa - Stara Wieś III (klasa techniczna G);
 Nr 836 Bychawa - Kębłów - Piaski - do drogi krajowej S17 (klasa techniczna G);
 Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw (klasa techniczna G).
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Ryc. 6. Położenie komunikacyjne Gminy Bychawa

Źródło: opracowanie własne

W ciągu dróg wojewódzkich nr 834 i 836 planowana jest budowa obwodnicy miasta
Bychawa10.
Długość dróg powiatowych wynosi około 79 km, z czego prawie 72 km posiadają
nawierzchnię asfaltową, natomiast 7,2 km mają powierzchnię gruntową. Sieć dróg powiatowych
buduje 16 odcinków: 2269 L, 2278 L, 2279 L, 2280 L, 2283 L, 2284 L, 2285 L, 2287 L, 2288 L, 2294 L,
2295 L, 2296 L, 2297 L, 2298 L, 2303 L, 2304 L.
Drogi gminne składają się z 66 odcinków o łącznej długości 98,6 km.
Uzupełnienie sieci drogowej stanowią działki będące drogami dojazdowymi. Są to działki
o nawierzchni gruntowej o łącznej powierzchni ok. 81 ha.
Na koniec 2020 roku w Gminie Bychawa drogi o powierzchni asfaltowej stanowiły 53%
wszystkich dróg.
Na terenie Gminy Bychawa transportem zbiorowym osób zajmują się prywatne
przedsiębiorstwa. Transport oparty jest na komunikacji mikrobusowej realizowanej przez prywatnych
przewoźników i realizuje połączenia wewnątrz Gminy jak i również międzygminne.

Infrastruktura teleinformatyczna
Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu ma szczególne znaczenie dla rozwoju
obszaru i dla jakości życia mieszkańców.

10

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bychawa
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Sieć szerokopasmowa składa się z dwóch warstw: szkieletowej i dystrybucyjnej. Warstwę
szkieletową tworzą węzły szkieletowe i połączenia między nimi. W warstwie dystrybucyjnej,
zakończenia sieci stanowią punkty dystrybucyjne, na bazie, których możliwa jest w dalszej kolejności
budowa sieci dostępowych. Przez teren Gminy Bychawa nie przebiega sieć szkieletowa ani
dystrybucyjna.
Ryc. 7 Sieć szerokopasmowego Internetu oraz stacje telefonii komórkowej na obszarze Gminy Bychawa

Źródło: opracowanie własne

Szerokopasmowy dostęp do Internetu zapewniają również prywatni operatorzy. Poziom
penetracji budynków zasięgami Internetu stacjonarnego ogółem11 dla Gminy Bychawa mieści się
w przedziale 60,1% - 80%12. Jednakże penetracja budynkowa zasięgami Internetu stacjonarnego
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wygląda już dużo gorzej i mieści się w przedziale 5,1% - 20%.
Penetracja lokalowa zasięgami Internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s mieści
się w przedziale 20,1% - 40%.
Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce oraz poziom jej
wykorzystania jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a POPC ma pomóc
11

Stosunek liczby budynków znajdujących się w zasięgu sieci o określonych parametrach do liczby wszystkich
budynków na analizowanym obszarze.
12
Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2020 roku
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w wykorzystaniu możliwości technologii cyfrowych. Sieć, która powstanie w efekcie programu będzie
otwarta, co oznacza, że będzie dostępna dla wszystkich operatorów, również lokalnych, którzy będą
mogli oferować swoje usługi. Pozwoli to mieszkańcom na dokonanie indywidualnego wyboru
dostawcy usług.
Penetracja budynkowa Internetem stacjonarnym o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wg
stanu na dzień 31.12.2019 dla Gminy Bychawa wynosiła 0,15766, co daje Gminie 2135 miejsce
w rankingu wszystkich gmin w kraju oraz 614 miejsce w rankingu gmin miejsko-wiejskich w kraju.
Prognozowana penetracja budynkowa Internetem stacjonarnym o przepustowości co najmniej
30 Mb/s po realizacji 4 konkursów POPC wynosi 0,661713.
Gmina Bychawa należy do strefy numeracyjnej Lublina. Łączność telefoniczna jest
zautomatyzowana i wszystkie miejscowości w Gminie posiadają łączność telefoniczną pod postacią
sieci napowietrznych, doziemnych i światłowodowych w oparciu o kablowe i światłowodowe
połączenia międzymiastowe. Ponadto, mieszkańcy gminy korzystają z telefonii bezprzewodowej
różnych operatorów sieciowych.

Infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa
Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy Bychawa zajmuje się PGE Dystrybucja
Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Lublin Teren. W mieście Bychawa znajduje się Posterunek
Energetyczny Bychawa (ul. Mickiewicza 40).
Gmina jest zaopatrywana w energię za pomocą napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV
relacji:


Abramowice - Bychawa. Na odcinku od słupa nr 56 do słupa 59 (długość linii ok 0,9 km)
oraz od słupa nr 64 do bramki GPZ Bychawa (długość linii ok. 5,4 km)
 Bychawa - Budzyń. Na odcinku od bramki GPZ Bychawa do słupa nr 96 (długość linii ok. 3,8
km).
Na terenie miasta zlokalizowany jest jeden główny punkt zasilający (GPZ). Maksymalna
obciążalność przedmiotowych linii 110 kV z uwzględnieniem zastosowanej na GPZ aparatury wynosi
630 A. Stacja zaopatruje w energię również gminy ościenne. GPZ zabezpiecza bieżące potrzeby
energetyczne Miasta i Gminy, posiada również rezerwy mocy kilku MW.
Nie przewiduje się budowy nowych sieci energetycznych wysokiego napięcia, jedynie
modernizację i rozbudowę układu sieci średniego napięcia.
Sieć SN pracuje w układzie planowym zasilanym z GPZ Bychawa i występuje jako kablowonapowietrzne. Na obszarze Gminy Bychawa funkcjonuje łącznie 174,014 km linii średniego napięcia
15 kV, z czego 167,015 (95,1%) stanowią linie napowietrzne przy 6,999 km (4,9%) linii kablowych.
Energia wysokich napięć jest przekształcana w energię użytkową niskich napięć za pośrednictwem
136 stacji transformatorowych. Funkcjonują 116 stacje napowietrzne przy 20 stacjach
wnętrzowych14.

13
14

https://mapbook.uke.gov.pl/
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa
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Sieci nN są kablowo napowietrzne i pracują w układzie promieniowym. Ich długość
to 282,215 km, z czego 189,322 km (67%) stanowią linie bez przyłączy oraz 92,893 km (32%)
przyłącza15.
Ryc. 8. Schemat sieci elektroenergetycznej w Gminie Bychawa

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa

Do obowiązku gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie
oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych
znajdujących się na terenie gminy. Gmina Bychawa posiada system oświetlenia ulicznego składający
się głównie z punktów oświetleniowych niebędących jej własnością. Gmina płaci za konserwację
punktów, których właścicielem jest PGE. Przez teren Gminy Bychawa przebiegają 83 linie oświetlenia
drogowego, na których znajduje się 1376 opraw oświetleniowych, z czego 337 opraw stanowi
własność Gminy Bychawa, natomiast pozostałe 1039 stanowią mienie PGE Dystrybucja S.A. Oddział
15

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa
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Lublin. W latach 2020-2021 realizowany jest projekt pn.: „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia
drogowego w Gminie Bychawa”16 w ramach, którego zostaną wybudowane nowe linie
oświetleniowe.
Przez teren Gminy nie przebiega gazociąg średniego i wysokiego ciśnienia, nie ma tu również
stacji redukcyjnych gazu. Dystrybucją gazu na terenie Gminy zajmuje się natomiast Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Lublinie. Gmina Bychawa zasilana jest
pośrednio gazem ziemnym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział
w Tarnowie. Z sieci korzystają odbiorcy końcowi miejscowości: Bychawka Trzecia Kolonia, Bychawka
Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Pierwsza oraz Bychawka Trzecia. Możliwość
wykorzystania gazu w wymienionych miejscowościach wynika z opłacalności opartej na dużym
zagęszczeniu odbiorców przyłączonych zarówno gospodarstw domowych jak i zakładów
przemysłowych. Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Bychawie sieć gazowa na terenie Gminy ma
długość 11,34 km i korzysta z niej 134 użytkowników17.
Tabela 4. Charakterystyka sieci gazowej na terenie Gminy Bychawa w latach 2014-2019

2014
długość czynnej sieci ogółem w m

2015

2016

2017

2018

2019

12 144

12 144

12 144

11 338

11 338

11 693

czynne przyłącza do budynków
ogółem (mieszkalnych i
niemieszkalnych)

147

133

134

134

137

140

czynne przyłącza do budynków
mieszkalnych

140

126

127

127

128

131

odbiorcy gazu

51

52

59

59

63

64

odbiorcy gazu ogrzewający
mieszkania gazem

24

23

27

27

33

34

345,1

375,2

427,9

496,1

460,4

528,3

168

169

186

184

197

193

zużycie gazu w MWh
ludność korzystająca z sieci
gazowej
Źródło: BDL GUS

Długość czynnej sieci gazowej ogółem w 2019 roku wynosiła 11 693 m i jest to wartość
o 3,71% niższa niż w roku bazowym 2014. Zmniejszyła się również liczba przyłączy ogółem (suma
przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych) i w 2019 roku wynosiła 140 szt., z czego 131
to były przyłącza do budynków mieszkalnych. Wzrosła natomiast liczba odbiorców gazu, jednakże jest
to znikomy wskaźnik wzrostu – w 2019 roku z gazu korzystały 64 gospodarstwa (193 osoby, czyli 1,7%
mieszkańców Gminy), z czego 34 mieszkania były ogrzewane gazem. Zużycie gazu na terenie Gminy
od 2014 roku rośnie i w 2019 roku wynosiło 528,3 MWh, z czego 77,11% przeznaczone było
na ogrzewanie gospodarstw domowych.
Głównym źródłem ciepła na terenie Gminy Bychawa są kotłownie indywidualne na paliwa
stałe, gaz lub olej opałowy. Zapewniają one dostęp do ciepła wykorzystanego do ogrzewania
16

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5. Promocja niskoemisyjności
na terenie gminy.
17
Raport o stanie Gminy Bychawa 2020
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budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej obiektów użyteczności publicznej,
mieszkalnych i gospodarczych. Największe kotłownie znajdują się w: Szkole Podstawowej
w Bychawie, Samorządowym Przedszkolu Nr 1, Szkole Podstawowej Stara Wieś Druga, Szkole
Podstawowej Wola Gałęzowska, Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce,
Środowiskowym Domu Samopomocy w Bychawie oraz Straży Pożarnej Jednostka RatowniczoGaśnicza PSP Nr 5.
Na terenie Miasta funkcjonuje niewielki system ciepłowniczy na potrzeby ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej. Obejmuje on Spółdzielnię Mieszkaniową w Bychawie, a długość sieci wynosi 1 200
mb18. Sieć składa się z trzech systemów cieplnych:




System A – przy ulicy Piłsudskiego i obejmuje 16 budynków;
System B – przy ulicy Kopernika i obejmuje 2 budynki mieszkalne;
System C – przy ulicy Armii Krajowej i obejmuje 2 budynki mieszkalne.

Z sieci ciepłowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie korzysta około 1 400 osób –
około 26% mieszkańców miasta. Zużycie ciepła w skali roku szacowane jest na 16 000 GJ, czyli
4 444MWh19.
Gmina posiada możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii. Działania
promujące i zmierzające do produkcji prosumenckiej (produkcja energii na własne potrzeby
i odsprzedawanie ewentualnych nadwyżek operatorom sieci elektroenergetycznej) są korzystne dla
Gminy, ponieważ wpływają pozytywnie na bilans energetyczny Gminy i zwiększają jej bezpieczeństwo
energetyczne.
W kontekście energii słonecznej Gmina Bychawa znajduje się na obszarze o potencjalnej
energii słonecznej powyżej 950 kWh/m². Usłonecznienie względne (liczba godzin z bezpośrednio
widoczną tarczą słoneczną) mieści się w przedziale 34-35% i jest w grupie największego
usłonecznienia w Polsce. Średnie nasłonecznienie latem wynosi 5582,21 kWh/m²/dobę, zimą
162,35 kWh/m²/dobę, a jesienią i wiosną 2296,17kWh/m²/dobę. Energię słoneczną z powodzeniem
można wykorzystywać do pozyskiwania energii cieplnej za pomocą kolektorów oraz energii
elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Energia słoneczna powinna stanowić jedno
z głównych alternatywnych źródeł energii w Gminie, co może znacząco wpłynąć na ograniczenie
emisji CO2. Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Bychawie na terenie Gminy funkcjonuje 1246
instalacji solarnych na budynkach prywatnych oraz 8 instalacji solarnych na budynkach publicznych.
W latach 2020- 2022 realizowany jest projekt „Eko-energia w Gminie Bychawa” w ramach którego na
terenie prywatnych posesji zamontowane zostaną piece (67 szt.) opalane peletem oraz instalacje
fotowoltaiczne (197 szt.).
Zachodnia część Gminy położona jest w obszarze o największych zasobach energetycznych
wiatru i może stanowić dobry kierunek rozwoju energii odnawialnej. Jednocześnie lokalizacja farm
wiatrowych uzależniona jest od wielu uwarunkowań (wpływ na przyrodę ożywioną, krajobraz, walory
turystyczne miejsca). Ograniczenie w lokalizacji farm wiatrowych stanowią lasy, które zakłócają
strumień wiatru, a na terenie Gminy Bychawa lasy pełnią bardzo ważną funkcję w strukturze
przyrodniczej jak również w ochronie środowiska, gospodarce i rekreacji. Dokładne zasady lokalizacji

18
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa
Strategiczny plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 w Gminie Bychawa do roku 2020
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farm normowane są przez zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Bychawa i Miasta Bychawa.
Na terenie Gminy możliwe jest również uzyskiwanie energii z biomasy, a jej pochodzenie
może być różnorodne: od polowej produkcji roślinnej, odpady występujące w rolnictwie, przemyśle
rolno-spożywczym, gospodarstwach domowych i w gospodarce komunalnej, po odpady drzewne
w leśnictwie czy specjalnych plantacji. Jest to jeden z najbardziej obiecujących i łatwo dostępnych
źródeł energii odnawialnej. Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla
Województwa Lubelskiego w zakresie biomasy rozróżnia produkcję biomasy z przeznaczeniem
do produkcji biogazu lub z przeznaczeniem do bezpośredniego spalania. Na terenie Gminy występują
potencjalne zasoby energetycznych roślin jednorocznych. W zakresie przeznaczenia biomasy
bezpośrednio do spalania Gmina Bychawa położona jest w obszarze o niewielkich zasobach biomasy
pochodzącej z lasów i dużych zasobach biomasy z uprawy zbóż - słomy.
Gmina Bychawa położona jest nad zbiornikiem megakompleksu kredowego w obszarze
okręgu lubelskiego, który został wskazany przez Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, jako
potencjalny obszar geotermii głębokiej z możliwością wykorzystania wód do celów ciepłowniczych
lub w balneologii (medycyna uzdrowiskowa zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód
podziemnych). Jednakże koszty preinwestycyjne (odwierty badawcze) są bardzo wysokie i według
klasyfikacji opracowanej przez Prof. Neya i Prof. Sokołowskiego jest to jeden z najmniejszych
i najmniej perspektywicznych pod względem zasobów okręgów w Polsce. Wpływa na to płytka
głębokość zalegania i niskie temperatury wód. Natomiast możliwe jest wykorzystywanie tej energii
w celach ciepłowniczych przy użyciu pomp ciepła. Na podstawie „Wojewódzkiego Programu Rozwoju
Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego” Gmina Bychawa jest jedną z gmin
o najkorzystniejszych warunkach do wykorzystania zasobów cieplnych wody geotermalnej (wraz
z Gminami: Bełżyce, Puławy, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Lublin).
Gmina Bychawa znajduje się na obszarze o niekorzystnych warunkach rozwoju energetyki
wodnej. Przebiegająca przez obszar Gminy rzeka Kosarzewka w Wojewódzkim Programie Rozwoju
Alternatywnych Źródeł Energii nie została ujęta, jako możliwa do wykorzystania
hydroenergetycznego.

Gospodarka wodno-ściekowa
Prawidłowo zaprojektowana infrastruktura komunalna zapewnia racjonalne i oszczędne
gospodarowanie dostępnymi zasobami wody. Natomiast stan infrastruktury gospodarki wodnej
(urządzenia wodociągowe, wodno-ściekowe, retencji wody) i ich dostępność warunkują, zarówno
utrzymanie wysokiej jakości środowiska naturalnego, a przede wszystkim zadowalającą jakość życia
mieszkańców Gminy.
Gmina Bychawa w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i odprowadzania ścieków
obsługiwana jest przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bychawie z siedzibą przy
ul. Rataja 6. Właścicielem spółki jest w 100% Gmina Bychawa.
Na terenie Gminy Bychawa funkcjonuje 5 ujęć wody, w których działa 9 studni
o głębokościach w przedziale 53 – 73 m.:
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Tabela 5. Ujęcia wody oraz obsługiwane miejscowości w Gminie Bychawa

Ujęcie wody

Obsługiwane miejscowości

Ujęcie wody Bychawa (3 studnie)

miejscowości na terenie gminy Bychawa oraz gminy
Strzyżewice tj.: miasto Bychawa, oraz wsie Wandzin,
Zadębie, Marysin, Podzamcze, Zdrapy, Zdrapy
Kolonia, Wola Duża, Bychawka Pierwsza, Bychawka
Druga, Bychawka Trzecia, Kolonia Bychawka Druga,
Kolonia Bychawka Trzecia, Iżyce

Ujęcie wody Zaraszów (2 studnie)

Zaraszów, Zaraszów Kolonia, część
Gałęzowska, część m. Gałęzów, Urszulin.

Ujęcie wody Gałęzów Kolonia Druga (2 studnie)

miejscowości na terenie gminy Bychawa oraz gminy
Strzyżewice tj.: Gałęzów Kolonia Druga, Gałęzów
Kolonia Pierwsza, część m. Wola Gałęzowska, Wola
Gałęzowska Kolonia, część m. Gałęzów, Kowersk,
Józwów, Leśniczówka, Łęczyca, Kiełczewice Pierwsze,
Kiełczewice Maryjskie, część m. Kiełczewice Górne,
Dębszczyzna.

Ujęcie wody Stara Wieś (1 studnia)

Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś
Trzecia, Karolin.

Ujęcie wody Wola Duża Kolonia (1 studnia)

Wola Duża Kolonia, Kolonia Olszowiec, Olszowiec,
Romanów, Osowa Kolonia, Osowa, Zadębie.

m.

Wola

Źródło: https://ebpk.pl/o-spolce/

Zdolność produkcyjna wszystkich ujęć wody szacowana jest na 8 900 m³/d.
Gmina Bychawa jest w 100% zwodociągowana. Wg danych GUS w 2020 roku na terenie
Gminy Bychawa długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej wynosiła 192,8 km (według danych
UM w Bychawie 216 km) i od 2014 roku została nieco rozbudowana (wzrost długości o 5,47%
w stosunku do 2014 roku). Wzrosła również liczba przyłączy prowadzących do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, w 2020 roku wynosiła 2 966 szt (wzrost o 12,77%
w stosunku do 2014 roku).
Określenie rozwoju i dostępności sieci wodociągowej na danym terenie jest możliwie dzięki
wskazaniu odsetka ludności korzystającej z sieci wodociągowej, z której w 2019 r. korzystało łącznie
10 893 osób – o 340 mniej osób niż w 2014 roku. Korzystający z wodociągów stanowią 93,95% ogółu
mieszkańców (dane dobrane adekwatnie – rok 2019). W porównaniu do roku 2014 wskaźnik ten
powoli wzrasta. W 2020 roku łącznie do gospodarstw domowych dostarczono 318 dam³ 20 wody,
a zużycie wody na 1 mieszkańca wynosiło 27,5 m³.
Tabela 6. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Bychawa, ludność korzystająca oraz zużycie
wody w latach 2014 - 2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

długość czynnej sieci
rozdzielczej (km)

182,8

182,8

183,1

183,1

191,0

191,3

192,8

przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania (szt.)

2 630

2 651

2 684

2 707

2 924

2 961

2 966

20

1 dam³ = 1000 m³
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woda dostarczona
gospodarstwom domowym
(dam³)

331,2

356,6

350,9

336,9

343,9

325,0

ludność korzystająca z sieci
wodociągowej (osoba)

11 233

11 130

11 045

10 985

10 993

10 893

-

udział ludności korzystającej z
wodociągów do ludności ogółem
(%)

93,24

93,27

93,35

93,40

93,89

93,95

-

zużycie wody w
gospodarstwach domowych
ogółem na mieszkańca (m³)

27,5

29,7

29,5

28,6

29,3

27,9

318,0

27,5

Źródło: BDL GUS

Według danych GUS w 2020 roku odnotowano 25 awarii sieci wodociągowej. Według danych
UM w Bychawie w 2020 roku doszło do 197 awarii na sieci wodociągowej i przyłączach, w tym
27 awarii dużych powodujących konieczność zamykania dostaw wody do odbiorców na czas 1-6 godz.
Pozostałe awarie miały charakter usterek na sieci i przyłączach21.
Porównując się do innych…
Analizując wskaźnik zużycia wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca
można wyciągnąć wnioski, że mieszkańcy Gminy Bychawa są mało oszczędni w tym zakresie i od
2018 roku zużywają jej najwięcej w porównaniu z mieszkańcami gmin grupy porównawczej.
Jednakże wciąż jest to wartość niższa niż dla powiatu lubelskiego. W 2020 roku wartość wskaźnika
wynosiła 27,5 l/ mieszkańca, przy średniej dla powiatu32,4 l/ mieszkańca i średniej dla grupy
porównawczej 23,37 l/mieszkańca.
Wykres 1. Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca Gminy Bychawa
i grupie porównawczej w latach 2014-2020

Źródło: BDL GUS
21

Raport o stanie Gminy Bychawa 2020 r.
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Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku na 1 mieszkańca na
przestrzeni kilku lat ulega wzrostowi zarówno w Gminie Bychawa jak i gminach grupy
porównawczej. Jednakże wartość wskaźnika w Gminie Bychawa jest znacząco niższa od średniej dla
grupy porównawczej, a dynamika zmian jest niewielka (0,01).
Wykres 2. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku
na 1 mieszkańca (m³/osoba) w Gminie Bychawa i w grupie porównawczej

2014

Wartość

Bychawa

Wartość standaryzowana

2015

2016

2017

2018

86

89

90

89

91.8

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08
0.01

Dynamika
Grupa
porównawcza
I3

Średnia
Mediana

728.22

738.27

778.96

773.85

835.17

42

43

46

43

46

Źródło: MRL

Stan techniczny sieci wodociągowej jest określany jako niezadowalający. Większość sieci oraz
przyłączy wodociągowych wraz z uzbrojeniem i hydrantami p.poż. zbudowane są z różnych
materiałów, najczęściej niskiej jakości reprezentujących miniony okres technologiczny, co wiąże się
z zawodnością w eksploatacji i krótkim okresem ich trwałości, co z kolei powoduje zawyżenie kosztów
eksploatacyjnych poprzez konieczność ich wymiany z uwagi na brak elementów naprawczych
odpowiedniej jakości22.
W dniu 24 marca 2021 roku Uchwałą nr XXVII/203/2021 Rady Miejskiej w Bychawie
wyznaczona została aglomeracja Bychawa o równoważnej liczbie mieszkańców 5804 wyposażona
w oczyszczalnię ścieków o przepustowości 900 m3 /d, zlokalizowaną w Bychawie przy ul. Podzamcze
37. Wyznaczona aglomeracja obejmuje swym zasięgiem część miasta Bychawa. Obszar aglomeracji
skanalizowany jest w ponad 98%. Pozostały teren Gminy jest nieskanalizowany, gospodarka ściekowa
oparta jest na indywidualnych zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach
ścieków.

22

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku.
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Tabela 7. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bychawa i liczba ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej w latach 2014-2020

2014
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
(km)
przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania (szt.)
ścieki bytowe odprowadzane siecią
kanalizacyjną (dam³)
ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej (osoba)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

15,9

15,9

18,2

18,7

21,0

21,0

21,0

360

361

368

373

507

507

507

-

132,4

130,5

129,9

118,7

110,3

107,2

3 644

3 572

3 554

3 535

3 697

3 632

-

Źródło: BDL GUS

Zgodnie z danymi GUS na terenie Gminy Bychawa w 2020 roku miejsce miało 9 awarii sieci
kanalizacyjnej. Według danych UM w Bychawie w 2020 roku odnotowano 33 awarie sieci kanalizacji
sanitarnej. Przeciętny czas usuwania awarii wynosił 4 godziny. W 2020 roku żadna nieruchomość nie
została podłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
W Gminie Bychawa funkcjonuje jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, której
przepustowość wynosi 1440 m³/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Kosarzewka.
Nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy również
są transportowane do miejskiej oczyszczalni ścieków.
Porównując się do innych…
Gmina Bychawa w porównaniu odsetka ludności korzystającej z instalacji wodociągowej w %
ogółu ludności na tle grupy porównawczej wypada bardzo korzystnie. Wyższy odsetek odnotowany
jest tylko w Gminie Modliborzyce. W 2019 roku wskaźnik w Gminie Bychawa osiągną wartość 93,9%
i był wyższy o około 5 punktów procentowych od wartości w pozostałych gminach (poza Gminą
Modliborzyce). Średnia omawianego wskaźnika dla grupy porównawczej w 2019 roku wynosiła
89,7% przy wskaźniku dla Gminy Bychawa równym 93,9%.
Nieco gorzej wygląda sytuacja w wypadku sieci kanalizacyjnej. Gmina Bychawa
charakteryzuje się dużo niższym odsetkiem mieszkańców korzystających z instalacji kanalizacyjnej
w porównaniu z wiodącą Gminą Parczew, ale jednocześnie ma wyższe wyniki tego wskaźnika od
pozostałych gmin grupy porównawczej. Średnia omawianego wskaźnika dla grupy porównawczej
w 2019 roku wynosiła 38,7% przy wskaźniku dla Gminy Bychawa równym 31,3%.
Wykres 3. Odsetek mieszkańców korzystających z instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Bychawa i grupie porównawczej w latach 2014-2019

Źródło: BDL GUS
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Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bychawa jest w miarę dobrze
rozwinięty. Infrastruktura kanalizacyjna znajduje się tylko na obszarze miasta Bychawa. Prowadzone
są ciągłe inwestycje w tym zakresie, a udział ludności korzystającej z wodociągów i kanalizacji
w granicach Gminy Bychawa ciągle wzrasta. Oprócz tego na terenie Gminy funkcjonują dodatkowo
42 przydomowe oczyszczalne ścieków, z czego tylko 1 na obszarze miasta oraz 1293 zbiorników
bezodpływowych23.

Gospodarka odpadami
Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego Gmina Bychawa
należy do Regionu Centralno-Zachodniego.
Na terenie Gminy Bychawa obowiązuje „Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Bychawa” przyjęty Uchwałą Nr XXIV/179/2020 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25
listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu.
Na terenie całej Polski obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie,
z którym należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.
Dlatego też odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje plus odpady
zmieszane: papier (kolor worka niebieski), metale i tworzywa sztuczne (kolor worka żółty), szkło
(kolor worka zielony), bioodpady (kolor worka brązowy). Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) właściciele nieruchomości są zobowiązani
do selektywnego zbierania i oddawania następujących odpadów: papieru; metali; tworzyw
sztucznych; odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; szkła; bioodpadów; odpadów
niebezpiecznych stanowiących odpady komunalne; przeterminowanych leków, odpadów
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki, chemikaliów; zużytych baterii i akumulatorów;
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
zużytych opon; odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, odpadów
tekstyliów i odzieży, popiołu.
W celu uzyskania niezbędnych informacji dla tworzenia coraz bardziej efektywnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi, od 2014 roku odrębnie za każdy rok, opracowywana jest analiza
stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bychawa
Systemem wywozu odpadów komunalnych objęte są tylko nieruchomości zamieszkałe.
Odpady pochodzenia rolniczego (zużyte opony rolnicze, sznurki, folie, worki po nawozach itp.) oraz
pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej nie są objęte gminnym systemem zbiórki.
Odbiorem odpadów komunalnych zajmowało się Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa. Zbierane odpady trafiały do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Komunalnych w Bełżycach. Zarówno podmiot odbierający odpady, jak i też odpowiedzialny
za zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców Gminy Bychawa, zostali
wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

23
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Tabela 8. Liczba mieszkańców objętych odbiorem odpadów w Gminie Bychawa

2019

2020

Liczba złożonych deklaracji

2659

2683

w tym na zbiórkę odpadów zmieszanych
(niesegregowanych)

3

0

Liczba mieszkańców objęta odbiorem odpadów

9864

9849

Na terenie Gminy Bychawa funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) do którego mieszkańcy mają również możliwość dostarczania wytworzonych odpadów
zbieranych w sposób selektywny. Do PSZOK dostarczać można:











odpady komunalne ulegające biodegradacji,
odpady zielone,
przeterminowane leki,
chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny),
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu),
zużyte opony samochodów osobowych,
popiół.

Dostarczone przez mieszkańców odpady powinny być posegregowane oraz właściwie
zabezpieczone, nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone. W 2019 roku z terenu Gminy w PSZOK
zebrano 206,143 Mg odpadów. W 2020 roku zebrano 459,71 Mg.
Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami został zmieniony w 2020 roku
Uchwałą Nr XXV/190/2020 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawka za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 17 zł za osobę. Jeśli
właściciel nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka
wynosi 56zł za osobę za odpady zmieszane. Stawki obowiązujące w roku 2019 spowodowały deficyt
finansowy w gospodarce odpadami w wysokości 103 909,58 zł, w 2020 roku wynosił 354 854,93 zł.
Koszty funkcjonowania systemu w 2020 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 16,75
zł/mieszkaniec/miesiąc.
W 2019 roku na terenie Gminy Bychawa prowadzona była edukacja ekologiczna.
Przygotowano ulotki informacyjne dotyczące niskiej emisji oraz prawidłowej segregacji. Ulotki zostały
rozdane mieszkańcom wraz z harmonogramem odbioru odpadów. Prowadzono również akcję „Oddaj
makulaturę, a dostaniesz drzewko”. Zebrano 2,7 ton makulatury i rozdano 524 drzewek.
W 2019 roku usunięto dzikie wysypisko w miejscowości Bychawka Druga.
W latach 2020 – 2021 w gazecie „Głos Ziemi Bychawskiej” w ramach edukacji ekologicznej
publikowane były teksty w cyklu artykułów pt. „Kompendium wiedzy - Co o śmieciach powinniśmy
wiedzieć?”.
Na terenie Gminy Bychawa prowadzony jest program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest od osób fizycznych w ramach projektu pt. „System gospodarowania odpadami
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azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. Program współfinansowany był ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, realizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W ramach projektu z terenu Gminy Bychawa
usunięto 503,733 ton wyrobów azbestowych w tym w 2019 roku usunięto 283,52 tony, a w 2020
roku 108,177 ton.

Tabela 9. Masa wyrobów azbestowych w kilogramach w Gminie Bychawa

Zinwentaryzowane (kg)
razem

osoby
fizyczne

12461690

11947329

osoby
prawne
514362

Unieszkodliwione (kg)
razem

osoby
fizyczne

1091626

1075093

pozostałe do unieszkodliwienia
(kg)

osoby
prawne
16533

razem

osoby
fizyczne

11370064

10872235

osoby
prawne
497829

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/zestawienie-statystyczne
Ryc. 9. Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie Gminy
Bychawa
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Źródło: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w Gminie Bychawa
Uwarunkowania przestrzenne w miejsko-wiejskiej Gminie Bychawa regulują: Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przyjęte Uchwalą
Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 października 2016 oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa zatwierdzone Uchwałą
Nr XXIX/224/96 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 19 grudnia 1996 r., ze zmianami wprowadzonymi
Uchwałą Nr XLIX/372/06 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 10 sierpnia 2006 r oraz Uchwałą
Nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2016 r.
Studium określa politykę przestrzenną obszaru, uwzględniając uwarunkowania regionalne.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych i powinny stanowić wytyczne dla realizacji polityki przestrzennej.
Na terenie Gminy Bychawa obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego:




Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa uchwalony uchwałą
Nr XXVIII/216/2000 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 maja 2000 r.
 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa
uchwalona uchwałą Nr XLII/251/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia
2009 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa uchwalony uchwałą
Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 r.
 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa –
w granicach administracyjnych uchwalona Uchwałą Nr XXI/152/2020 Rady
Miejskiej w Bychawie z dnia 2 września 2020 r.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego udział powierzchni objętej
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem dla
obszaru Gminy Bychawa wynosi 100%.
Porównując się do innych…
Analizując stopień pokrycia powierzchni gminy miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, Gmina Bychawa na tle grupy porównawczej wypada bardzo dobrze. Podobna
sytuacja ma miejsce w Gminie Parczew. Bardzo niskim udziałem powierzchni objętej
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem
charakteryzują się gminy: Modliborzyce oraz Szczebrzeszyn.
Tabela 10. Liczba planów zagospodarowania przestrzennego i udział powierzchni objętej obowiązującymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (%) w Gminie Bychawa i gminach
grupy porównawczej w 2020 r.
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plany
zagospodarowania
przestrzennego ogółem

udział
powierzchni
objętej
obowiązującymi
miejscowymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego
w
powierzchni
ogółem

Bychawa

4

100,0

Modliborzyce

1

0,2

Annopol

14

93,4

Parczew

22

99,9

5

4,7

Szczebrzeszyn
Źródło: BDL GUS

Wyżej wymienione dokumenty planistyczne zapewniają zachowanie ładu przestrzennego
i zrównoważonego rozwoju i są dokumentami stanowiącymi podstawę wewnętrznej polityki
przestrzennej Gminy Bychawa.
Przepisy miejscowe w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
charakteryzują się potrzebą ciągłych zmian, pod kątem zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb,
w tym inwestycyjnych.
Dokumenty planistyczne w zakresie planowania przestrzennego tj. studium i plany miejscowe
są sporządzane w miarę potrzeb inwestycyjnych wnioskodawców. Uwzględnienie wniosków
uzależnione jest od predyspozycji terenów ujętych we wnioskach do pełnienia funkcji w świetle
oddziaływania na środowisko oraz uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów sąsiednich.
W trosce o interes mieszkańców oraz przedsiębiorców Gminy Bychawa w dniu 27 kwietnia
2019 roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przystąpienia do
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa
(uchwała nr XXVIII/198/2019) – prace nie zostały jeszcze ukończone.
W dniu 26 maja 2021 r. została podjęta Uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bychawa (uchwała nr XXIX/215/2021 oraz w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w
granicach administracyjnych (uchwała nr XX/X/216/2021).
Na terenie Gminy Bychawa funkcjonuje dwustopniowa hierarchia sieci osadniczej: centralnie
położony lokalny ośrodek Gminy charakteryzujący się największą dynamiką rozwoju gospodarczego –
Miasto Bychawa oraz pozostałe wsie podstawowe.
Większe, najbardziej zaludnione wsie zlokalizowane są wzdłuż dolin rzecznych, natomiast
zabudowa rozproszona zlokalizowana jest głównie w zachodniej i wschodniej części Gminy.
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Wykres 4. Udział obrębów ewidencyjnych Gminy Bychawa w całkowitej powierzchni Gminy (%)

Źródło: opracowanie własne

W Gminie przeważają wsie małe, a ich wyposażenie ogranicza się głównie do placówki
handlowej i remizy strażackiej. Podstawy rozwoju szerszego programu usług tworzą miejscowości
większe:






zespół osadniczy Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Trzecia oraz Bychawka
Druga Kolonia i Bychawka Trzecia Kolonia;
zespół osadniczy Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia;
zespół osadniczy Gałęzów i Kolonia;
zespół osadniczy Wola Gałęzowska i Kolonia;
zespół osadniczy Zaraszów z Kolonią.

W miejscowościach tych występują warunki do lokalizacji usług elementarnych
obejmujących: szkołę podstawową z oddz. przedszkolnym (lub filię szkoły), klub - świetlicę, filę
biblioteczną, w większych zespołach dodatkowo ośrodek zdrowia, placówkę pocztową, dom kultury,
usługi bytowe24.
Głównym kierunkiem działania na terenie Gminy z istniejącą zabudową powinna być
modernizacja starej zabudowy. Działania te mają na celu adaptację i poprawę warunków
technicznych istniejącej zabudowy, rozumiane jako:






24

przeprowadzenie niezbędnych remontów z dopuszczeniem odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy budynków,
zmniejszanie energochłonności budynków,
podniesienie standardów wyposażenia w instalacje i urządzenia oraz poprawę ich stanu
technicznego,
poprawę jakości otoczenia budynków i zagospodarowania nieruchomości,
możliwość przeprowadzenia rozbiórek i wyburzeń obiektów w złym stanie technicznym.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bychawa
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Zagospodarowanie terenów winno następować w jak najwyższych standardach
architektonicznych, z poszanowaniem podstawowych zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego
rozwoju, a w szczególności ochrony krajobrazu oraz ochrony środowiska25.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego wyznaczone zostały
następujące dominujące funkcje rozwojowe Miasta Bychawa (poza mieszkalnictwem):






ośrodek restrukturyzacji przemysłu i koncentracji przemysłu spożywczego;
ośrodek koncentracji aktywności gospodarczej – inkubator przedsiębiorczości;
ośrodek obsługi turystyki;
projektowany ośrodek rynku hurtowego produkcji rolno – ogrodniczej;
ponadlokalny ośrodek kształcenia ogólnego i zawodowego.

W ostatnich latach w Gminie Bychawa zauważalne są zmiany struktury oraz specjalizacji
gospodarstw rolnych. Wzrasta zapotrzebowanie na wyznaczanie nowych lokalizacji gospodarstw
specjalistycznych w izolacji od dotychczasowych terenów zabudowy zagrodowej. Jednocześnie
zabudowa zagrodowa przechodzi modernizację w zabudowę jednorodzinną o wyższym standardzie
od dotychczasowej zabudowy siedliskowej. Co prawda urbanizacja Gminy ograniczona jest
do niewielkich powierzchniowo fragmentów, jednakże zauważalny jest brak poszanowania tradycji
ora brak powiązania tradycyjnych form zabudowy z elementami nowoczesnymi, co powoduje, iż ciąg
osadniczy związany z doliną Kosarzewki nabiera cech osiedla miejskiego.
W obszarach o szczególnych walorach środowiskowych zaczyna wzrastać odsetek zabudowy
jednorodzinnej. Są to szczególnie miejscowości: Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia Kolonia,
Bychawka Druga, Bychawka Druga Kolonia, Bychawka Pierwsza, Wincentówek, Zadębie oraz Zdrapy.
42,6 km² powierzchni gminy (29% obszaru gminy i 22% powierzchni obszaru chronionego)
znajduje się w granicach Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Poza tym na terenie
Gminy wydzielono szereg jednostek objętych ochroną na mocy obowiązujących przepisów: strefa
ochrony źródliskowej, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej
obejmująca zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków nieruchomych „A”, projektowana
strefa planistycznej ochrony konserwatorskiej, projektowana planistyczna strefa obserwacji
archeologicznej „OW”12, strefa rewaloryzacji kulturowej, strefa rewaloryzacji przyrodniczo –
kulturowej, strefa rekultywacji terenów zdegradowanych, strefa ochrony przedpola widoku, strefa
krajobrazu do kształtowania, strefa dolin - tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
Ścisła ochrona gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej (I-III) oraz wysoki koszt wyłączeń
z użytkowania rolnego, stanowią ograniczenia dla przeznaczania terenów pod rozwój funkcji poza
rolniczych, w tym także zabudowy mieszkaniowej.
W ankiecie oceny stanu i potencjału Gminy Bychawa mieszkańcy w jednym z pytań mogli
wyrazić opinię o wyborze najlepszego kierunku rozwoju Gminy Bychawa. Z pośród
29 zaproponowanych kierunków rozwoju respondenci najczęściej wybierali: poprawę dostępu
do opieki zdrowotnej (42,3% odpowiedzi), budowę nowych i modernizację istniejących dróg oraz
ciągów pieszych (40,4% odpowiedzi), sprowadzenie do Gminy dużego inwestora w branży rolnospożywczej, przetwórczej (38,5% odpowiedzi), rozwój turystyki, w tym bazy noclegowej
i gastronomicznej (36,5% odpowiedzi).
25

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bychawa

Diagnoza rozwoju Gminy Bychawa w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | 38

Stan zagospodarowania obszaru Gminy Bychawa
Zgodnie z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bychawa za podstawowe czynniki rozwoju i przekształcenia struktury zagospodarowania
Gminy przyjmuje się:






obsługę ludności i terenów rolniczych w rejonie ciążenia miasta;
położenie w aglomeracji wspomagające rozwój przedsiębiorczości i biznesu oraz związków
funkcjonalnych z Lublinem;
ruch wypoczynkowy i turystyczny związany z zapleczem rekreacyjnym miasta Bychawa
a także Lublina;
potrzeby przetwórcze i rozwoju rzemiosła wynikające z możliwości surowcowych
rolnictwa;
bezpośrednie zależności funkcjonalne gminy z miastem oraz w ich otoczeniu.

Wyznaczony obszar zainwestowania Gminy, o pełnej chłonności, obejmującej również
rozwojowe tereny osiedleńcze - ok. 8,0-9,0 tys., opiera się na wykorzystaniu możliwości uzupełnienia
zabudowy ukształtowanych ciągów wszystkich miejscowości wiejskich, jak również ich kontynuacji na
wskazanych kierunkach. Dopuszcza się ponadto intensyfikację zabudowy w strefach kolonijnych
i siedlisk rozproszonych, pod warunkiem sterowania tymi procesami oraz realizowania zespołów
i skupisk zabudowy wiejskiej.
Głównymi elementami krystalizującymi strukturę urbanistyczną Miasta i Gminy są:





układ komunikacyjny, zaprojektowany jako system hierarchiczny, zapewniający segregację
ruchu ulicznego i drogowego (komunikacyjnego i transportowego);
zieleń miejska i przydomowa, zaprojektowana jako system kształtowania terenów
rekreacyjnych, parków, ogrodów i terenów otwartych;
powiązania funkcjonalne, zaprojektowane jako hierarchiczny system ośrodków obsługi
i ciągów usługowych, rekreacyjnych i spacerowych;
kompozycja przestrzenna, uwzględniająca wartości kształtowania krajobrazu kulturowego,
takie jak: place, ulice, osie i ciągi widokowe, dominanty przestrzenne i funkcjonalne.

Przestrzeń publiczna jest nieodłącznym elementem struktury przestrzennej. Sposób
zagospodarowania oraz kształtowania funkcji w jej obrębie jest wyznacznikiem jakości życia
mieszkańców. Prawidłowe funkcjonowanie przestrzeni publicznych wpływa również na zwiększenie
zainteresowania wśród potencjalnych inwestorów i turystów. Jakość przestrzeni stanowi także
wyznacznik jakości zarządzania budżetem gminy przez władze lokalne. Głównymi przestrzeniami
publicznymi na terenie Gminy Bychawa są:








Urząd Miejski w Bychawie oraz budynki jednostek podległych;
budynki instytucji kultury oraz OSP;
centrum Miasta Bychawa;
plac staromiejski w Bychawie;
tereny zieleni towarzyszącej i parki;
obiekty sportowo-rekreacyjne;
szereg obiektów usługowych zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkańców (w tym
wiaty przystankowe i parkingi).
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W przestrzeni publicznej na terenie Gminy warto prowadzić działania, których celem będzie
poprawa dostępności przestrzeni publicznych dla osób z problemami z poruszaniem się i niwelowanie
barier architektonicznych. Konieczność podjęcia tych działań potwierdzają również wyniki ankiety,
w której 30,8% respondentów zwróciło uwagę na problem barier architektonicznych w przestrzeni
publicznej. Ankietowani zwrócili również uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa poprzez
założenie oświetlenia przy drogach, jak również na konieczność budowania chodników
i modernizację przystanków autobusowych. Przestrzenie, obiekty publiczne oraz tereny wokół nich
można wykorzystać do stworzenia miejsc rekreacji oraz wypoczynku zarówno dla mieszkańców
Gminy jak i osób z zewnątrz – turystów.
System przyrodniczy Gminy Bychawa budują tereny aktywne biologicznie zarówno o randze
krajowej, regionalnej, jak i lokalnej: korytarze ekologiczne biegnące dolinami rzek i strumieni oraz
wąwozami i dolinami erozyjno-denudacyjnymi, lasy i zadrzewienia. Istotne jest zachowanie ciągłości
struktury przestrzennej korytarzy ekologicznych na terenie Gminy. Obszary węzłowe mają
oddziaływanie lokalne oraz ponadlokalne. Mniejsze elementy budujące system przyrodniczy
to zadrzewienia śródpolne, wąwozowe, przydrożne i nadwodne. Znaczna ranga problematyki
przyrodniczo-krajobrazowych w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy uzasadniona jest
nagromadzeniem w strefach dolin walorów przyrody żywej i nieożywionej, skoncentrowane są tam
źródła, z których kilka kwalifikuje się do ochrony pomnikowej. Również tam znajdują się
najwartościowsze fitocenozy (wodne, łąkowe, zaroślowe, leśne, kserotermiczne). Cały system oparty
jest głównie o doliny Kosarzewki i Gałęzówki (korytarze ekologiczne) oraz poliekosystemowy węzeł
ekologiczny w rejonie Podzamcza.
Północna część Gminy Bychawa położona jest na obszarze, który został objęty programem
kształtowania „zielonego pierścienia” wokół Lublina. Jest to strefa czynnej ochrony fizjonomii
krajobrazu, która wymaga wzbogacenia przyrodniczego. W skład strefy wchodzą: doliny rzeczne,
większe kompleksy leśne, rolnicze tereny otwarte z zachowanym harmonijnym krajobrazem.
Na obrzeżach dolin zachowały się cenne kulturowo i dendrologicznie zespoły parkowe
(w Bychawce, Gałęzowie i Woli Gałęzowskiej). W falistym krajobrazie obszarów poza dolinnych
zwracają uwagę wzgórza ostańcowe (z najwyższą Kamienną Górą i Ptasią Górą) oraz wąwozy
(zwłaszcza pomiędzy Zadębiem i Wandzinem k. Bychawy) i suche dolinki, rozcinające połogie stoki
zrównań denudacyjnych.
Zgodnie z kierunkami wykorzystania powierzchni26 Gminy Bychawa (dane GUS 2014 r.)
na ogólną powierzchnię (14 617 ha) składają się: użytki rolne stanowiące 88,23% powierzchni
całkowitej obszaru (12 897 ha), grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 8,6% (1 257 ha),
grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiące – 2,93% (429 ha), grunty rolne – nieużytki 0,19%
(28 ha) oraz grunty pod wodami stanowiące zaledwie po 0,14% (20) i znikomy udział gruntów
różnych zajmujących 0,04% powierzchni ogółem (6 ha). Wśród terenów zabudowanych
i zurbanizowanych największą powierzchnię zajmują tereny komunikacyjne - drogi, które stanowią
69,93% ww. terenów oraz tereny inne zabudowane – 10,26%. Tereny mieszkaniowe zajmują 9,09%
ww. powierzchni, tereny przemysłowe 6,53%, tereny rekreacji i wypoczynku – 3,26%, natomiast
tereny zurbanizowane niezabudowane to zaledwie 0,47%.
26

Dane GUS, Podgrupa Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania, Powierzchnia
geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania, stan w dniu 1 stycznia; dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Dane do poziomu gmin dostępne są tylko dla lat 2012-2014.

Diagnoza rozwoju Gminy Bychawa w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | 40

Tabela 11. Kierunki wykorzystania powierzchni Gminy Bychawa (dane za rok 2014)

Nazwa kierunku wykorzystania powierzchni
Powierzchnia ogółem

Powierzchnia (ha)
14 617

% w powierzchni ogółem
100

12 897

88,23

1 257

8,60

429

2,93

tereny mieszkaniowe

39

0,27

tereny przemysłowe

28

0,19

tereny inne zabudowane

44

0,30

2

0,01

tereny rekreacji i wypoczynku

14

0,10

tereny komunikacyjne – drogi

300

2,05

użytki kopalne

2

0,01

grunty rolne – nieużytki

28

0,19

grunty pod wodami

20

0,14

6

0,04

użytki rolne
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
grunty zabudowane i zurbanizowane
w tym:

tereny zurbanizowane niezabudowane

grunty różne
Źródło: BDL GUS

Obszar Gminy Bychawa posiada wyposażenie we wszystkie elementy źródłowe i sieciowe
infrastruktury komunalnej i energetycznej, jednakże ich gęstość i dostęp do usług uzależnione są
od lokalizacji.
Strefa żywicielska w Gminie Bychawa zlokalizowana została poza granicami
administracyjnymi Miasta, dlatego też współdziałanie funkcji miejskich i gminnych jest niezbędne.
Pod względem działalności pozarolniczej wschodnia część Gminy wskazana została, jako
obszar uzupełniającego pasma wzmożonej aktywności gospodarczej, który ciągnie się korytarzem
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 836.

Obszary strategicznej interwencji w strategii rozwoju województwa
W dniu 29 marca 2021 r. Uchwałą nr XXIV/406/2021 Sejmik Województwa Lubelskiego
przyjął do realizacji Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.
Jest to dokument stanowiący odpowiedź na problemy i wezwania stawiane przed
województwem lubelskim. Strategia rozwoju wyznacza kluczowe długoterminowe cele i kierunki
rozwoju województwa lubelskiego i jest głównym dokumentem umożliwiającym racjonalne
organizowanie działań i prowadzenie skoordynowanej polityki rozwoju w horyzoncie czasowym
do 2030 r.
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego jest podstawą do konstruowania programu
rozdysponowania funduszy europejskich w województwie w latach 2022-2030, a także
przygotowywania dokumentów niezbędnych dla wykorzystania różnych mechanizmów wsparcia
rozwoju regionalnego, m.in. planowanych do wprowadzenia: kontraktów programowych, kontraktów
sektorowych, porozumień terytorialnych.
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Zidentyfikowaną wizją rozwoju województwa lubelskiego jest „racjonalnie wykorzystanie
specyfikę społeczno-gospodarczą, zasoby środowiska, a także policentryczność sieci ośrodków
miejskich rozwija się w sposób zrównoważony. Kreatywność i otwartość mieszkańców, aktywność
naukowo-badawcza, tworzenie i stosowanie rozwiązań innowacyjnych oraz partnerstwo
w zarządzaniu kształtują nowoczesny charakter regionu. Wzrasta jego znaczenie, jako strategicznego
producenta finalnych wyrobów bazujących na surowcach rolniczych, dostarczyciela usług
prozdrowotnych i czasu wolnego. W efekcie region oferuje atrakcyjną przestrzeń do życia, pracy
i inwestowania w zdrowym i bezpiecznym otoczeniu.”
Osiągnięciu zakładanej wizji regionu służyć mają cztery cele strategiczne tj.:
1. Kształtowanie strategicznych zasobów rolnych,
2. Wzmocnienie powiązań i układów funkcjonalnych,
3. Innowacyjny rozwój gospodarki oparty o zasoby i potencjały regionu,
4. Wzmacnianie kapitału społecznego.
Rozwinięciem celów strategicznych jest 18 celów operacyjnych oraz pakiety kierunków
działań, które stanowią punkt odniesienia dla wszystkich działań rozwojowych na terenie
Lubelszczyzny, w tym także dla kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dla opracowania
dokumentów o charakterze sektorowym.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) wskazuje, że istotą polityki
regionalnej jest zapewnienie bardziej zrównoważonego rozwoju poszczególnych części kraju
(regionów, obszarów miejskich i wiejskich) w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym
i przestrzennym. Odnosząc się do wyznaczonych w KSRR 2030 obszarów strategicznej interwencji
(OSI) o znaczeniu krajowym w dokumencie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030
zidentyfikowano OSI o znaczeniu regionalnym.
Regionalne Obszary Strategicznej Interwencji odzwierciedlają potrzeby szczególnego
wsparcia realizacji wybranych kierunków działań Strategii na określonych obszarach województwa.
OSI to obszary, dla których zdefiniowano indywidualny priorytet rozwojowy, który
determinuje zakres planowanego wsparcia w ramach instrumentów terytorialnych. Każdy z OSI
ma wyznaczone kierunki działań i typy przedsięwzięć, których realizacja ma szczególne znaczenie dla
priorytetów rozwojowych poszczególnych subregionów funkcjonalnych.
W oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r. na terenie
Lubelszczyzny wyróżniamy:
1. OSI Miejskie Obszary Funkcjonalne - właściwych do wspólnego planowania rozwoju
na poziomie ponadlokalnym (w miastach i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie), są to:
 MOF ośrodka wojewódzkiego (LOM) - 22 gmin, w tym: miasta: Lublin i Świdnik (tworzące
rdzeń LOM) będące terenem koncentracji funkcji metropolitalnych, miasta satelitarne:
Lubartów, Łęczna, Piaski, Bychawa, Bełżyce, Nałęczów – będące ośrodkami rozwijającymi
wyspecjalizowane funkcje społeczno-gospodarcze wspomagające ośrodek centralny LOM,
gminy położone w obszarze aglomeracji: gm. Konopnica, Jastków, gm. Głusk i Wólka - jako
tereny koncentracji przedsiębiorczości pozarolniczej oraz gminy położone poza aglomeracją:
Niemce, Niedrzwica Duża, Garbów, Mełgiew, Wojciechów, Strzyżewice, Jabłonna, Lubartów,
Spiczyn i Kamionka.
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MOF ośrodków subregionalnych, tj.:
Białej Podlaskiej, w tym: miasto Biała Podlaska – jako ośrodek rdzeniowy, gmina wiejska Biała
Podlaska – jako strefa zewnętrzna MOF,
Chełma, w tym: miasto Chełm – jako ośrodek rdzeniowy, gminy wiejskie: Chełm oraz Kamień
– jako strefa zewnętrzna MOF,
Puław, w tym: miasto Puławy – jako ośrodek rdzeniowy, gmina miejsko-wiejska Kazimierz
Dolny oraz gminy wiejskie: Końskowola, Puławy, Janowiec i Żyrzyn – jako strefa zewnętrzna
MOF,
Zamościa, w tym: miasto Zamość – jako ośrodek rdzeniowy, gmina wiejska Zamość – jako
strefa zewnętrzna MOF.
MOF ośrodków lokalnych, tj. obszary funkcjonalne wszystkich pozostałych miast
powiatowych w województwie:
Biłgoraja, w tym: miasto Biłgoraj – jako ośrodek rdzeniowy, gminy wiejskie: Biłgoraj i Księżpol
Hrubieszowa, w tym: miasto Hrubieszów – jako ośrodek rdzeniowy oraz Gmina Hrubieszów,
Janowa Lubelskiego, w tym: gminy miejsko-wiejskiej Janów Lubelski – jako ośrodek
rdzeniowy oraz gmina Modliborzyce, Dzwola i Godziszów,
Krasnegostawu, w tym: miasto Krasnystaw – jako ośrodek rdzeniowy oraz gmina Krasnystaw,
Siennica Różana, Łopiennik Górny i Izbica,
Kraśnika, w tym: miasto Kraśnik – jako ośrodek rdzeniowy oraz gminy Kraśnik, Dzierzkowice
Urzędów,
Łukowa, w tym: miasto Łuków – jako ośrodek rdzeniowy oraz gminy wiejskie: Łuków i Stanin,
Opola Lubelskiego, w tym: gminy Opole Lubelskie – jako ośrodek rdzeniowy oraz gminy
Poniatowa, Chodel i Karczmiska,
Parczewa, w tym gmina Parczew – jako ośrodek rdzeniowy oraz gmina Siemień,
Radzynia Podlaskiego, w tym: miasto Radzyń Podlaski – jako ośrodek rdzeniowy oraz gmina
Radzyń Podlaski oraz gmina Borki,
Ryk, w tym: gmina miejsko-wiejskiej Ryki oraz gmina Dęblin – jako ośrodek rdzeniowy oraz
gminy Ryki oraz Stężyca,
Tomaszowa Lubelskiego, w tym: miasto Tomaszów Lubelski – jako ośrodek rdzeniowy oraz
gmina Tomaszów Lubelski,
Włodawy, w tym: miasto Włodawa – jako ośrodek rdzeniowy oraz gmina Włodawa.
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Ryc. 10. OSI Miejskie Obszary Funkcjonalne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku

2. OSI subregionalnych – rekomendowanych do wspólnego planowania rozwoju na poziomie
ponadlokalnym:








OSI ROZTOCZE o zasięgu: 1) MOF: Biłgoraja, Janowa Lubelskiego, Kraśnika, Tomaszowa
Lubelskiego i Zamościa; 2) 41 gmin należących do obszarów zagrożonych trwałą
marginalizacją, tj.: Adamów, Aleksandrów, Batorz, Bełżec, Biszcza, Chrzanów, Frampol, Goraj,
Jarczów, Józefów, Komarów-Osada, Krasnobród, Krynice, Lubycza Królewska, Łabunie,
Łaszczów, Łukowa, Miączyn, Nielisz, Obsza, Potok Górny, Potok Wielki, Rachanie, Radecznica,
Sitno, Sułów, 3) 2 gminy nienależące do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj.:
Borzechów i Tarnogród.
OSI POWIŚLE - zasięg OSI: 1) MOF: Opola Lubelskiego, Puław i Ryk; 2) 5 gmin należących
do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj.: Annopol, Gościeradów, Józefów nad
Wisłą, Łaziska, Wilków; 3) 2 gminy nienależące do obszarów zagrożonych trwałą
marginalizacją, tj.: Wąwolnica i Baranów.
OSI POLESIE - zasięg OSI: 1) MOF: Chełma, Parczewa i Włodawy; 2) 31 gmin należących
do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj.: Białopole, Dębowa Kłoda, Dorohusk,
Dubienka, Hanna, Hańsk, Jabłoń, Kodeń, Komarówka Podlaska, Łomazy, Milanów, Piszczac,
Podedwórze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Rossosz, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze,
Sławatycze, Sosnowica, Sosnówka, Stary Brus, Tuczna, Uścimów, Wierzbica, Wisznice,
Wohyń, Wola Uhruska, Wyryki, Żmudź; 3) 8 gmin nienależących do obszarów zagrożonych
trwałą marginalizacją, tj.: Cyców, Ludwin, Milejów, Ostrów Lubelski, Puchaczów, Rejowiec
Fabryczny (miasto), Urszulin, Trawniki.
PODLASKI OSI – o zasięgu OSI: 1) MOF: Białej Podlaskiej, Łukowa i Radzynia Podlaskiego;
2) 26 gmin należących do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj.: Abramów,
Adamów, Czemierniki, Drelów, Janów Podlaski, Jeziorzany, Kąkolewnica, Kłoczew, Kock,
Konstantynów, Krzywda, Leśna Podlaska, Michów, Międzyrzec Podlaski, Nowodwór,
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Ostrówek, Rokitno, Serokomla, Stoczek Łukowski, Terespol, Trzebieszów, Ulan-Majorat, Ułęż,
Wojcieszków, Wola Mysłowska, Zalesie; 3) 8 gmin nienależących do obszarów zagrożonych
trwałą marginalizacją, tj.: Firlej, Międzyrzec Podlaski (miasto), Niedźwiada, Serniki, Stoczek
Łukowski (miasto), Terespol (miasto), Kurów i Markuszów.
ŻYWICIELSKI OSI - zasięg OSI: 1) MOF: Krasnegostawu i Hrubieszowa; 2) 16 gmin należących
do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj.: Dołhobyczów, Fajsławice, Gorzków,
Grabowiec, Horodło, Kraśniczyn, Leśniowice, Mircze, Rudnik, Skierbieszów, Trzeszczany,
Uchanie, Werbkowice, Wojsławice, Wysokie, Żółkiewka; 3) 2 gminy nienależące do obszarów
zagrożonych trwałą marginalizacją, tj.: Krzczonów, Rybczewice.
Podstawą wyznaczania w Strategii Rozwoju Województwa OSI subregionalnych
są zróżnicowane cechy przestrzeni odzwierciedlone w waloryzacji funkcjonalnej
województwa zawartej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego oraz regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski. OSI subregionalne uwzględniają
krajową politykę rozwoju regionalnego ukierunkowaną terytorialnie, wyrażoną poprzez
krajowe OSI określone w Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, tj. obszary
zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Gmina Bychawa należy do grupy jednostek samorządu terytorialnego tworzących Żywicielski
Obszar Strategicznej Interwencji.
Priorytetem rozwoju tego obszaru jest: wykorzystanie zasobów naturalnych Wyżyny
Lubelskiej dla rozwoju konkurencyjnego rolnictwa.
W dokumencie Strategii wyznaczono najważniejsze kierunki interwencji Żywicielskiego OSI,
umożliwiające realizacje jej celów. Należą do nich:
1.1 Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych:






poprawa warunków wodnych, w tym retencjonowanie, melioracje i nawodnienia, ochrona
i lepsze wykorzystanie wód;
ochrona gleb, w tym racjonalizacja stosowania chemicznych nawozów oraz środków ochrony
roślin oraz stosowanie agrotechniki przeciwerozyjnej i zadrzewień śródpolnych;
rozwój lokalnych specjalizacji rolnych m.in. w oparciu o odtworzenie historycznie
ukształtowanych lub wykorzystanie nowych, niszowych kierunków produkcji;
poprawa struktury wielkościowej i organizacyjnej gospodarstw rolnych;
rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, jako istotnego elementu regionalnej oferty
turystycznej oraz ważnego czynnika poprawy ekonomicznej gospodarstw rolnych.
1.2 Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej surowce rolne:





rozwój podmiotów przetwórstwa rolno-spożywczego;
rozwój infrastruktury i obiektów przechowalniczych;
tworzenie warunków oraz działania na rzecz lokalizacji na terenie województwa lubelskiego
siedziby oraz podmiotów Krajowej Grupy Spożywczej.
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Ryc. 11. Subregionalne Obszary Strategicznej Interwencji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku

2.1 Zrównoważony rozwój systemów infrastruktury technicznej:


poprawa regionalnych i międzyregionalnych powiązań komunikacyjnych z uwzględnieniem
szkieletowego układu dróg ekspresowych (S19, S17 i S12) oraz planowanej autostrady A2,
w tym budowa obwodnic miast;
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poprawa regionalnych i międzyregionalnych połączeń kolejowych z uwzględnieniem
Programu Kolejowego CPK Centralny Port Komunikacyjny.
2.4 Ochrona walorów środowiska:



ochrona wartości przyrodniczych, w tym krajobrazu, siedlisk i bioróżnorodności.
3.4 Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych, rozwój sportu i usług
wolnego czasu:











kreowanie, rozwijanie oferty i infrastruktury ośrodków łączących funkcje edukacyjne,
kulturalne i rekreacyjne, wykorzystujących nowe trendy w turystyce;
rozwijanie produktów i oferty wydarzeń wykorzystujących unikalne zasoby lokalne
(np. kuchnię, wydarzenia historyczne, tradycje, materialne i niematerialne dziedzictwo
kulturowe, walory środowiskowe, wydarzenia związane z przejawami współczesnej
twórczości artystycznej, wydarzenia sportowe);
organizacja punktów usług i obsługi turystycznej dla turystyki zmotoryzowanej
(np. caravanning, turystyka motocyklowa);
rozwój infrastruktury sprzyjającej tworzeniu zróżnicowanej oferty opartej o różne formy
turystyki (np. kajakową, rowerową, nordic walking, konną, kulturową, historyczną,
przyrodniczą, kulinarną itp.);
wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych oraz przemysłów kultury, przedsiębiorczości
bazującej na lokalnych zasobach, dziedzictwie kulturowym i usługach edukacyjnych;
ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez rozwijanie funkcji użytkowej
obiektów kulturowych.
4.4 Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej:
wspieranie działań i współpraca z właściwymi podmiotami na rzecz realizacji inwestycji
sprzyjających pogłębianiu kontaktów międzyregionalnych, w tym w zakresie infrastruktury
granicznej (budowa i rozbudowa przejść granicznych oraz dostosowanie ich do obsługi ruchu
turystycznego) oraz poprawiającej dostępność do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe,
parkingi buforowe, infrastruktura turystyczna).

2.3

Społeczeństwo i jakość życia

Demografia
Analiza struktury ludności w oparciu o wskaźniki pozwala na określenie dynamiki procesów
demograficznych oraz ich roli w kształtowaniu potencjału rozwojowego analizowanego obszaru.
Struktura ludności to jeden z głównych czynników mających wpływ na możliwości, jak również
kierunki rozwoju Gminy Bychawa. Sytuacja demograficzna jest również jednym z najważniejszych
wyznaczników rozwoju. Gmina Bychawa zamieszkana jest przez 11 532 osób (GUS, 2020) co stanowi
7,37% mieszkańców powiatu lubelskiego. Na terenie Gminy w 2020 roku mieszkało 5 949 kobiet
(51,59%) oraz 5 583 mężczyzn (48,41%). W strukturze ludności Gminę charakteryzuje większy udział
kobiet. Na przestrzeni lat 2014 - 2020, średnio wskaźnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn)
wynosił 106, a w 2020 roku osiągną wartość 107.
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Wykres 5. Liczba ludności w Gminie Bychawa w latach 1999-2020

Źródło: BDL GUS

W przeciągu analizowanych 22 lat liczba ludności w Gminie zmniejszyła się o 1 020 osób,
a tempo zmian wyniosło – 8,13%. Wyludnianie się Gminy wynika z niskiego przyrostu naturalnego,
wysokiej liczby zgonów oraz emigracji poza granice Gminy.
Porównując się do innych…
Podobny trend zauważalny jest w całym powiecie lubelskim oraz w gminach grupy
porównawczej, w której średnia wskazująca różnicę liczby ludności z roku 2020 do roku 1999 wynosi
-1 083 (bez Gminy Modliborzyce), a średnia dynamiki zmian 0,91. Bardzo zbliżone wartości z grupy
porównawczej odnotowano w Gminie Annopol.
Tabela 12. Liczba ludności ogółem na terenie Gminy Bychawa i gmin grupy porównawczej w latach
1999-2020

Gmina

1999

2003

2007

2011

2015

2020

Różnica w
latach
2020-1999

dynamika
(%)

Bychawa
Modliborzyce

12 552
-

12 413
-

12 286
-

12 257
-

11 933
7 088

11 532
6 914

-1 020
-

0,92
-

Annopol

9 591

9 475

9 293

9 137

8 855

8 483

-1 108

0,88

Parczew

15 109

15 005

14 755

14 902

14 749

14 329

-780

0,95

Szczebrzeszyn

12 507

12 232

11 934

11 796

11 509

11 083

-1 424

0,89

Źródło: BDL GUS

Sołectwa o największej liczbie mieszkańców na terenie Gminy, to: Wola Gałęzowska,
Gałęzów, Stara Wieś Pierwsza i Grodzany. Natomiast sołectwa o najmniejszej liczbie ludności, to:
Wola Gałęzowska – Kolonia, Romanów i Łęczyca.
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Tabela 13. Liczba osób zameldowanych w sołectwach Gminy Bychawa w 2020 r.

Sołectwo
Bychawka Druga
Bychawka Druga – Kolonia
Bychawka Pierwsza
Bychawka Trzecia
Bychawka Trzecia – Kolonia
Gałęzów
Gałęzów – Kolonia Druga
Gałęzów – Kolonia Pierwsza
Grodzany
Józwów
Kosarzew Dolny – Kolonia
Kowersk
Leśniczówka
Łęczyca
Marysin
Olszowiec
Olszowiec – Kolonia
Osowa
Osowa – Kolonia
Podzamcze
Romanów
Skawinek
Stara Wieś Druga
Stara Wieś Pierwsza
Stara Wieś Trzecia
Urszulin
Wandzin
Wincentówek
Wola Duża
Wola Duża – Kolonia
Wola Gałęzowska
Wola Gałęzowska - Kolonia
Zadębie
Zaraszów
Zaraszów - Kolonia
Zdrapy
SUMA

Mieszkańcy zameldowani
323
278
176
270
160
453
247
127
401
87
159
103
250
77
99
102
145
235
85
377
78
89
187
406
262
112
348
171
266
109
566
64
189
260
199
259
7 719

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Bychawie
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Porównując się do innych…
Gęstość zaludnienia Gminy Bychawa wynosi 79 osób na km² i jest to wartość środkowa
w grupie porównawczej, dla której średnia wynosi 72,25 osób na km².
Tabela 14. Gęstość zaludnienia w Gminie Bychawa i gminach grupy porównawczej w 2020 roku

Gęstość
zaludnienia (liczba
osób na km²)

Bychawa

Modliborzyce

Annopol

Parczew

Szczebrzeszyn

79

45

56

98

90

Źródło: BDL GUS

Negatywne procesy demograficzne w Gminie Bychawa kształtowane są głównie przez dwa
zjawiska: przyrost naturalny ludności (urodzenia, zgony), oraz migracje pokazujące odpływ i napływ
ludności w różnych kierunkach, na różny okres i w różnych grupach wiekowych.
Wykres 6. Współczynnik przyrostu naturalnego (‰) w Gminie Bychawaw latach 2014 - 2020

Źródło: BDL GUS

W analizowanym okresie czasu liczba urodzeń i zgonów ulegała zmianom, co miało
bezpośredni wpływ na przyrost naturalny. Współczynnik przyrostu naturalnego w Gminie utrzymuje
się na ujemnym poziomie i są to wartości dużo niższe niż dla powiatu lubelskiego. Najniższe wartości
osiągnął w latach 2016 oraz 2019,najwyższą natomiast w 2014 roku.
Porównując się do innych…
W 2020 roku współczynnik ten również był niski na poziomie -2,59‰. Jednocześnie
była to wartość najwyższa w całej grupie porównawczej, dla której średnia wynosiła -6,3‰.
Tabela 15. Współczynnik przyrostu naturalnego (‰) w Gminie Bychawa i gminach grupy porównawczej
w 2020 roku

Współczynnik
przyrostu
naturalnego (‰)

Bychawa

Modliborzyce

Annopol

Parczew

Szczebrzeszyn

-2,59

-6,06

-8,65

-4,65

-5,85

Źródło: BDL GUS
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Wykres 7. Ludność według płci i wieku w Gminie Bychawa w 2020 roku

Źródło: BDL GUS

Z punktu widzenia prognoz rozwoju Gminy niezwykle ważna jest struktura wiekowa jej
mieszkańców. Większe perspektywy rozwojowe mają jednostki samorządu terytorialnego, w których
przeważającą częścią tej struktury stanowią ludzie młodzi. Struktura wiekowa w Gminie Bychawa
zdominowana jest przez osoby w wieku 25-39 lat oraz 45-49 lat. Dużym udziałem osób
charakteryzują się również przedziały 40-44 oraz 60-64 lat. W przedziale wiekowym 30-39 lat
wyraźnie widoczna jest przewaga liczby mężczyzn nad kobietami, ale sytuacja odwraca się
od momentu osiągnięcia 55 roku życia, gdy w piramidzie zaznacza się powolna przewaga liczby kobiet
nad mężczyznami. Znaczącą różnicę widać już od 70 roku życia. Podstawa piramidy wyraźnie się
zwęża, co oznacza coraz mniejszy udział w populacji młodzieży poniżej 24 roku życia oraz dzieci.
Obrazuje to proces starzenia się społeczeństwa, co przekłada się na wzrost współczynnika obciążenia
demograficznego oraz wskaźnika starości. Problem starzejącego się społeczeństwa, występujący, jako
negatywny wskaźnik społeczno-gospodarczy, dotyczy nie tylko Gminy Bychawa, lecz obecnie całego
kraju.
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Wykres 8.Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Bychawa w latach 2014 -2020

Źródło: BDL GUS

Zgodnie z danymi GUS w Gminie Bychawa najliczniejszą grupę mieszkańców stanowią osoby
w wieku produkcyjnym – 59,9% ogółu ludności (dane na rok 2020). Drugą, co do wielkości grupą
są mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym – 22,7% ogółu. Natomiast ludność zaliczana do grupy
przedprodukcyjnej stanowi jedynie 17,4%. W porównaniu do roku 2014 liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym spada, jednakże od 2017 roku utrzymuje się niemal na stałym poziomie (z lekkim
wzrostem w porównaniu do roku 2019).
Wykres 9. Współczynnik obciążenia demograficznego dla Gminy Bychawa w latach 2014 - 2020

Źródło: BDL GUS

Współczynnik obciążenia demograficznego obrazuje liczbę ludności w wieku
nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wartość tego wskaźnika dla
Gminy Bychawa w 2020 roku wyniosła 58,76 i prezentowała się nieco gorzej w porównaniu
do wartości ww. wskaźnika dla powiatu lubelskiego, który wynosił (55,84). Według danych GUS od
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2014 roku wskaźnik rośnie. Niepokojący trwały trend spadku liczby ludzi młodych, w połączeniu
z przechodzeniem w wiek emerytalny osób będących obecnie w wieku produkcyjnym będzie wpływał
na pogorszenie i tak niekorzystnej wartości wskaźnika obciążenia demograficznego.
Porównując się do innych…
Wykres 10. Wskaźnik starości w Gminie Bychawa i grupie porównawczej

Źródło: MRL

Niekorzystną sytuację demograficzną w Gminie prezentuje również wskaźnik starości, który
nie prezentuje się najkorzystniej. Wskaźnik ten obrazuje odsetek osób w Gminie w wieku 65 lat
i więcej. Wartości, które przyjmuje w omawianym okresie czasu obrazują średni stan
zaawansowania starzenia się ludności w Gminie27. Na tle grupy porównawczej Gmina wypada
niekorzystnie a ww. wskaźnik przyjmuje wartości znacznie wyższe niż średnia czy mediana dla grupy
pozostałych gmin. W 2018 roku wartość wskaźnika wynosiła 18,3przy średniej dla gmin z grupy
porównawczej 16,64.
Prognozy liczby ludności dla województwa lubelskiego (BDL GUS) przewidują niekorzystne
zmiany demograficzne prowadzące do szybkiego procesu starzenia się społeczeństwa i stopniowego
spadku liczby ludności. Zgodnie z prognozą ludności na lata 2017-2030 (według GUS) na terenie
Gminy Bychawa przewidywany jest spadek ludności powyżej 5%. Do roku 2030 prognozuje się,
że liczba ludności Gminy Bychawa będzie stale się zmniejszać. Szacowana liczba ludności na terenie
Gminy Bychawa w 2030 roku to 10 941, w tym 50,77% stanowią kobiety. Osoby w wieku
przedprodukcyjnym w 2030 roku to 16,83% mieszkańców Gminy Bychawa, w wieku produkcyjnym
56,70%, a w wieku poprodukcyjnym 26,47%. Największym ujemnym tempem zmian charakteryzuje
się ludność w wieku mobilnym w grupie ludności produkcyjnej (-36,79%). Wskazana grupa ludzi do
2030 roku w porównaniu z rokiem bazowym (2016) zmniejszy się o -1 260 osób. O starzeniu się
społeczeństwa świadczy dodatnie tempo zmian liczby ludności w wieku poprodukcyjnym według

27

Klasyfikacja na podstawie Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PWG,

Warszawa
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ekspertyzy wynoszące 16,02% (wzrost o 464 osoby) oraz w wieku produkcyjnym niemobilnym (4459/64 lata). W tej grupie tempo zmian liczby ludności wynosi 5,83% (wzrost o 162 osoby).

Tabela 16. Prognoza zmian liczby ludności w Gminie Bychawa w latach 2016-2030

2016

2018

2020

2022

2024

2025

11832

11718

11603

11483

11353

11220

11087

przedprodukcy
jny 0-17

2099

2057

2057

2027

2006

1957

produkcyjny
18-59/64

7301

7117

6921

6771

6597

mobilny
18-44

4685

4489

4279

4116

niemobilny
44-59/64

2616

2628

2642

poprodukcyjny
60+/65+

2432

2544

5737
6095

Ogółem

mężczyźni
kobiety

2028

2030

Różnica

Tempo
zmian
(%)

10941

-891

-8,14

1890

1842

-257

-13,95

6442

6333

6203

-1098

-17,70

3964

3782

3618

3425

-1260

-36,79

2655

2633

2660

2715

2778

162

5,83

2625

2685

2750

2821

2864

2896

464

16,02

5701

5660

5608

5559

5504

5450

5386

-351

-6,52

6017

5943

5875

5794

5716

5637

5555

-540

-9,72

Źródło: BDL GUS

Analizując dane z prognozy liczby ludności Gminy Bychawa do 2030 roku widać, że osoby
w wieku produkcyjnym nadal będą stanowić największą grupę wiekową w Gminie, jednakże ich udział
znacząco spadnie na rzecz ludności w wieku poprodukcyjnym. Wzrost przewidywanego udziału tej
grupy mieszkańców jest znaczący, przy jednoczesnym spadku ludności w wieku przedprodukcyjnym.
Sytuacja ta przełoży się w kolejnych latach na dalszy wzrost współczynnika obciążenia
demograficznego. Grupą ludności, która najszybciej się zmniejsza są osoby w wieku produkcyjnym
mobilnym (18-44 lat), natomiast najszybciej przyrasta właśnie grupa ludzi w wieku poprodukcyjnym
(60+/65+).
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Wykres 11. Prognozowany udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Bychawa w latach 2016 2030

Źródło: BDL GUS

Zgodnie z prognozą gmin na lata 2017-2030 GUS w 2030 roku współczynnik przyrostu
naturalnego w Gminie Bychawa szacowany jest na poziomie -5‰ - 0‰. Przewidywane saldo migracji
wewnętrznych i zagranicznych w 2030 roku na obszarze Gminy Bychawa będzie wynosić poniżej 3‰.
Można również przypuszczać, że odpływy z powiatów charakteryzujących się znacznym ujemnym
saldem migracji są większe od oficjalnie zarejestrowanych. Koncentracja gmin z wyraźnie ujemnym
saldem wystąpi również w województwie lubelskim. Oznacza to, iż obszar zagrożony jest odpływem
ludności, a w szczególności osób w wieku produkcyjnym. Nawet potencjalny wzrost urodzeń będący
wynikiem programów demograficznych państwa (jak 500+) nie wpłynie w szybkim czasie na
liczebność rodzimej siły roboczej i zmianę dynamiki ludnościowej wcześniej niż za 20-30 lat. Obecnie
przeciętny wiek podjęcia pierwszej pracy to ok. 22 lata, a mediana wieku urodzenia pierwszego
dziecka wynosi ponad 27 lat. Istotny staje się również aspekt wzrostu obciążenia demograficznego.
W monecie, gdy następuje szybki wzrost dzietności okazuje się, że w populacji nie tylko udział osób
w wieku poprodukcyjnym będzie większy (na emeryturę zaczynają właśnie przechodzić “babyboomerzy”), ale również rozbudowuje się grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym. W wyniku
tego stanu rzeczy może się okazać, że grupa osób pracujących stanie się zbyt mała, by podołać
niezbędnym obciążeniom fiskalnym na rzecz niepracujących.
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Wykres 12. Prognozowany współczynnik obciążenia demograficznego w Gminie Bychawa w latach 2016-2030

Źródło: BDL GUS

Demograficzna wizja Gminy Bychawa, która wyłania się z prognozy ludności na lata 20172030, nie jest optymistyczna, jednakże nie należy ona do gmin o największych problemach
demograficznych. Problem starzenia się społeczeństwa na omawianym obszarze jest wyraźnie
zauważalny, przy obecnych tendencjach w ruchu naturalnym i wędrówkowym ludności, obszar ten
czeka stopniowy ubytek liczby ludności oraz zmiany w strukturze wieku jego mieszkańców.
Przewidywane zmiany wywołane są niską liczbą urodzeń, niskim współczynnikiem dzietności,
odpływem ludności i uwidaczniają zjawisko starzenia się społeczeństwa. Ten stan rzeczy przełoży się
na sytuację społeczną i ekonomiczną Gminy Bychawa. Koncentracja negatywnych procesów
demograficznych jest cechą charakterystyczną terenów zaliczonych do Żywicielskiego OSI.
Wzrost udziału osób starszych w społeczności Gminy wpływa nie tylko na sytuację
ekonomiczną obszaru, lecz również na sytuację społeczną i konieczność prowadzenia działań
zmierzających do zabezpieczenia różnego rodzaju potrzeb związanych z organizacją systemu wsparcia
dla starzejącego się społeczeństwa i przystosowanie przestrzeni do potrzeb coraz liczniejszej grupy
seniorów. Pociąga to za sobą również wzrost wydatków na świadczenia w formie usług opiekuńczych,
pomocy w naturze jak i pomocy instytucjonalnej, co wymusza dostosowanie polityki senioralnej
do potrzeb mieszkańców Gminy.

Mieszkalnictwo
Efektywna gospodarka mieszkaniowa oraz właściwe zarządzanie zasobami lokalowymi jest
jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Według danych GUS, na koniec
2019 roku w Gminie Bychawa znajdowały się 3 123 budynki mieszkalne, w których funkcjonowały
łącznie 9 952 mieszkania.
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Porównując się do innych…
Tym samym liczba mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców w 2019 roku kształtowała
się na poziomie 340,8 przy średniej dla grupy porównawczej 357,2 i powiatu lubelskiego 335,1.
Wskaźnik ten dla Gminy Bychawa od 2014 roku regularnie wzrasta i od 2015 roku jest nieco wyższy
w porównaniu ze wskaźnikiem dla powiatu lubelskiego, jednakże na tle gmin grupy porównawczej
Gmina Bychawa zajmuje drugie miejsce od końca i wyprzedza jedynie Gminę Modliborzyce.
W pozostałych gminach wskaźnik osiąga wyraźnie wyższe wartości.
Wykres 13. Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w Gminie Bychawa i grupie porównawczej

Źródło: BDL GUS

Mieszkania w granicach Gminy Bychawa w 2019 r. składały się łącznie z 15 257 izb, a łączna
powierzchnia użytkowa wynosiła 321 527 m². Szczegółowe dane prezentuje tabela poniżej.
Tabela 17. Charakterystyka zasobów mieszkaniowych w Gminie Bychawa w latach 2014 - 2019

2014
liczba
budynków
mieszkalnych
liczba mieszkań
(szt.)
liczba izb (szt.)
powierzchnia
użytkowa
mieszkań (m²)
przeciętna
powierzchnia
użytkowa

2015

2016

2017

2018

2019

3 008

3 024

3 039

3 055

3 075

3 123

3 865

3 882

3 900

3 916

3 931

3 952

14 722

14 834

14 951

15 046

15 137

15 257

309 855

312 400

314 687

316 755

318 729

321 527

25,7

26,2

26,6

26,9

27,2

27,7
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mieszkania na
1 osobę (m²)
przeciętna
liczba osób na
1 mieszkanie
przeciętna
powierzchnia
użytkowa 1
mieszkania

3,12

3,07

3,03

3

2,98

2,93

80,2

80,5

80,7

80,9

81,1

81,4

Źródło: BDL GUS

Porównując się do innych…
Liczba mieszkań W Gminie Bychawa na przestrzeni lat 2014-2019 zwiększyła się o 2,25%,
natomiast powierzchnia użytkowa wzrosła o 3,77%. Na tle grupy porównawczej Gmina Bychawa
charakteryzuje się jednym z największych przyrostów procentowych liczby mieszkań oraz powierzchni
użytkowej mieszkań, lepiej wypada tylko Gmina Parczew.
Wykres 14. Wzrost procentowy liczby mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkań w 2019 w stosunku do roku
2014 w Gminie Bychawa i grupie porównawczej (%)

Źródło: BDL GUS

Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę w analizowanym okresie czasu, co roku
wzrasta i jest wyższa niż średnia dla grupy porównawczej. W 2018 roku wartość nominalna wskaźnika
dla Gminy Bychawa wynosiła 27,2, wartość standaryzowana 0,14, a dynamika -0,06, natomiast
średnia dla grupy porównawczej była równa 26,77.
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Wykres 15. Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę w Gminie Bychawa i grupie porównawczej

Źródło: MRL

Wskaźnik przeciętnej liczby osób zamieszkujących jedno mieszkanie w 2019 roku wyniósł
2,93 osoby i spadł o 0,19 w porównaniu do roku 2014, natomiast wskaźnik przeciętnej powierzchni
użytkowej 1 mieszkania w 2019 roku wynosił 81,4 m²/os. i wzrósł w porównaniu do 2014 roku
o 1,01 m²/os. Generalnie wyżej opisane wskaźniki pokazują, że sytuacja mieszkaniowa przeciętnego
mieszkańca Gminy Bychawa poprawia się.
Tabela 18. Mieszkania komunalne w Gminie Bychawa

2014

2015

2016

2017

2018

2019

liczba mieszkań
komunalnych (szt.)

b.d.

75

74

b.d.

63

b.d.

powierzchnia użytkowa
mieszkań komunalnych
(m²)

b.d.

2 847

2 797

b.d.

2 348

b.d.

Źródło: BDL GUS

Liczba mieszkań komunalnych w Gminie Bychawa na przestrzeni omawianych lat ulega
zmniejszeniu. W 2018 roku Gmina dysponowała zasobem 63 mieszkań o łącznej powierzchni
2 348 m² (średnio 37,27 m² na mieszkanie).
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Wykres 16. Mieszkania w Gminie Bychawa wyposażone w instalacje w % ogółu mieszkań w latach 2014 - 2019

Źródło: BDL GUS

Stan wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne, poza wodociągami, jest
na średnim poziomie. Dostęp do sieci wodociągowej w Gminie Bychawa w 2019 roku miało 90,9%
mieszkań, łazienkę posiadało 73,5% mieszkań, przy czym nieco większy odsetek mieszkań posiadał
ustęp spłukiwany – 75,9%. Centralne ogrzewanie znajduje się w 71,7% mieszkań w Gminie. Najgorzej
wygląda sytuacja z dostępem do gazu sieciowego, tylko 1,6% mieszkań posiada do niego dostęp.
Wskaźniki od 2014 roku niemal nie ulegają zmianie, wzrosły odpowiednio o 0,3, 0,7 i 0,7, 0,8, 0,3
punktu procentowego.
W wypadku dostępu do wodociągów jest to wartość nieco wyższa niż dla powiatu
lubelskiego, dostęp do wodociągów w powiecie ma 90,0% mieszkańców. W przypadku dostępu do
ustępu spłukiwanego, łazienki oraz centralnego ogrzewania odsetek mieszkań jest niewiele mniejszy
niż w powiecie, jednakże w przypadku dostępu do gazu sieciowego jest to już znacząco mniejsza
wartość – w powiecie 41,7% wszystkich mieszkań jest wyposażonych w gaz sieciowy.
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Porównując się do innych…
Na tle gmin grupy porównawczej wyposażenie mieszkań w instalacje w % ogółu mieszkań
również wypada niekorzystnie. Z wyjątkiem wyposażenia w centralne ogrzewanie wskaźniki dla
Gminy Bychawa przyjmują wartości poniżej wartości średniej w grupie porównawczej. Najgorzej
wygląda odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w gaz sieciowy.
Wykres 17. Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w poszczególne instalacje w Gminie Bychawa oraz grupie
porównawczej

Źródło: MRL
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Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Dostęp do szeroko rozumianej edukacji na każdym jej szczeblu ma ogromne znaczenie dla
społeczności lokalnej. Prawidłowo prowadzona edukacja już od najwcześniejszych lat życia umożliwia
ograniczenie podstawowych problemów społeczno-gospodarczych, takich jak ubóstwo, wykluczenie
społeczne, bezrobocie, problem niedostosowania kwalifikacji mieszkańców do potrzeb lokalnej
gospodarki. Szansa rozwoju mieszkańców w dłuższej perspektywie czasowej przekłada się
na poprawę i rozwój sytuacji społeczno-gospodarczej.
Istniejąca infrastruktura edukacyjna na obszarze Gminy Bychawa pozwala na zaspokojenie
podstawowego zapotrzebowania w dziedzinie edukacji.
Mieszkańcy Gminy oceniając poszczególne obszary jakości życia w Gminie najlepiej ocenili
„dostępność i jakość edukacji przedszkolnej” – 44,2% odpowiedzi „dobry” i 9,62% odpowiedzi
„bardzo dobry”.
Zapotrzebowanie w zakresie edukacji przedszkolnej na omawianym obszarze zaspokaja pięć
podmiotów, które przedstawione zostały w tabeli poniżej.
Tabela 19. Przedszkola w Gminie Bychawa

Nazwa podmiotu

Organ prowadzący

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie

Gmina Bychawa

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana
w Bychawce Drugiej-Kolonii

Gmina Bychawa

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Franciszka Lebiedy
w Starej Wsi Drugiej

Gmina Bychawa

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli
Gałezowskiej

Gmina Bychawa

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Księdza Dominika Maja
w Zaraszowie
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa” w Bychawie

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Zaraszów
i Okolic
Osoba prywatna

Źródło: Opracowanie własne

Na obszarze Gminy Bychawa w 2019 roku wychowaniem przedszkolnym objętych było 339
dzieci w wieku 3-6 lat. W porównaniu do roku 2014 liczba dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym spadła o 52 dzieci (spadek o 13,3%). Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Bychawie
w roku szkolnym 2020/2021 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie
uczęszczało 337 dzieci. Zmniejszeniu uległa również liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat),
która dla porównania w 2019 roku wynosiła 399, a w 2014 – 441 dzieci (spadek o 9,5%).
W roku szkolnym 2020/2021 wychowaniem przedszkolnym zostały objęte wszystkie dzieci
zainteresowane edukacją przedszkolną.
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Wykres 18. Dzieci w wieku przedszkolnym i objęte wychowaniem przedszkolnym w Gminie Bychawa w latach
2014 – 2019 (brak danych dla roku 2015 i 2020)

bd
.

bd

Źródło: BDL GUS

W roku szkolnym 2020/2021 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie
Bychawa uczęszcza ogółem 337 dzieci w wieku przedszkolnym. Do samorządowego przedszkola było
zapisanych 177 dzieci, a do oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych
90 dzieci, łącznie 267 wychowanków.
Porównując się do innych…
Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Bychawa w 2019 roku
wynosił 85% i jest to wartość wyższa niż dla powiatu lubelskiego (82,7%, jednakże niższa niż dla
województwa lubelskiego (87,7%). W porównaniu do gmin grupy porównawczej, Gmina Bychawa
zajmuje środkową pozycję za Gminą Parczew i Gminą Szczebrzeszyn. Wartość średnia wskaźnika dla
grupy porównawczej w 2019 roku wynosiła 83,8%.
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Wykres 19. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Bychawa i w grupie
porównawczej w latach 2014-2019 (brak danych za 2015 rok)

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Źródło: BDL GUS

Łącznie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku
szkolnym 2020/2021 funkcjonowało 18 oddziałów.
Porównując się do innych…
Wskaźnik liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedno miejsce w placówce
wychowania przedszkolnego w 2018 roku (brak nowszych danych w bazie BDL GUS) w Gminie
Bychawa wynosił 1,12 osoby na jedno miejsce i jest to wartość wyższa niż dla województwa
lubelskiego (1,01) oraz niższa niż dla powiatu lubelskiego (1,38). Lepsza sytuacja pod kątem
zapewnienia wystarczającej infrastruktury przedszkolnej niż w Gminie Bychawa miała miejsce
w Gminie Modliborzyce i Parczew.
Na przestrzeni lat w Gminie Bychawa zauważyć można znaczący spadek wskaźnika. Na taką
sytuację ma wpływ utrzymujący się niż demograficzny.
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Wykres 20. Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
w latach 2014 - 2018

Źródło: BDL GUS

Infrastruktura oświatowo-edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej również zaspakaja
potrzeby mieszkańców. Dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym w ankiecie także
została wysoko oceniona – 36,5% odpowiedzi „dobry” i 11,5% „bardzo dobry. Wysokie oceny dostały
zagadnienia zarówno dostępu, jakości edukacji jak i infrastruktury edukacji podstawowej.
Respondenci najniżej ocenili dostęp do dodatkowej oferty edukacyjnej.
Bazę oświatową na poziomie szkoły podstawowej na terenie Gminy Bychawa tworzą:
Tabela 20. Szkoły podstawowe w Gminie Bychawa

Nazwa podmiotu

Organ prowadzący

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie

Gmina Bychawa

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce Drugiej-Kolonii

Gmina Bychawa

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej

Gmina Bychawa

Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałezowskiej

Gmina Bychawa

Szkoła Podstawowa im. Księdza Dominika Maja w Zaraszowie

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic

Źródło: Opracowanie własne

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa
uczęszczało 824 uczniów – 90,65% wszystkich uczniów w szkołach podstawowych. Do szkoły
prowadzonej przez Stowarzyszenie uczęszczało 85 uczniów, co w sumie w Gminie Bychawa daje
liczbę 909 uczniów szkół podstawowych. W szkołach podstawowych funkcjonowało razem
57 oddziałów, z tego 49 w jednostkach samorządowych. Średnia liczba uczniów w klasie to 15,94
osób (w szkołach samorządowych 16,81, w publicznej nie samorządowej 10,62). W szkołach
prowadzone są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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Wykres 21. Liczba uczniów szkół podstawowych, liczba uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz
liczba absolwentów w Gminie Bychawa w latach 2014-2019

b.d.

b.d.

b.d.

Źródło: https://analizy.monitorrozwoju.pl/

Analizując liczbę uczniów w szkołach podstawowych na przestrzeni ostatnich 7 lat widać
wzrosty i spadki. Podobnie kształtuje się liczba uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych.
Najwięcej uczniów było w roku 2018, natomiast najmniejszą liczbą charakteryzował się rok 2016.
Obecnie notowany jest trend spadkowy liczby uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Bychawa. Liczba absolwentów również ulega wahaniom osiągając najniższą wartość
w 2015 roku, a największą rok wcześniej. W latach 2017-2019 nie odnotowano absolwentów. Było
to wynikiem wejścia w życie części przepisów ustawy „Prawo oświatowe”, która regulowała nowe
zasady funkcjonowania systemu oświaty. Zmianie uległa struktura szkolnictwa, szkoły podstawowe
z 6-letnich zastąpiono 8-letnimi i wygaszono gimnazja. Uczniowie, którzy ukończyli VI klasę w roku
2017/2018 kontynuowali naukę w klasie VII i nie byli brani pod uwagę, jako absolwenci przez okres
kolejnych dwóch lat.
Wykres 22. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach w Gminie Bychawa
w latach 2014-2019

Źródło: BDL GUS
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Miarą powszechności kształcenia jest współczynnik skolaryzacji. Współczynnik ten to relacja
liczby wszystkich uczniów bez względu na wiek na początku danego roku szkolnego do liczby ludności
w grupie wieku określonej, jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Dla obszaru Gminy
Bychawa współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych w 2019 r. wynosił 94,71% i jest to
wysoka wartość (dla porównania dla powiatu lubelskiego wynosił – 78,42%, dla województwa
lubelskiego - 93,48%). Współczynnik skolaryzacji brutto dla gimnazjów również był wysoki i w 2018
roku osiągną wartość 93,16% (powiat lubelski – 73,91%, województwo lubelskie – 98,74%). W roku
2019 gimnazja przestały funkcjonować na rzecz 8-letnich szkół podstawowych.
Porównując się do innych…
W porównaniu z gminami grupy porównawczej współczynnik skolaryzacji dla szkół
podstawowych w Gminie Bychawa był wyższy niż średnia dla pozostałych gmin. W 2018 roku wynosił
96,52 przy średniej w grupie porównawczej 91,18. Gmina Bychawa jest wyraźnym liderem względem
zmian w grupie porównawczej, a sytuacja Bychawy wciąż ulega poprawie. Od 2016 roku przewaga
wartości dla Gminy Bychawa jest znacząco większa niż w latach poprzednich.
Wykres 23. Współczynnik solaryzacji brutto dla szkół podstawowych w Gminie Bychawa i grupie porównawczej

Źródło: MRL

2014

Bychawa

2015

2016

2017

2018

Wartość

92.3

87.8

96.2

96

96.52

Wartość
standaryzowana

0.15

0.03

0.65

0.74

0.79

0.53

Dynamika
Grupa
porównawcza
I3

Średnia
Mediana

90.55

87.5

91.92

91.23

91.18

92

88.1

92.6

91.8

91.85

Na zakończenie szkoły podstawowej przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.
Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe i należy do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę,
jednakże wyniki egzaminu nie wpływają na fakt ukończenia szkoły. Uczniowie zdają egzamin z języka
polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W Gminie Bychawa w 2020 roku do egzaminu
ósmoklasisty przystąpiło 95 osób (0,07% przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w powiecie).
Dodatkowo 1 osoba rozwiązywała zadania w arkuszu dostosowanym – niestandardowym.
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Tabela 21. Wyniki ogólne uczniów w Gminie Bychawa w roku 2020 (wyniki prezentowane tylko dla osób
rozwiązujących zadania w arkuszu standardowym)
Liczba
Średnia (%)
Minimum
Maksimum
Mediana (%) Modalna (%)
Przedmiot
uczniów
(%)
(%)
Język polski

95

62

8

92

70

76

Matematyka

95

45

7

100

37

27

Język
angielski

95

47

3

100

40

27

Źródło: opracowanie własne na podstawie oke.krakow.pl

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uzyskane w 2020 roku przez uczniów w Gminie Bychawa
są niższe niż na poziomie powiatu i województwa (średnio o 2-3 punkty procentowe).
Tabela 22. Liczba uczniów i szkół w Gminie Bychawa z wynikiem niskim, średnim i wysokim w 2020 roku

Liczba
uczniów

Przedmiot

Liczba uczniów z
wynikiem

Średni
wynik
ogółem w
procentach

Liczba szkół z wynikiem

niskim

średnim

wysokim

niskim

średnim

wysokim

Język polski

95

62

20

41

34

0

2

3

Matematyka

95

45

26

45

24

0

4

1

Język
angielski

95

47

28

52

15

1

3

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie oke.krakow.pl

Najlepsze wyniki uczniowie osiągnęli z egzaminu z języka polskiego. Generalnie dominują
wyniki na poziomie średnim. Odsetek uczniów z wynikiem wysokim mieści się w przedziale 15,835,8%, natomiast z wynikiem średnim w przedziale 43,1-54,7%. Również liczba szkół z wynikiem
średnim jest największa. Najlepszymi wynikami w 2020 roku z egzaminu ósmoklasisty mogła się
pochwalić Szkoła Podstawowa im. K. Koźmiana w Bychawce Drugiej Kolonii.
Placówki oświatowe funkcjonują w budynkach należących do Gminy. Dwie szkoły posiadają
zaplecze sportowo-rekreacyjne. W czterech szkołach podstawowych oraz w przedszkolu funkcjonują
stołówki serwujące na bieżąco przygotowywane posiłki. Budynki szkół poddane zostały
termomodernizacji.
W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Bychawa
na stanowisku nauczyciela zatrudnione są 124 osoby (101,84 etatu). Wśród tej grupy 98,39%
stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem posiadający tytuł magistra z przygotowaniem
pedagogicznym, 78,74% to nauczyciele posiadający najwyższy stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego. Na stanowiskach pracowników administracyjnych oraz pomocniczych
i obsługi w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i przedszkolu zatrudnionych jest 46 osób, co
w przeliczeniu na etaty stanowi 43,68 etatu28.
Uczniowie zamieszkujący w granicach Gminy Bychawa mogą korzystać z pomocy finansowej
w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (dochód na członka rodziny nie może przekraczać 528 zł).
Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego w 2020 roku
w wysokości 128 769 zł.

28

Raport o stanie Gminy Bychawa 2020 r.
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W Gminie Bychawa funkcjonuje sprawny system dowozu dzieci do szkół podstawowych
z miejscowości, w których nie istnieją szkoły podstawowe. Na podstawie ustawy Prawo oświatowe
szkoła zapewnia darmowy, zorganizowany dowóz uczniów do szkoły. Dowozem objęci są również
uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebują transportu do
specjalnych ośrodków w Bystrzycy, Matczynie i Lublinie. Uczniom, którzy nie są objęci zbiorowym
dowożeniem Gmina zapewnia zwrot kosztów transportu. W 2020 roku z możliwości dowożenia do
szkoły korzystało 299 uczniów – 33% wszystkich uczniów (w tym 13 uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
Edukacja na wyższym poziomie na terenie Gminy Bychawa prowadzona jest tylko na terenie
Miasta Bychawa. Kierunki kształcenia branżowego w Bychawie są dostosowane do lokalnego rynku
pracy, a także odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu na usługi motoryzacyjne.
Tabela 23. Struktura edukacji na wyższym poziomie w Gminie Bychawa

Jednostka nadrzędna

Jednostka podrzędna/ opis

Kształcenie zawodowe

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im.
mjr Henryka Dobrzańskiego w
Bychawie

Branżowa Szkoła I stopnia w Bychawie

- Mechanik
pojazdów
samochodowych
- Technik mechanik
- Technik pojazdów
samochodowych
- Technik informatyk
- Technik usług fryzjerskich

Technikum nr 1 w Bychawie

Szkoła Policealna w Bychawie
Zespół Szkół im. ks. Antoniego
Kwiatkowskiego w Bychawie

Technikum nr 2 w Bychawie

- Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy
- Technik geodeta
- Technik
architektury
krajobrazu
- Technik ekonomista

Liceum ogólnokształcące
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych

Funkcjonuje tu również poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Wykres 24. Współczynnik skolaryzacji dla liceów ogólnokształcących w Gminie Bychawa w latach 2014-2019

Źródło: analizy.monitorrozwoju.pl
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Współczynnik skolaryzacji dla liceów ogólnokształcących na obszarze Gminy Bychawa
przyjmuje wartości poniżej 100, co oznacza, że część uczniów uczy się w szkołach poza obszarem
Gminy. Współczynnik przyjął najwyższe wartości w roku 2019 roku i wynosił on 45,68 i wyraźnie
wzrósł od 2014 roku.
Aby zobrazować dostępność wykształconych kadr w Gminie Bychawa należy przeanalizować
liczbę absolwentów w kilku ostatnich latach w szkołach ponadpodstawowych.
Wykres 25. Liczba uczniów i absolwentów w liceach ogólnokształcących w Bychawie w latach 2014-2019

Źródło: analizy.monitorrozwoju.pl
Wykres 26. Liczba uczniów i absolwentów w technikach w Gminie Bychawa w latach 2014-2019

Źródło: analizy.monitorrozwoju.pl

Co roku w Gminie Bychawa więcej absolwentów kończy szkoły ogólnokształcące.
W analizowanym okresie czasu było to średnio 70 osób rocznie. Większość z nich wybiera dalszą
edukację. Absolwenci techników to około 42 osoby rocznie. Jednakże w obu przypadkach
na przestrzeni lat widać spadek liczby absolwentów. Natomiast rok 2019 charakteryzuje się
wyraźnym wzrostem liczby uczniów.
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Tabela 24. Zdawalność i liczba zdających z przedmiotów obowiązkowych w sesji głównej matury

2016

2017

2018

2019

2020

zdawalność
(%)

Liczba
zdających

zdawalność
(%)

Liczba
zdających

zdawalność
(%)

Liczba
zdających

zdawalność
(%)

Liczba
zdających

zdawalność
(%)

Liczba
zdających

Technikum Nr 1

36

33

20

25

23

34

50

4

16,67

18

Liceum Ogólnokształcące

74

57

89

61

66

61

62

58

57,14

42

Źródło: opracowanie własne na podstawie oke.krakow.pl
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Liczba osób przystępujących do egzaminu maturalnego w Gminie Bychawa to średnio
79 osób rocznie. Liceum ogólnokształcące charakteryzuje się większym udziałem zdanych egzaminów
niż technikum. Średnia zdawalność w liceum ogólnokształcącym to 70%, natomiast w technikum
30%. Najniższe wskaźniki zdawalności charakteryzują rok 2020, co prawdopodobnie wynika ze zmian
w sposobie nauczania (edukacja zdalna – przystosowanie się do nowej formy, związany z tym stres,
długie okresy zamknięcia szkoły i odcięcia od rówieśników oraz nauczycieli) wprowadzonych
na skutek pandemii COVID-19 w Polsce.
Tabela 25. Wyniki egzaminów zawodowych w Gminie Bychawa w latach 2019-2020

część pisemna

część praktyczna

świadectwa
kwalifikacyjne

kwalifikacje

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

9

89%

6

0%

0%

zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy; planowanie
i prowadzenie działalności
w organizacji

16

81%

16

94%

81%

planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji

2019

2020

r
o
k

Źródło: opracowanie własne na podstawie oke.krakow.pl

W 2020 roku do egzaminu zawodowego w Gminie Bychawa przystąpiło dużo mniej osób niż
w roku poprzednim. Sytuacja ta prawdopodobnie ma związek z panującą w Polsce i na świecie
pandemią COVID-19 i związanymi z tym licznymi ograniczeniami. Zdawalność egzaminów
zawodowych jest wysoka, właściwie wyjątkiem jest część praktyczna w 2020 roku. W Gminie
Bychawa zawodowe kwalifikacje można było uzyskać w dwóch zawodach: planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji oraz zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Do egzaminów
zawodowych przystępowali uczniowie Technikum nr 2 oraz Szkoły policealnej w Bychawie.
Analizując różnego rodzaju rankingi jakości kształcenia szkół średnich w kraju i województwie
lubelskim można stwierdzić, że funkcjonujące w Bychawie licea nie plasują się na czołowych
miejscach w województwie, a tym bardziej w kraju. W najnowszym rankingu Perspektyw z 2021 roku
liceum ogólnokształcące z Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie plasuje się
na 868 miejscu w kraju i 48 w województwie lubelskim.
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Wykres 27. Liczba mieszkańców Gminy Bychawa w wieku odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24
lata) w latach 2014-2019

Źródło: BDL GUS

W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lata) w 2020
roku w Gminie Bychawa były 833 osoby (potencjalni uczniowie). W porównaniu do roku 2014
nastąpił spadek o 21,78%. Ze względu na trendy demograficzne przewiduje się spadek tej liczby
w kolejnych latach.
Jedyne dostępne dane na podstawie których można przeanalizować poziom wykształcenia
mieszkańców Gminy Bychawa pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z 2011 roku
i przedstawione są dla poziomu powiatu. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski, iż generalnie
mieszkańcy Gminy Bychawa legitymują się wskaźnikami wykształcenia nieco gorszymi niż średnio
w województwie lubelskim czy w Polsce.
Wykres 28. Poziom wyksztalcenia ludności powiatu lubelskiego w 2011 roku

Źródło: polskawliczbach.pl

Według powyższych danych 15% ludności powiatu – na zasadzie podobieństwa można
przyjąć, że jest to też obraz Gminy Bychawa - posiada wykształcenie wyższe (podczas gdy w woj.
lubelskim jest to 17%, a w kraju 17,9%). Tylko 2,7% posiada wykształcenie policealne, 9,4% - średnie
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ogólnokształcące, a 18,5% - średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym
legitymuje się 22,5% mieszkańców, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 24% podstawowym ukończonym.
1,9% mieszkańców powiatu zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.
Efektywna i wysokiej jakości edukacja jest najlepszą inwestycją w potencjał społeczny,
kreatywność i wysokiej wartości miejsca pracy dające poczucie bezpieczeństwa.
Gmina Bychawa jest wyposażona w liczne obiekty sportowe. Możliwość aktywnego spędzania
czasu wolnego oraz rekreacja istotnie wpływa na poziom i jakość życia mieszkańców. Infrastruktura
sportowa na terenie Gminy obejmuje:
 stadion sportowy przy ul. Sportowej w Bychawie;
 krytą

pływalnię, halę sportową oraz kompleks boisk przy Zespole Szkół
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie;
 halę sportową wraz z kompleksem boisk przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr.
H. Dobrzańskiego w Bychawie;
 zespół boisk typu orlik oraz hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Polski
Niepodległej w Bychawie;
 halę sportowa przy Szkole Podstawowej im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej.
W 2020 roku wybudowano plac zabaw przy ul. Koźmiana i ul. Słowackiego w Bychawie.
Jednakże mieszkańcy zwracają uwagę na konieczność prowadzenia dalszych działań w tym zakresie
i rozbudowę sieci obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy (orliki, boiska do siatkówki,
skate park, hala sportowa).
W Gminie Bychawa prężnie działa Uczniowski Klub Pływacki Bychawa, a jego członkowie
zdobywają wiele medali i nagród. Klub powstał w 2017 roku i prowadzono w nim zajęcia z nauki oraz
doskonalenia pływania. W 2018 roku utworzono dodatkowo sekcję pływania prowadzącą treningi
5 razy w tygodniu. Celem utworzenia sekcji pływania było pokazanie dzieciom, na czym polega
sportowe pływanie oraz wdrążanie profesjonalnego treningu pływackiego. W 2019 roku wychowanka
klubu po raz pierwszy w historii Miasta Bychawa zdobyła brązowy medal Mistrzostw Województwa
Lubelskiego w pływaniu, a zarazem tytuł II-vice Mistrzyni Województwa Lubelskiego dziewcząt 11letnich na dystansie 100m stylem grzbietowym. W styczniu 2020 roku powstała kolejna grupa
pływania tzw. Mała sekcja pływania.
Działa tu również Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” przy Szkole Podstawowej im. Polski
Niepodległej oraz Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”. Pierwszy klub powstał w 1995 roku, drugi
w 2001 roku.. Cele statutowe klubów to: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców, sponsorów i sympatyków; angażowanie wszystkich uczniów do
różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań sportowych; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły
w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej, umysłowej.
Działalność sportową promuje również Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”. Klub
powstał w 1965 roku. W roku założenia sekcja piłkarska występowała pod nazwą „Czarni”. Prezes
J. Frączak i bracia Bogudzińscy założyli klub piłkarski przyłączając się do zrzeszenia LZS „Czarni”.
W 1972 klub zmienił nazwę na „Granit”. W 1992 roku miejsce najwyższe w historii zwycięstwo
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„Granitu” - 11:1 z Piaskovią Piaski. Obecnie klub gra w IV lidze. W klubie
trenuje wiele grup zróżnicowanych pod względem wieku
i doświadczenia: Seniorzy, Junior Młodszy, Trampkarz, Młodzik, Orlik
Starszy, Orlik Młodszy, Żak.

Ryc. 12. Herb BLKS "Granit"

Przykładowe imprezy sportowe, które odbyły się w 2020 roku:
 I Sportowy Maraton z Neptunem Bychawa 2020
 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Bychawy
 Bieg Tropem Wilczym – VIII edycja
 III Charytatywny Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza

Źródło:
http://blksgranit.futbolowo.pl/
menu,2,o-klubie.html

Bychawy.
Koordynacją działań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji na terenie Gminy Bychawa zajmuje
się Gminny Koordynator Sportu p. A. Miszczak. Do zadań Koordynatora Sportu należy m.in.
opracowanie gminnego kalendarza imprez sportowych oraz popularyzowanie wszelkich form sportu
na rzecz zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy. W 2020 r. oferta zajęć
sportowych była bardzo różnorodna, ale ze względu na pandemię COVID-19 nieco mniej
rozbudowana niż dotychczas. Ze względu na obostrzenia nie można było zrealizować wszystkich
zaplanowanych działań sportowo-rekreacyjnych.
Porównując się do innych…
W zestawieniu z grupą porównawczą widać, że w Gminie Bychawa wydatki na kulturę
fizyczną, sportową i rekreacyjną na 1 mieszkańca są bardzo niskie, jednakże od 2014 roku
powoli wzrasta ich wartość, choć dynamika zmian jest bardzo niewielka i wynosi 0,04. W 2018
roku wartość dla Gminy Bychawa wynosiła 10,17 przy średniej dla grupy porównawczej 84,66.
Wykres 29. Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 mieszkańca

2014

Bychawa

Wartość
Wartość
standaryzowana

2015

2016

2017

9

9

10

10

10.17

-0.81

-0.87

-0.84

-0.86

-0.77

0.04

Dynamika
Grupa

Średnia

2018

87.07

80.95

79.57

76.1

84.66
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porównawcza
I3

Mediana

55

51

49

51

57.96

Źródło: MRL

Mimo takiego stanu rzeczy Gmina Bychawa charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem liczby
członków klubów sportowych na 1000 mieszkańców i w większości analizowanych lat wartość
wskaźnika była wyższa niż średnia w grupie porównawczej. W 2018 roku wartość wskaźnika dla
Gminy Bychawa wynosiła 30,23 przy średniej dla pozostałych gmin 25,36.
Wykres 30. Liczba członków klubów sportowych na 1000 mieszkańców

Źródło: MRL

2014
Bychawa

2015

2016

2017

Wartość

32.4

28.6

24.8

24.9

30.23

Wartość
standaryzowana

0.29

0.14

-0.06

-0.06

0.33

0.02

Dynamika
Grupa
porównawcza
I3

2018

Średnia

27.77

26.77

25.62

25.71

25.36

Mediana

25.2

24.4

23.2

23.2

23.95

Instytucje kultury
Rozwój kultury jest niezwykle istotny, ze względu na rolę, jaką spełnia w społeczeństwie.
Za pomocą działalności kulturalnej możliwe jest kształtowanie relacji społecznych, zapobieganie
wykluczeniu społecznemu, integrowanie mieszkańców oraz ich kształcenie. Wpływa to również
pozytywnie na podtrzymanie dziedzictwa kulturowego na danym terenie oraz kultywowanie
lokalnych tradycji. Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy należy do obowiązkowych
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Organizacja działalności kulturalnej odbywa się
poprzez tworzenie instytucji kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest najważniejszym
celem statutowym.
Na terenie Gminy Bychawa funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna. Jej strukturę budują:
oddział z czytelnią w Bychawie (w budynku Bychawskiego Centrum Kultury), oddział pedagogiczny
w budynku CECH-u Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bychawie, 2 filie terenowe w Starej Wsi
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Pierwszej i Bychawce Drugiej oraz 5 punktów bibliotecznych. Budynki nie są przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z danymi UM w Bychawie w dniu 1 stycznia 2020 roku księgozbiór liczył: 48 271
woluminów, zaś na koniec 2020 roku 48 427 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca to 4,18
woluminów. Łączna liczba woluminów wynosiła: 49 681 jednostek inwentarzowych (książki,
roczniki czasopism, multimedia) na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 51 185 jednostek
inwentarzowych na dzień 31 grudnia 2020 r. (książki, roczniki czasopism, multimedia).

W bibliotekach (z wyjątkiem oddziału dla dzieci) można wypożyczać płyty CD i DVD.
W 2020 roku z tej możliwości skorzystało 20 mieszkańców Gminy. Zasób zbiorów
multimedialnych w 2020 roku wynosił 250 jednostek i w jego skład wchodziły audiobooki, filmy
i mapy.
W 2020 roku w bibliotece zarejestrowanych było 1 156 użytkowników, bibliotekę
odwiedzono 14 112 razy. Czytelnicy skorzystali z 25 539 jednostek zbiorów bibliotecznych. W 2020
roku zbiory biblioteczne wzbogacono o 1 465 woluminów. W Miejskiej Bibliotece w Bychawie
funkcjonuje katalog on-line, dzięki któremu można dokonać zamówień, prolongaty wypożyczeni oraz
dodawania recenzji książek.
Porównując się do innych…
Na tle gmin grupy porównawczej Gmina Bychawa może poszczycić się bardzo dobrze
zaopatrzonym księgozbiorem przypadającym na 1000 mieszkańców. Do 2019 roku Gmina Bychawa
pod tym względem była wyraźnym liderem. W 2020 roku niemal równą wartość wskaźnika osiągnęła
Gmina Modliborzyce. Wskaźnik dla Gminy Bychawa w 2020 roku wynosił 4 303,3 wolumina na 1000
mieszkańców (dane GUS). Pozostałe gminy grupy porównawczej osiągają dużo niższe wartości
wskaźnika. Pod względem liczby czytelników na 1000 mieszkańców wyraźnie wyróżnia się Gmina
Modliborzyce. Gmina Bychawa pod tym kontem osiągała dużo niższe wartości (w 2020 roku wskaźnik
wynosił 134 osoby na 1000 ludności. Była to wartość nieco większa niż dla powiatu lubelskiego,
i plasująca się po środku wyników z grupą porównawczą. Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika
w woluminach w Gminie Bychawa na tle grupy porównawczej prezentują się podobnie. W 2020 roku
wskaźnik przyjął wartość 15,3 (dane GUS) i był on nieco niższy niż dla powiatu lubelskiego. Analizując
pozycję Gminy Bychawa pod kontem dwóch wskaźników (czytelnicy bibliotek oraz wypożyczenia
księgozbioru na 1000 mieszkańców) warto rozważyć wprowadzenie kolejnych działań promujących
czytelnictwo.
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Wykres 31. Biblioteki publiczne - wskaźniki dla Gminy Bychawa i gmin grupy porównawczej w latach 20142020

Źródło: BDL GUS

Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem wielu inicjatyw kulturalnych. W 2020 roku
były to m.in.:







„Danie dla Mola”;
Ferie zimowe w bibliotece „Super agenci w bibliotece”;
3 edycja Gminnego Dnia Kobiet;
Warsztaty makijażu;
Palmy wielkanocne – warsztaty;
6 edycja konkursu na najbardziej aktywnego czytelnika roku, realizowana w 3
kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli.

Ponadto do bibliotek organizowano wycieczki dla przedszkolaków, lekcję biblioteczną dla
6-latków, lekcję muzealną w Izbie Regionalnej, organizowano głośne czytanie książek dla dzieci,
cykliczne zajęcia plastyczno-literackie, zajęcia edukacyjno-plastyczne, warsztaty pisarskie. W czasie
pandemii organizowano również szereg warsztatów i audycji i spotkań on-line.
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W wydarzeniach, mających na celu promocję czytelnictwa udział wzięło około: 500 osób oraz
około 2000 osób skorzystało z oferty on-line.
Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi szereg działań kulturalnych, promocyjnych
i edukacyjnych. Mają one na celu integrację społeczności lokalnej. Oferta kulturalna skierowana była
do różnych grup odbiorców.
W okresach „lock-downów” związanych z sytuacją i rozwojem pandemii COVID-19 biblioteki
publiczne Gminy Bychawa były niedostępne dla użytkowników. Mimo wszystko biblioteka
prowadziła działalność, z bibliotekarzami można było kontaktować się telefonicznie, mailowo i za
pośrednictwem portali społecznościowych. Została uruchomiona usługa „Książka na zawołanie”
dla osób, które z przyczyn zdrowotnych nie mogły same dotrzeć do biblioteki. Zamówione
zdalnie książki, bibliotekarze dostarczali pod wskazany adres. Okresowo biblioteki prowadziły
„Pogotowie książkowe”, polegające na bezkontaktowym udostępnianiu zasobów. Przy bibliotece
stała również skrzynka „zwrot książek”.
Organizacją życia kulturalnego na terenie Gminy zajmuje Bychawskie Centrum Kultury
w Bychawie. Jest to samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Bychawa.
Siedziba Centrum znajduje się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34 w Bychawie. Powstało ono na
bazie wcześniejszych placówek kulturalnych i pod tą nazwą funkcjonuje od 2001 roku. Celem Ośrodka
jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
współtworzenie ich pozytywnych wartości, rozwój form czynnego uczestnictwa mieszkańców Gminy
w życiu kulturalnym, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,
a także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji. W Centrum organizowane są m.in.
zajęcia z tańca nowoczesnego dla dzieci, zajęcia wokalne dla dzieci, aerobik, warsztaty plastyczne,
tenis stołowy. W ramach swojej działalności przy Centrum działa Chór BCK, Męski Zespół Wokalny
„Podkowiaki”, Klub Seniora. Bychawskie Centrum Kultury organizuje cykliczne imprezy, między
innymi.:


Śladami Singera;
 Gminny przegląd jasełek;
 Konkursy recytatorskie;
 letnia scena BCK;
 konkursy pierogowe (część konkursów organizowana jest przez BCK, jak np. Jubileuszowy
Konkurs Pierogowy dla mieszkańców Gminy Bychawa29; w części konkursów BCK jest
współorganizatorem.
 Dożynki Gminne (Bychawskie CK jest współorganizatorem);
 Półkolonie dla dzieci.
Od 2001 roku Bychawskie Centrum Kultury zarządza Stadionem Miejskim w Bychawie, który
udostępnia nieodpłatnie Klubowi BLKS „Granit” Bychawa na rozgrywki piłkarskie oraz udostępnia
innym instytucjom i stowarzyszeniom na imprezy plenerowe i inne. Centrum sprawuje pieczę nad
stanem technicznym obiektu i jest odpowiedzialne za remonty.
Bychawskie Centrum Kultury, obok działalności kulturalnej, prowadzi działalność
gospodarczą: wynajmuje sale na różnego rodzaju zajęcia, prowadzi odpłatne zajęcia aerobiku dla

29

https://ebck.pl/jubileuszowy-konkurs-pierogowy-dla-mieszkancow-gminy-bychawa/
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dorosłych oraz Kawiarnię „Złota Lira”. Uzyskane środki finansowe przeznaczane są na działalność
kulturalną.
Również działalność Bychawskiego Centrum Kultury została mocno ograniczona w wyniku
obostrzeń wprowadzonych w czasie pandemii COVID-19. Część zajęć prowadzona była on-line,
niestety część została zawieszona do odwołania. W roku 2020 ze względu na pandemię nie odbyły się
żadne cykliczne imprezy organizowane przez Centrum.
Bychawskie Towarzystwo Regionalne – istnieje od 1986 roku, swoją siedzibę ma przy
ul. Piłsudskiego 34 w Bychawie. Jest to organizacja pozarządowa,
Ryc. 13. Logo Bychawskiego
Towarzystwa Regionalnego
której celem jest budzenie zainteresowania przeszłością i tradycją
kulturową miasta Bychawy i regionu oraz rozwijanie i wspieranie
różnych form aktywności na rzecz lokalnej społeczności.
Popularyzacja i dokumentowanie wiedzy na temat historii
miejscowości i okolicy, prezentacja postaci twórczo związanych i
zasłużonych dla środowiska. Podtrzymywania i animacja lokalnych
i ludowych tradycji. Towarzystwo zajmuje się publikacją
materiałów i artykułów w lokalnej prasie, współredagowało
„Gazetę Bychawską” w latach 1990 – 1997, później „Głos
Regionalisty”, który jest częścią „Głosu Ziemi Bychawskiej”. Dzięki
Źródło:
staraniom członków Towarzystwa opublikowano wiele
https://bychawa.pl/bychawskietowarzystwo-regionalne/
wydawnictw broszurowych i książkowych na temat historii i
regionu Bychawy. Towarzystwo organizuje konkursy wiedzy o
Mieście i regionie, liczne wystawy, programy historyczne i rozrywkowe o treściach regionalnych
adresowane głównie do dzieci i młodzieży. Odbywa się również coroczna impreza o zasięgu
ponadlokalnym: Międzygminne Spotkania Regionalne. Jednym z zadań Bychawskiego Towarzystwa
Regionalnego jest również gromadzenie eksponatów i pamiątek w celu wzbogacania zasobu Izby
regionalnej.
W Bychawie przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 33 funkcjonuje Izba regionalna – niewielkie
muzeum regionalne prowadzone przy Bychawskim Towarzystwie Regionalnym. Od 2019 roku
uczestniczy w wydarzeniu Noc Muzeów. Można tu obejrzeć dawne, ręcznie wykonane sprzęty
domowego użytku i wyposażenia wiejskich chat,
wyroby
ceramiczne,
plecionkarskie,
tkackie,
Fot. 2. Izba regionalna w Bychawie
stolarskie, naczynia kuchenne, ozdoby oraz sprzęty
związane z uprawą roli i prowadzeniem
gospodarstwa chłopskiego.
Na terenie Miasta Bychawa prężnie działa
Klub Seniora. Jego historia sięga 1973 roku,
w którym grupa seniorów, rencistów i starszych,
jeszcze pracujących ludzi założyła Klub przy Miejskim
Domu Kultury. Po dziś dzień Klub Seniora ma swoją
Źródło: https://bychawa.pl/?s=izba+regionalna
siedzibę w Bychawskim Centrum Kultury. Klub
Seniora organizuje uroczystości społeczno-kulturalne oraz związane ze świętami kościelnymi.
Wykonywane są pieśni biesiadne, towarzyskie, ludowe, patriotyczne, refleksyjne, okolicznościowe,
kolędy. Klub Seniora bierze udział w:
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corocznym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Dęblinie;



corocznym Wojewódzkim Festynie Seniora w Kraśniku;
corocznych dożynkach gminnych i powiatowych;
występach w Lubelskich Domach Kultury.




Klub Seniora permanentnie współpracuje z władzami samorządowymi, placówkami
oświatowymi, organizacjami (Związek Emerytów, Bychawskie Towarzystwo Regionalne). Owocami
współpracy są występy Klubu Seniora podczas uroczystości środowiskowych tj. Spotkania Regionalne,
Kolędowanie przy Szopce, Dzień Niepełnosprawnych, Danie dla Mola.
W Gminie Bychawa swoją działalność prowadzi Bychawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
oraz Bychawska Akademia Aktywnego Seniora.
W Gminie Bychawa funkcjonują Centra Kultury Wiejskiej, które zlokalizowane są w większości
w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Bychawka Pierwsza, Bychawka
Druga, Gałęzów, Olszowiec, Stara Wieś Pierwsza i Druga, Stara Wieś Trzecia, Wola Duża, Zaraszowie –
Kolonii, Gałęzowie, Gałęzowie – Kolonii Pierwszej, Gałęzowie – Kolonii Drugiej, Kowersku, Kosarzewie
Dolnym – Kolonii i Osowie. Są to to ośrodki przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji,
rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności czy organizacji. Są to miejsca spotkań,
działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji. Ośrodki te są także miejscem organizacji różnego rodzaju
imprez kulturalnych (festynów rodzinnych, jubileuszy OSP), konkursów, szkoleń, zebrań mieszkańców
oraz prowadzenia wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych oraz działalności
Kół Gospodyń Wiejskich.
Do głównych zadań należy w szczególności rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań
i potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców,
organizowanie różnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie
różnych form edukacji kulturalnej, kształtowanie wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu,
organizacja imprez kulturalnych, konkursów, turniejów, przeglądów, spotkań okolicznościowych oraz
inspirowanie nowych form działalności kulturalnej.
W ramach działalności Centrum Kultury Wiejskiej od ponad 7 lat funkcjonuje Świetlica
Wiejska dla Dzieci „Tęczowy Zakątek”. Jest ona alternatywą dla dzieci w wieku przedszkolnym od
3 do 5 lat, które z różnych względów nie uczęszczają do placówek z oddziałami przedszkolnymi.
Porównując się do innych…
Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 mieszkańca w Gminie Bychawa
od 2014 roku były niższe od średnich wydatków w grupie porównawczej i z wyjątkiem roku 2018, gdy
były nieco wyższe, utrzymują się na stałym poziomie. Gmina Bychawa na wykresie zlokalizowana jest
na osi poziomej pomiędzy drugą i czwartą ćwiartką, co obrazuje, że wartość wskaźnika jest gorsza niż
średnia w grupie porównawczej. Dynamika zmian omawianego wskaźnika dla Gminy Bychawa wynosi
-0,05.
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Wykres 32. Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 mieszkańca

Źródło: MRL

Aktywność społeczna
Zasadniczym wskaźnikiem obrazującym jakość kapitału społecznego gminy jest aktywność
obywatelska mieszkańców, przejawiająca się uczestnictwem w organizacjach społecznych, grupach
nieformalnych i innych organizowanych inicjatywach obywatelskich. Aktywność społeczna
mieszkańców, połączona z ich rzeczywistym zaangażowaniem w proces współdecydowania o losach
gminy, stanowi podstawę do budowania społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Jest
też ważnym czynnikiem integrującym społeczność lokalną. Gmina powinna podejmować działania
wspierające integrację społeczności lokalnej, tj. organizować spotkania i warsztaty tematyczne,
szkolenia i doradztwo zawodowe, ponieważ sprzyja to włączeniu społecznemu osób zagrożonych
wykluczeniem.
Według mieszkańców Gminy Bychawa najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym
są rodziny i osoby o niskim statusie materialnym (42,3% odpowiedzi) oraz osoby starsze i samotne
(32,7% odpowiedzi). Warto również zauważyć, że mieszkańcy skorzystali z możliwości dopisania
własnych propozycji grup osób zagrożonych wykluczeniem i w odpowiedziach zwrócono uwagę
na osoby niezaszczepione oraz osoby z zaburzeniami/chorobami psychicznymi.
Według danych GUS w 2020 roku na terenie Gminy Bychawa działało 45 podmiotów,
do których należało 6 fundacji i 39 stowarzyszeń wraz z organizacjami społecznymi. Stanowiły one
8,57% wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu lubelskiego. Liczba
fundacji w porównaniu do roku bazowego wyraźnie wzrosła (wzrost o 200%), stanowią one 7,9%
wszystkich fundacji w powiecie lubelskim. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych ulegała
wyraźnym wahaniom i w porównaniu do roku 2014 wzrosła o 21,87%.
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Wykres 33. Liczba fundacji i stowarzyszeń w Gminie Bychawa w latach 2014-2020

Źródło: BDL GUS

Powyższa statystyka obejmuje jedynie podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Główny Urząd Statystyczny nie gromadzi danych związanych w liczbą tzw. stowarzyszeń
zwykłych. Stowarzyszenia zwykłe nie mają osobowości prawnej są tzw. "ułomną osobą prawną",
ich rejestracja polega na wpisaniu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę
powiatu na terenie, którego mieści się siedziba stowarzyszenia zwykłego.
W miarę wysoka liczba organizacji pozarządowych w Gminie Bychawa świadczy o większej
aktywności społecznej mieszkańców, którzy stosunkowo chętnie angażują się w działania
prowadzone przez instytucje.
Porównując się do innych…
Od 2016 roku Gmina Bychawa ma wyraźnie wyższy wskaźnik nowo zarejestrowanych
fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców w porównaniu z sytuacją
średnią w grupie porównawczej. Wartość wskaźnika w 2018 roku wynosiła 2,33 przy średniej dla
grupy porównawczej 1,3. Dynamika zmian również jest wysoka i wynosi 1,69. Gmina Bychawa jest
liderem pod kątem analizowanego wskaźnika i jej przewaga na tle pozostałych gmin rośnie.
Wykres 34. Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys.
mieszkańców w Gminie Bychawa i grupie porównawczej
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Celem organizacji działających na terenie Gminy jest:





pobudzenie i rozwój działalności społecznej w zakresie sportu, turystyki i edukacji;
działanie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób starszych;
prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej;
rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wszystkie funkcjonujące organizacje w istotny sposób wpływają na integrację i wzrost
aktywności obywatelskiej mieszkańców. Działalność organizacji pozarządowych na obszarze Gminy
Bychawa przyczynia się do poszerzania oferty czasu wolnego dla mieszkańców m.in. poprzez
organizację różnego rodzaju spotkań i wydarzeń. O jakości lokalnego kapitału obywatelskiego
świadczą inicjatywy mieszkańców ukierunkowane na poprawę sytuacji w swoim otoczeniu,
organizację wydarzeń i imprez integrujących społeczność. Organizacje zajmują się również
wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
oraz integracją międzypokoleniową.
Do najprężniej działających należą:













Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa”;
Bychawskie Towarzystwo Regionalne;
Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej;
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Bychawie;
Polski Związek Wędkarski Koło w Bychawie;
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła w Bychawie;
Polskie Stowarzyszenie Użytkowników i Przyjaciół Koni, Kuców Roboczych oraz Konnych
Producentów Zdrowej Żywności Oddział w Bychawie;
Kreatywna Bychawa;
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych;
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i okolic;
Stowarzyszenie Narodowa Bychawa;
Związek Inwalidów Wojennych Koło w Bychawie.
Kluby sportowe:





Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”;
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”;
Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa”;
Diagnoza rozwoju Gminy Bychawa w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | 84



Uczniowski Klub Pływacki Bychawa.

Od 2016 roku przy Radzie Miejskiej w Bychawie funkcjonuje ciało doradcze reprezentującego
środowisko osób starszych. Gmina Bychawa, jako jedna z pierwszych w powiecie lubelskim na sesji
rady miejskiej w dniu 31 marca 2016 r. podjęła uchwałę nr XVIII/113/2016 w sprawie powołania
Gminnej Rady Seniorów. Jej powołanie miało na celu pozwolić skuteczniej przedstawiać oczekiwania
i potrzeby osób starszych wobec władz lokalnych. Zadaniem Gminnej Rady Seniorów jest integracja
i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie zbiorowych interesów seniorów na
zewnątrz, w szczególności:








opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów,
opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących najstarszych mieszkańców Gminy
Bychawa, inicjowanie działań na rzecz seniorów,
upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Gminy Bychawa
ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych,
wspieranie różnych form aktywności ludzi starszych,
dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Bychawa,
upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Członkowie Rady Seniorów powoływani są zarządzeniem Burmistrza Bychawy na okres
kadencji. W 2020 roku nastąpiło ustalenie zapisów Lokalnego Programu Wsparcia Seniorów, który
został uchwalony uchwałą Nr XXII/168/2020 Rady Miejskiej Bychawie z dnia 30 września 2020 r.
Program dotyczy przedstawienia sytuacji Seniorów w Gminie Bychawa, zakreśla cele i wynikające
z nich działania na rzecz wsparcia seniorów.
Na terenie Gminy działa 20 Kół Gospodyń Wiejskich: KGW w Zaraszowie; KGW w Woli Dużej –
Kolonii; KGW w Olszowcu; KGW „Kosarzewianki” w Kosarzewie Dolnym Kolonii; KGW w Starej Wsi
Pierwszej „Aktywna Jedynka”; KGW w Starej Wsi Drugiej „Trzy Kłosy”; KGW w Starej Wsi Trzeciej
„Trójeczka”; KGW w Podzamczu; KGW Wola Duża; KGW w Gałęzów Kolonii Pierwszej; KGW
w Skawniku; KGW w Osowie i Kolonii Osowie „Nasza Osowa”; KGW w Bychawie „Aktywne”; KGW
w Leśniczówce; KGW w Bychawce Pierwszej „Bychawczanki”; KGW w Woli Gałęzowskiej
„Wolinianki”; KGW w Zaraszowie Kolonii i Urszulinie; KGW w Bychawie sołectwo Grodzany; KGW
w Gałęzów Kolonia Druga „Gałązki”; KGiGW w Wandzinie.
Współpraca Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 opierała się
głównie na realizacji zapisów Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Zadania publiczne
zlecane były organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem konkursów
w trybie małych dotacji.
W 2020 roku kilka organizacji uzyskało wsparcie wykonania zadań publicznych. Były to:
Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”, Uczniowski Klub Pływacki Bychawa, Uczniowski Klub
Sportowy Podkowa, Stowarzyszenie Razem dla Kultury, Oddział Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie, Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Bychawskie
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic,
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa.
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Gmina Bychawa tworzy i realizuje fundusz sołecki. Nie został on utworzony w latach 20182019, lecz już w roku 2020 został uruchomiony i zrealizowano wiele zadań z dofinansowań
z przeznaczonych na to środków. Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z budżetu gminy,
zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą
prawną jego funkcjonowania jest ustawa o funduszu sołeckim. O tym, na co zostaną przeznaczone
środki w sołectwie decydują jego mieszkańcy w trakcie zebrania wiejskiego, jednakże propozycje
działań muszą spełniać 3 warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych
Gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju Gminy.
W Gminie Bychawa mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów oraz
współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta (budżet
obywatelski). Wysokość środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego wynosi 200
000 zł, po 100 000 zł dla każdego osiedla Bychawy. Każdy wniosek musi spełnić wymagania formalne
i zyskać poparcie minimum 20 osób. Te z wniosków, które spełnią wymagania formalne
i merytoryczne zostaną poddane pod głosowanie, W 2020 roku zgłoszone były 3 projekty
przeznaczone do realizacji w 2021 roku:


„Plac zabaw” – lokalizacja w okolicach byłego placu targowego przy ul. Mickiewicza
w Bychawie, liczba ważnych głosów - 10;
 „Biblioteczka pod kukułką” - lokalizacja w Parku Miejskim w Bychawie przy ul. M. J.
Piłsudskiego. Projekt ma na celu upowszechnianie literatury oraz umożliwienie
mieszkańcom dostępu do książki w ramach tzw.” biblioteczki plenerowej”, liczba ważnych
głosów - 8;
 „Remont chodnika łączącego ul. Wandzin z ul. Ogrodową w Bychawie”, liczba ważnych
głosów - 100.
Kwota środków finansowych budżetu obywatelskiego do zrealizowania w 2021 roku
umożliwia wykonanie wszystkich trzech projektów, ponieważ łączna ich kwota nie przekracza puli
środków finansowych przeznaczonych na realizację dla danego osiedla.
Frekwencja wyborcza stanowi podstawową miarę wskaźnika zaangażowania obywatelskiego,
wskazuje na stopień świadomości demokratycznej obywateli, ich uczestnictwo w rządzeniu, pozwala
na ocenę wpływu obywateli na procesy decyzyjne w państwie, regionie jak również w środowisku
lokalnym. Przeanalizowano poziom korzystania z czynnego prawa wyborczego wyrażony frekwencją
wyborczą.
W odniesieniu do wyników wyborów mieszkańcy Gminy Bychawa charakteryzują się średnią
aktywnością obywatelską. Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej w Gminie Bychawa
wyznaczono 16 obwodów do głosowania, frekwencja w wyborach samorządowych w roku 2018
wynosiła 54,41% i była niższa niż dla powiatu lubelskiego (55,93%) oraz nieco wyższa niż dla
województwa lubelskiego (54,38%).
Wyższą frekwencję mieszkańcy Gminy Bychawa wykazali się podczas wyborów prezydenckich
w 2020 roku. W pierwszej turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.
frekwencja w Gminie wynosiła 61,29% i była to wartość niższa od średniej dla powiatu lubelskiego
(65,74%) i województwa lubelskiego (62,32%). W drugiej turze wyborów prezydenckich frekwencja
w Gminie wynosiła 65,80% i ponownie była to wartość niższa od średniej dla powiatu lubelskiego
(69,19%) i województwa lubelskiego (66,06%).
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Porównując się do innych…
Gmina Bychawa w grupie porównawczej pod kontem frekwencji wyborczej ma dużo leprze
wyniki niż pozostałe gminy, mieszkańcy Gminy Bychawa w porównaniu z członkami innych
społeczności lokalnych chętniej uczestniczą w wyborach. Wartość wskaźnika dla Gminy Bychawa
w 2018 roku wynosiła 54,41%, przy średniej dla grupy porównawczej 53,56%, natomiast wartość
wskaźnika dynamiki to -0,31, co oznacza to, że w porównaniu do grupy porównawczej sytuacja
w Gminie Bychawa pogarsza się, a jej przewaga ulega zmniejszeniu.
Wykres 35. Frekwencja wyborcza - wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 1 tura (%)
w Gminie Bychawa i grupie porównawczej

2014

Wartość

Bychawa

Wartość
standaryzowana

2015

2016

2017

53

53

53

53

54.41

0.52

0.52

0.52

0.52

0.15

-0.31

Dynamika
Grupa
porównawcza
I3

2018

Średnia

50.45

50.45

50.45

50.45

53.56

Mediana

50.1

50.1

50.1

50.1

53.52

Źródło: MRL

Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Dogodny dostęp zarówno do podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej jest
jednym z czynników odpowiadających za poziom i jakość życia ludności. Podstawowym elementem
infrastruktury społecznej jest system ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Poziom zapewnienia
opieki mieszkańcom w głównej mierze zależy od liczby instytucji świadczących usługi,
ich rozmieszczenia oraz kosztów.
Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom Gminy Bychawa zapewniają:


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
 Szpital
 Zakład opiekuńczo-leczniczy
 Przychodnia rejonowa
 Ośrodek Rehabilitacji i Fizjoterapii
Diagnoza rozwoju Gminy Bychawa w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | 87













Ratownictwo medyczne
NZOZ Primadental Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna Michał Iwanek;
Okulistyka s.c. POZ Bychawa – lekarze rodzinni, psycholodzy, przychodnia lekarza
rodzinnego;
„Sanus” Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Bychawie;
„Anmed” Centrum Medyczne NZOZ;
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Visus” w Bychawie;
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Bychawie;
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Bychawie;
Przychodnia Rejonowa w Bychawie filia w Starej Wsi Pierwszej w ramach SP ZOZ;
prywatne gabinety dentystyczne.

Poza filią Przychodni Rejonowej w Bychawie zlokalizowanej w Starej Wsi Pierwszej placówki
opieki zdrowotnej zlokalizowane są w Mieście Bychawa. Mieszkańcy obszarów wiejskich w celu
skorzystania z usług medycznych muszą dojechać do miasta.
Porównując się do innych…
Wskaźnik określający dostępność usług medycznych, tj. liczba placówek ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców, w 2020 r. wg danych GUS dla terenu Gminy wyniósł 6 i była
to wartość dużo wyższa niż dla powiatu lubelskiego (4). Pozycja Gminy Bychawa na tle Gmin grupy
porównawczej jest w miarę wysoka, średnia dla grupy w omawianym okresie czasu wynosi 5 przy
średniej dla Gminy Bychawa równej 6. W 2020 roku dwie gminy charakteryzowały się wyższą
wartością wskaźnika: Gmina Parczew i Gmina Szczebrzeszyn.
Wykres 36. Wskaźnik usług medycznych w Gminie Bychawa i grupie porównawczej w latach 20142020

Źródło: BDL GUS

W 2020 roku w Gminie Bychawa udzielono łącznie 72 167 porad lekarskich w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej (GUS), o 12 958 więcej porad niż w 2014 roku (wzrost o 21,9%).
Udzielone porady stanowiły 13,73% wszystkich porad udzielonych na terenie powiatu lubelskiego.
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Wykres 37. Liczba udzielonych porad lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Bychawa w latach
2014-2020

Źródło: BDL GUS

Porównując się do innych…
Gmina Bychawa charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem udzielonych porad lekarskich
na 1000 ludności w grupie porównawczej. W 2020 roku był on równy 6257,98. Średnia z okresu 2014
- 2020 roku dla Gminy Bychawa wynosi 5 845 porad na 1 000 ludności przy średniej dla grupy
porównawczej 4 199.
Wykres 38. Liczba udzielonych porad lekarskich na 1000 ludności w Gminie Bychawa i grupie
porównawczej w latach 2014-2020

Źródło: BDL GUS

Na terenie Gminy Bychawa działa 5 aptek ogólnodostępnych. Na jedną ogólnodostępną
aptekę w 2020 roku przypadało 2 306 mieszkańców Gminy. Jest to wartość dużo niższa niż dla
powiatu lubelskiego i w miarę podobna z wartościami dla pozostałych Gmin w roku 2020 z wyjątkiem
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Gminy Modliborzyce. W tej Gminie wskaźnik osiąga wartości niemal 3 razy wyższe.
Wykres 39. Ludność na aptekę ogólnodostępną w Gminie Bychawa i grupie porównawczej w latach
2014-2020

Źródło: BDL GUS

Zarówno proces starzenia się społeczeństwa, jak i coraz powszechniej występujące choroby
cywilizacyjne (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca), będą miały coraz większy wpływ
na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na dostęp do opieki zdrowotnej oraz profilaktyki chorób.
Według ankietowanych największy wpływ na przyszły rozwój społeczno-gospodarczy Gminy
Bychawa ma poprawa dostępu do opieki zdrowotnej (42,3% odpowiedzi). Poprawa dostępu
do specjalistycznych usług medycznych zdaniem mieszkańców Gminy jest również rozwiązaniem
w walce z rozwojem problemów społecznych. Mieszkańcy Gminy zwracają uwagę na utrudniony
dostęp do placówek rehabilitacyjnych (38,5% odpowiedzi) oraz utrudniony dostęp do placówek
opiekuńczych zarówno dla ludzi starszych, jak i osób z niepełnosprawnościami. W pytaniu
dotyczącym pomysłów na nowe inwestycje na terenie Gminy mieszkańcy w inwestycjach z zakresu
zdrowia i opieki społecznej proponują działania w kierunku ochrony zdrowia psychicznego,
psychogeriatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży oraz rozwoju placówek wspierających osoby w kryzysie
psychicznym.
Głównym celem polityki społecznej gminy jest pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb
socjalno-bytowych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Pomoc społeczna
jest ważnym elementem polityki gminnej, bowiem to na poziomie samorządowym najłatwiej jest
rozpoznać konkretne potrzeby i problemy mieszkańców oraz identyfikować adekwatne formy
pomocy.
Zadania z zakresu opieki społecznej na terenie Gminy Bychawa wypełnia Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bychawie. Jest on instytucją samorządową, która realizuje gminną strategię
rozwiązywania problemów społecznych, powołaną Uchwałą Nr XXVIII/193/2017 Rady Miejskiej
w Bychawie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata 2017 – 2023.
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Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując
w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem
Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Do podstawowych działań prowadzonych przez ośrodek należy zaliczyć te z dziedziny pomocy
społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Pomoc społeczna udzielana jest
w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa
i wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych i klęsk
żywiołowych.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej realizują swoje zadania
poprzez m.in. świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne.
Zgodnie z danymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w 2020 roku najczęściej
wymienianymi powodami trudnej sytuacji społecznej oraz powodem korzystania z pomocy były:
ubóstwo (137 rodzin, w tym 80 na wsi), długotrwała lub ciężka choroba (92 rodziny, w tym
47 na wsi), bezrobocie (88 rodzin, w tym 49 na wsi) i niepełnosprawność (84 rodziny, w tym 45 na
wsi).
OPS w Bychawie świadczy na rzecz osób potrzebujących usługi opiekuńcze. Z tej formy
pomocy w 20202 roku skorzystało 19 osób, o 8 osób mniej niż w roku 2019.
Pracownicy OPS prowadzą również pracę socjalną. Podstawowym zadaniem pracownika
socjalnego jest rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin poprzez wywiad środowiskowy, którego celem
jest ustalenie sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej oraz prowadzenie działań zmierzających
do sytuacji, gdy osoba lub rodzina nie potrzebuje zewnętrznego wsparcia. W 2020 roku pomocy
w postaci pracy socjalnej udzielono 298 rodzinom, w tym 135 rodzinom na wsi.
W 2020 roku w OPS zatrudniony był asystent rodziny, który objął wsparciem łącznie 11 rodzin
(w tym 29 dzieci). Było to o 3 rodziny więcej niż w roku 2019. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej nakłada na Gminę obowiązek realizowania trzyletnich gminnych programów
wspierania rodziny. W Bychawie realizowany jest „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 20192021”.
W 2020 roku OPS współfinansował pobyt 8 dzieci w pieczy zastępczej oraz 2 dzieci
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
OPS realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwałą Nr IV/33/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku
Rada Miejska w Bychawie podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnego
przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad
zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program realizowany był

Diagnoza rozwoju Gminy Bychawa w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | 91

w Gminie Bychawa w formie posiłków i świadczeń pieniężnych na zakup żywności. Z pomocy
w formie niepieniężnej w 2020 roku skorzystało w sumie 136 dzieci.
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Gminie Bychawa pomocą objęto
1 103 osoby.
W Gminie działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Pomocą zespołu w 2020 roku objętych było 61 osób. Procedurą Niebieskiej Karty objęto 21 rodzin.
W 2020 roku ze świadczeń wychowawczych skorzystało 1 209 rodzin i wypłacono 22 068
świadczeń, natomiast ze świadczenia „Dobry Start” skorzystało 1 260 dzieci.
Wykres 40. Liczba dzieci i rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci

Źródło: BDL GUS

W oparciu o analizę danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku z zasiłków
rodzinnych korzystało 376 rodzin i jest to o 68 rodzin mniej niż w 2014 roku (spadek o 15,31%).
Jednak spadek liczby rodzin pobierających zasiłki nie wynika z poprawy sytuacji materialnej rodzin
a jedynie z obniżenia kryterium, którym jest dochód na jedną osobę w rodzinie. Aktualnie przyznanie
prawa do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli
przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 764,00 zł.
Na przestrzeni lat zmniejszeniu uległa również liczba dzieci, których rodzice otrzymali zasiłek,
w 2019 roku zasiłek przyznany był na 761 dzieci, natomiast w 2014 roku była to wartość 882 (spadek
o 13,72%).
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Wykres 41. Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego

Źródło: BDL GUS

W 2019 roku ze środowiskowej pomocy społecznej w Gminie Bychawa skorzystało 479 osób.
Jest to wartość niższa niż w 2014 roku o 296 osób (spadek o 38,19%). Ponad połowa osób
korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w 2019 roku (53%), to osoby poniżej
obowiązujących kryteriów dochodowych decydujących o przyznaniu świadczeń środowiskowej
pomocy społecznej.
Porównując się do innych…
Wskaźnikiem, który najlepiej obrazuje zasięg i znaczenie dla społeczności lokalnej
środowiskowej pomocy społecznej jest liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na
10 tys. ludności. W Gminie Bychawa od 2014 roku statystycznie mniej osób korzysta ze społecznego
wsparcia państwa niż średnio na obszarze powiatu lubelskiego. Wartość dla Gminy Bychawa w 2019
roku wynosiła 411 osób na 10 tys. ludności i jest to wartość niemal najniższa w grupie porównawczej.
Niższy wynik odnotowany jest tylko w Gminie Modliborzyce.
Wykres 42. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w Gminie Bychawa
i grupie porównawczej w latach 2014-2020

Źródło: BDL GUS
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Pomocy osobom potrzebującym na terenie Gminy Bychawa udzielają również placówki:











Środowiskowy Dom Samopomocy – jednostka półstacjonarna, z której świadczeń mogą
korzystać osoby z terenu gmin: Bychawa, Strzyżewice, Zakrzew i Jabłonna. Środowiskowy
Dom Samopomocy realizuje program wspierająco-rehabilitacyjny.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej – prowadzony przez Bychawskie Stowarzyszenie
„Podkowa” na terenie Gminy Bychawa i sąsiednich gmin, ośrodek udziela pomocy
psychologicznej, socjalnej i prawnej, prowadzi również hostel, mogą się tu zgłaszać osoby
dotknięte problemem przemocy domowej i konfliktów rodzinnych.
Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej – przeznaczony dla wychowanków w wieku od 7 roku
życia. Struktura: Placówka prowadzona przez powiat lubelski, Dom Dziecka Oficyna w Woli
Gałęzowskiej oraz Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Woli Gałęzowskiej
Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Bychawie przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku.
Dom Opieki Społecznej im. Św. Brata Alberta – prowadzony przez Schronisko dla Kobiet
im. Św. Brata Alberta.
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" - Filia Bychawa.
Dom Pomocy Społecznej „Stara Wieś”.

Analizując wynik ankietyzacji mieszkańców Gminy Bychawa należy zauważyć, iż najczęściej
wybieranym działaniem zmierzającym do ograniczenia występowania problemów społecznych jest
tworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy (78,8% odpowiedzi). Uważają, że rozwój
inwestycyjny Gminy stanowi odpowiedź na wzrastające problemy społeczne. Na drugim miejscu dla
badanych istotne jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług zdrowotnych i opiekuńczych
(42,3% odpowiedzi).
Żłobek to forma opieki nad małymi dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia
roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Na obszarze gminy nie działają żłobki tj.
podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
Mieszkańcy w ankiecie zwracają uwagę na potrzebę tworzenia nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 (38,5% ankietowanych).

Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo człowieka – to stan, w którym życie i rozwój osobisty nie są zagrożone ponad
akceptowany poziom. Należy ono do praw podstawowych i zaspakaja podstawowe potrzeby
człowieka, umożliwiając mu egzystencję i rozwój. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita jest
zobowiązana strzec bezpieczeństwa obywateli. Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z kluczowych
elementów, warunkujących pozytywną percepcję jakości życia. W praktyce poziom bezpieczeństwa
zależy od stopnia, w jakim występują niepożądane zjawiska zagrażające życiu, zdrowiu i rozwojowi
człowieka. Zapewnienie bezpieczeństwa polega na eliminowaniu takich sytuacji, a jeśli wystąpią –
na ograniczaniu ich negatywnych skutków.
Na szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa składa się kilka czynników:

Diagnoza rozwoju Gminy Bychawa w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | 94






Bezpieczeństwo osobiste, dotyczące życia i majątku mieszkańców;
Bezpieczeństwo zdrowotne;
Bezpieczeństwo ekonomiczne;
Bezpieczeństwo ekologiczne.

Porównując się do innych…
W narzędziu Monitor Rozwoju Lokalnego zaprezentowany został wskaźnik syntetyczny
prezentujący poziom bezpieczeństwa w Gminie Bychawa oraz gminach grupy porównawczej.
Wskaźnik syntetyczny wyliczany jest na podstawie wartości wskaźników dwóch podobszarów:
najistotniejszym elementem jest bezpieczeństwo osobiste, dotyczące życia i majątku mieszkańców,
drugi to bezpieczeństwo zdrowotne30. W praktyce poziom bezpieczeństwa zależy od stopnia,
w jakim występują niepożądane zjawiska zagrażające życiu, zdrowiu i rozwojowi człowieka.
Wartość wskaźnika syntetycznego pokazującego poziom bezpieczeństwa w Gminie Bychawa
w 2018 roku wynosiła 0.36 i była to jedna z najwyższych wartości w grupie porównawczej.
Jednocześnie wartość wskaźnika dynamiki jest w miarę wysoka w porównaniu z grupą
porównawczą. Gmina Bychawa zlokalizowana jest w III ćwiartce wykresu, wskaźnik syntetyczny
poziomu bezpieczeństwa rośnie nieco wolniej niż w gminach grupy porównawczej. Oznacza to,
że Gmina Bychawa jest liderem pod względem bezpieczeństwa, jednakże jej przewaga nad
pozostałymi gminami zmniejsza się (pogorszenie względem zmiany sytuacji w pozostałych gminach).
Wykres 43. Wskaźnik syntetyczny poziomu bezpieczeństwa w Gminie Bychawa i grupie
porównawczej

Nazwa JST

Wartość standaryzowana

Dynamika

Bychawa

0.36

-0.07

Annopol

0.13

-0.7

30

Szczegółowe wskaźniki brane pod uwagę: 1.1. Przestępstwa stwierdzone przez policję
w zakończonych postępowaniach przygotowawczych przeciwko życiu i zdrowiu na 10 tys. mieszkańców;
1.2 Przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych przeciwko
mieniu na 10 tys. mieszkańców; 1.3. Przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję w zakończonych
postępowaniach przygotowawczych na 10 tys. mieszkańców; 1.4. Liczba wypadków przy pracy na 1000
zatrudnionych; 2.1 Odsetek zgonów wśród osób poniżej 60 roku życia; 2.2. Zgony z powodu zachorowania na
nowotwory i choroby układu krążenia na 1000 mieszkańców; 2.3. Liczba lekarzy i lekarzy dentystów
pracujących wg podstawowego miejsca pracy na 1000 mieszkańców; 2.4. Liczba porad lekarskich na 1000
mieszkańców; 2.5 Liczba łóżek szpitalnych ogólnych na 1000 mieszkańców; 2.6 Wielkość wydatków na ochronę
zdrowia na 1000 mieszkańców.
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Parczew

-0.69

-1

Modliborzyce (od 2014 roku gmina
miejsko-wiejska)

0.26

0.37

Szczebrzeszyn

0.55

-0.09

Źródło: MRL

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach
inicjowania i koordynowania działań z zakresu zarządzania kryzysowego, powołany został
Zarządzeniem nr 2/OW/2019 Burmistrza Bychawy z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
GZZK działa w oparciu o zatwierdzony przez Starostę Lubelskiego Gminny Plan Reagowania
Kryzysowego.
Analizy ryzyka zagrożeń, na terenie Gminy Bychawa wykazały:
Tabela 26. Stopień prawdopodobieństwa ryzyka wystąpienia zagrożeń w Gminie Bychawa

Stopień prawdopodobieństwa
Bardzo prawdopodobne
Prawdopodobne

Możliwe
Rzadkie

Bardzo rzadkie

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń
spowodowanych m.in.:
Powodzie opadowe, zagrożenia epidemiologiczne,
zagrożenia meteorologiczne (silne wiatry, huragany,
intensywne opady atmosferyczne, wyładowania
atmosferyczne, śnieżyce, silne mrozy), zbiorowe
zakłócenie porządku publicznego, ujawnienie
niewypałów i niewybuchów
Susze, okupacja i blokada obiektów, podłożenie
ładunku wybuchowego
Masowe
wystąpienia
szkodników,
wypadki
komunikacyjne mogące mieć charakter masowy lub
katastrofy (skażenia poprzez przewóz substancji
niebezpiecznych), skażenia chemiczne, skażenia
radiacyjne
Powodzie roztopowe, pożary lasów, katastrofy
lotnicze, zajęcie obiektu, masowe migracje,

Źródło: Gminny Plan Reagowania Kryzysowego

Na terenie Gminy Bychawa zagrożenie powodziowe jest niewielkie. Największe zagrożenie
powodziowe może wystąpić w związku z nagłym przyborem wód, mogącym zaistnieć w przypadku
odwilży i długotrwałych opadów występujących w okresie wiosennym, a także z zatorami kry.
Możliwe jest również występowanie miejscowych podtopień występujących w czasie długotrwałych,
ulewnych deszczy.
Za bezpieczeństwo na terenie Gminy odpowiada Komisariat Policji w Bychawie przy
ul. Piłsudskiego, który podlega pod Komendę Powiatową Policji w Lublinie.
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Wykres 44. Bezpieczeństwo osobiste w Gminie Bychawa w latach 2014-2019

Źródło: analizy.monitorrozwoju.pl

Analizując liczbę przestępstw w okresie ostatnich kilku lat w różnych kategoriach (dane
powiatowe), widać wyraźny ich spadek, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.
Jedyny wzrost odnotowany został w liczbie wypadków przy pracy - wzrost o 12,4%. Największą liczbę
przestępstw stanowią przestępstwa przeciwko mieniu, na drugim miejscu pod względem
częstotliwości znajdują się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu
w komunikacji – drogowe.
Na terenie Gminy Bychawa funkcjonuje zawodowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
w Bychawie oraz 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych są to: Stara Wieś Druga, Stara Wieś
Trzecia, Gałęzów, Zaraszów-Kolonia, Gałęzów-Kolonia Druga, Olszowiec, Bychawka Druga, Bychawka
Pierwsza, Zaraszów, Wola Gałęzowska, Gałęzów Kolonia Pierwsza, Kowersk, Kosarzew Dolny Kolonia, Zdrapy, Wola Duża. Jednostki zrzeszają blisko 350 członków, w tym 30 kobiet.
Celami i zadaniami OSP są:


prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi.
Wszystkie jednostki wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego wpisana jest jedna jednostka OSP Stara Wieś Druga.
Jedenaście z nich są jednostkami typu S, posiadającymi samochody pożarnicze (łącznie
20 pojazdów), natomiast pozostałe są to jednostki typu M posiadające tylko motopompy. Zaplecze
techniczne stanowi 15 strażnic z pomieszczeniami garażowymi. W dwóch budynkach: OSP Bychawka
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Druga i OSP Bychawka Pierwsza znajduje się ogrzewanie gazowe, pozostałe ogrzewane
są elektrycznie31.
W 2020 roku miały miejsce ogółem 293 zdarzenia, z czego 24 to pożary, 269 to miejscowe
zagrożenia (wypadki drogowe, pompowania wody z zalanych budynków, usuwanie powalonych
drzew).

2.4

Gospodarka i rynek pracy

Na strukturę i stan rozwoju lokalnej gospodarki Gminy ma wpływ szereg uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych. Wśród czynników o charakterze zewnętrznym należy wymienić
przede wszystkim te związane z lokalizacją Gminy, jej dostępnością komunikacyjną, czy też z szeroko
pojętą atrakcyjnością inwestycyjną i turystyczną. Z kolei czynniki wewnętrzne wpływające na lokalną
gospodarkę to przede wszystkim aktywność ekonomiczna mieszkańców, działające podmioty
gospodarcze oraz zdolność Gminy i mieszkańców do tworzenia lokalnej wartości w oparciu o jak
najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i potencjałów rozwoju.

Atrakcyjność inwestycyjna Gminy Bychawa
Każda jednostka samorządu terytorialnego zmierza do uzyskania przewagi konkurencyjnej
pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, czyli możliwości skłaniania inwestorów do wyboru danej
jednostki samorządu terytorialnego, jako miejsca lokalizacji ich inwestycji. Pozyskiwanie nowych
przedsiębiorców wiąże się głównie z powstaniem nowych miejsc pracy, jak również przekłada się
bezpośrednio na zwiększenie dochodów budżetowych gminy, a zwłaszcza dochodów własnych, które
mogą zostać przeznaczone na finansowanie zadań służących rozwojowi lokalnej społeczności.
Pozwala to na podnoszenie jakości i ilości usług świadczonych przez samorządy.
Pewną pomocą w zakresie oceny aktywności inwestycyjnej Gminy Bychawa mogą być
cykliczne raporty nt. atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
przygotowywane przez Szkołę Główną Handlową (SGH) oraz badania atrakcyjności inwestycyjnej
regionów i subregionów opracowywane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR)
w Gdańsku. Do badań brane są pod uwagę takie czynniki jak: sytuacja na rynku pracy (w tym dostęp
do pracowników wykwalifikowanych), wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną,
chłonność rynku oraz uwarunkowania przyrodnicze (dające m.in. możliwość rozwoju turystyki).
Analizując ostatni dostępny raport IBnGR na temat atrakcyjności inwestycyjnej województw
i podregionów Polski32, ogólna atrakcyjność Gminy Bychawa jest mocno ograniczona ogólnie bardzo
niską atrakcyjnością inwestycyjną województwa lubelskiego (14 miejsce w Polsce – niska aktywność
przemysłowa oraz najniższa aktywność usługowa i zaawansowanych technologii). Mocną stroną
województwa lubelskiego są dość konkurencyjne koszty pracy. Gmina Bychawa zlokalizowana jest
w lubelskim podregionie województwa lubelskiego. Jednakże w analizie poszczególnych sektorów
działalności inwestycyjnej dla podregionu lubelskiego sytuacja rysuje się już nieco inaczej. Pod
względem lokowania inwestycji przemysłowych podregion ten jest najbardziej atrakcyjnym
podregionem województwa lubelskiego, jednak w skali kraju jest już przeciętny (36 miejsce). Dużym
31

Raport o stanie Gminy Bychawa 2020 r.
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Gdańsk 2016 r.
32
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i jedynym atutem podregionu w ocenie tej kategorii jest ponadprzeciętna wielkość zasobów pracy
oraz ponadprzeciętna produktywność sektora przemysłowego. Jeżeli chodzi o zagadnienie inwestycji
w branży usług podregion lubelski również jest liderem województwa lubelskiego. Pod tym kontem
zajmuje również wysoką lokatę na tle kraju (10 miejsce). Na jego korzyść przemawiają przede
wszystkim wielkość oraz jakość zasobów pracy, a także wysoka dostępność transportowa, która dla
usług warunkowana jest w dużej mierze odległością do Warszawy, a także do międzynarodowego
portu lotniczego (w tym wypadku: Port Lotniczy Lublin). Podregion lubelski cechuje także relatywnie
wysoka chłonność rynku instytucjonalnego. Trzecim analizowanym zakresem atrakcyjności jest
atrakcyjność inwestycyjna dla działalności zaawansowanej technologicznie. Podregion lubelski
ponownie zajmuje wysokie miejsce w skali kraju (9 miejsce). Tak wysoka pozycja wynika w głównej
mierze z wysokiej jakości zasobów pracy, wysokiej chłonności rynku instytucjonalnego,
ponadprzeciętnej produktywności w sektorze przemysłowym oraz ponadprzeciętnej dostępności
komunikacyjnej.
Ryc. 14. Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin woj. lubelskiego
z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji

Źródło: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie „Atrakcyjność inwestycyjna regionów” 2017 Województwo
lubelskie
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Ocena atrakcyjności inwestycyjnej uwzględnia istotne z punktu widzenia inwestora warunki
dla prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak: sytuacja na rynku pracy, wyposażenie
w infrastrukturę techniczną oraz społeczną, sytuację rynkową oraz uwarunkowania przyrodnicze.
Łączna ocena wszystkich wymienionych elementów w poszczególnych gminach, pokazuje
przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej w województwie.
W ostatnim dostępnym raporcie SGH Gmina Bychawa charakteryzuje się średnią potencjalną
atrakcyjnością inwestycyjną w 6 stopniowej skali (od A do F) i została oceniona, jako kategoria D.
Gmina charakteryzuje się niskim stopniem urbanizacji jak i występowaniem niedoborów
w wyposażeniu infrastruktury w sektorze turystyki. Ograniczeniem w możliwości rozwoju Miasta
i Gminy jest niska ranga w układzie dróg regionalnych. Droga stanowiąca najkrótsze połączenie
między Bychawą a Lublinem (powiatowa nr 2269) w swoim przebiegu napotyka na obszar
podlegający ochronie (kompleks leśny nad Zalewem Zemborzyckim). Droga ta ma szczególne
znaczenie dla powiązań gospodarczych miast. Zaś czynnikami pozytywnie oddziaływującymi na
atrakcyjność inwestycyjną Gminy są jej zasoby przyrodnicze, bogate walory do rozwoju rolnictwa
(dobrej jakości gleby, duże usłonecznienie, znacząca rola w skali kraju w produkcji niektórych roślin)
oraz potencjał turystyczny. Walory środowiska przyrodniczego Gminy są jednym z najwyżej
ocenionych przez mieszkańców obszarów związanych z jakością i stanem środowiska i przestrzeni
(19,2% odpowiedzi „bardzo dobry” i 32,7% odpowiedzi „dobry”). Plusem jest też w miarę nieduża
odległość od Warszawy (218 km, czas podróży 2 godz. 23 min przez S17) oraz bliskie położenie
względem Lublina – stolicy województwa, jak i do międzynarodowego portu lotniczego (w tym
wypadku: Port Lotniczy Lublin; 34,1 km, czas podróży 31 min przez DW 836).
Gmina dysponuje szeregiem wyznaczonych terenów inwestycyjnych. Wszystkie tereny
posiadają dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej, część z nich posiada dostęp do sieci
kanalizacyjnej.
Tabela 27. Tereny inwestycyjne w Gminie Bychawa

Lokalizacja

Obszar

Infrastruktura

Opis

Bychawa,
A.
Budnego i ul.
M.Pileckiego

18,95 ha

sieć elektryczna
i wodociągowa,
brak podłączenia
do
sieci
kanalizacyjnej

Teren niezabudowany, przeznaczony pod przemysł,
bazy, składy, posiada bezpośredni dostęp do drogi
powiatowej
Nr
2278
Bychawa-Zdrapy-Lublin.
W pobliżu
przedmiotowej
nieruchomości
zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków oraz
wysypisko śmieci. sprzedaż lub dzierżawa

Bychawa ul. A.
Budnego

2,23ha

sieć elektryczna,
wodociągowa
oraz wewnętrzna
sieć
kanalizacji
sanitarnej

Nieruchomość zabudowana (budynek warsztatowogarażowy;
wiata
żelbetowa
warsztatowomagazynowa; magazyn główny z częścią garażową;
budynek kotłowni oraz skład opału; budynek stacji
paliw i smarów wraz z dystrybutorami). Nieruchomość
ta ma dogodne połączenie komunikacyjne z istniejącą
infrastrukturą drogową – posiada bezpośredni dostęp
do drogi gminnej. Przeznaczenie: pod składy, usługi
i handel.
sprzedaż lub dzierżawa

Bychawa, ul. H.
Sienkiewicza

5,71 ha

sieć energetyczna
i wodociągowa

Nieruchomość stanowią tereny po byłej cegielni,
przeznaczenie: teren obsługi komunikacji, składów
i usług. Działka przylega do drogi Bychawa- Krzczonów.
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Bychawa
ul.
Sportowa – ul.
M. Pileckiego

25 ha

droga dojazdowa,
sieć energetyczna
i wodociągowa

teren przeznaczony jest pod usługi turystyczne – pole
namiotowe, plaża, zalew, gastronomia, hotel lub
motel.
dzierżawa

 tereny stanowiące własność Gminy Bychawa oraz osób prywatnych
Źródło: https://bychawa.pl/oferty-inwestycyjne/2/

Lokalna przedsiębiorczość
Kondycja lokalnej gospodarki odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju społecznoekonomicznego. Należy podkreślić, iż znaczenie posiada nie tylko wielkość gospodarki mierzona
liczbą podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną, lecz także ich struktura branżowa,
wielkościowa oraz własnościowa. Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej jest niezwykle ważny,
zarówno na obszarach wiejskich jak i miejskich. Prowadzi do tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem
i do dywersyfikacji źródeł utrzymania ludności. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
odzwierciedla poziom rozwoju przedsiębiorczości obszaru i w dużej mierze wpływa na kształtowanie
się lokalnego rynku pracy.
Według stanu na koniec 2020 roku na terenie Gminy Bychawa zarejestrowanych w systemie
REGON były 882 podmioty i od 2014 roku ich liczba rośnie, co jest korzystne z punktu widzenia
rozwoju gospodarczego. W stosunku do roku 2014 był to wzrost o 10,8%. 96,15% wszystkich
podmiotów stanowiły podmioty prywatne (848 podmiotów), a tylko 3,4% podmioty publiczne (30
podmiotów), przy czym od 2017 roku liczba podmiotów publicznych spada. Podmioty zarejestrowane
na terenie Gminy Bychawa stanowiły 6,03% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w powiecie
lubelskim i 0,46% w województwie lubelskim.
Wykres 45. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Bychawa wpisanych do rejestru REGON

Źródło: BDL GUS

Wśród podmiotów gospodarczych największą grupę stanowi sektor prywatny, w 2020 roku
jego udział wynosił około 96%, z czego większość to osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą około 80,5% sektora prywatnego ogółem. Na terenie Gminy Bychawa nie działa żaden
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prywatny podmiot gospodarczy z udziałem kapitału zagranicznego. Sektor publiczny stanowi około
3,4% wszystkich podmiotów i tworzą go głównie państwowe i samorządowe jednostki prawa
budżetowego.
Tabela 28. Podmioty w Gminie Bychawa wg sektorów własnościowych

2014
podmioty gospodarki narodowej
ogółem
33
sektor publiczny ogółem
sektor publiczny - państwowe i
samorządowe jednostki prawa
budżetowego
sektor publiczny - przedsiębiorstwa
państwowe
sektor publiczny - spółki handlowe
sektor publiczny - spółki handlowe z
udziałem kapitału zagranicznego
34
sektor prywatny ogółem
sektor prywatny - osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą
sektor prywatny - spółki handlowe
sektor prywatny - spółki handlowe z
udziałem kapitału zagranicznego
sektor prywatny - spółdzielnie
sektor prywatny - fundacje
sektor prywatny - stowarzyszenia i
podobne organizacje społeczne

2015

2016

2017

2018

2019

2020

796

798

799

804

833

859

882

34

34

34

33

32

30

30

23

23

23

22

22

20

20

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

762

761

761

768

797

826

848

616

618

617

622

649

663

683

20

18

17

17

16

18

20

1

0

0

0

0

0

0

7

7

7

7

5

5

5

2

4

5

5

6

6

6

32

32

33

36

35

41

39

Źródło: BDL GUS

Analizując sferę gospodarczą, oprócz bezwzględnej liczby zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych, należy uwzględnić wskaźnik przedsiębiorczości, czyli liczbę podmiotów
gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 mieszkańców.
Porównując się do innych…
Wskaźnik przedsiębiorczości dla Gminy Bychawa w 2020 roku wynosił 76,5 i był dużo niższy
niż dla powiatu lubelskiego równego 93,5. Jednak na tle gmin grupy porównawczej sytuacja w Gminie
Bychawa prezentuje się dobrze. Tylko Gmina Parczew osiąga wyższą wartość wskaźnika (jest
on wyższy niż dla powiatu lubelskiego). Średnia w analizowanym okresie czasu dla Gminy Bychawa
wynosi 70,1 przy średniej dla grupy porównawczej 66,2.

ogółem.

33

Nie są prezentowane wszystkie formy prawne podmiotów, dlatego dane liczbowe nie sumują się na sektor

34

ibid
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Wykres 46. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Bychawa wpisanych do rejestru
REGON na 1 000 mieszkańców

Źródło: BDL GUS

Analizując liczbę osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą również
widać stały wzrost. W 2020 roku według danych GUS były 683 osoby fizyczne, o 67 osób więcej niż
w 2014 roku i był to wzrost o 10,88%.
Wykres 47. Liczba osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą w Gminie Bychawa w latach
2014-2020

Źródło: BDL GUS

W okresie od 2014 roku do 2020 roku następują wyraźne wzrosty i spadki nowo
zarejestrowanych podmiotów. Największy wzrost nastąpił w 2018 roku, wtedy też było najwięcej
nowo zarejestrowanych podmiotów (96). Znacznym wzrostem charakteryzował się również rok 2016.
Najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów pojawia się w sektorze F – budownictwo oraz G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Od 2018
roku notowany jest spadek liczby nowo rejestrowanych podmiotów (najszybszy w 2020 roku),
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jednocześnie spada również liczba podmiotów wyrejestrowywanych. Wzrost liczby podmiotów
wyrejestrowanych odnotowano w 2016 roku. Średnia roczna liczba nowo zarejestrowanych firm
wynosi 80, natomiast średnia roczna liczba firm wyrejestrowywanych, to 57 (72% średniej liczby
nowo rejestrowanych firm). Gmina Bychawa charakteryzuje się dość wysoką dynamiką
wyrejestrowywania podmiotów z systemu REGON w porównaniu z liczbą nowo rejestrowanych
podmiotów.
Wykres 48. Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w Gminie Bychawa w latach 2014 - 2020

Źródło: BDL GUS

Najliczniejszą grupą na terenie Gminy Bychawa w 2020 roku, według klasyfikacji PKD, byli
przedsiębiorcy z branży handlu hurtowego i detalicznego (sekcja G): 208 podmiotów (23,58%
wszystkich podmiotów); budownictwo (sekcja F) – 138 podmiotów (15,65%); sekcji S i T, czyli
pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa zatrudniające pracowników – 99 podmiotów
(11,22%); H, czyli transport i gospodarka magazynowa – 94 podmioty (10,66%) oraz C – przetwórstwo
przemysłowe – 72 podmioty (8,16%). Gospodarka Gminy Bychawa jest mocno zdominowana przez
mikroprzedsiębiorstwa działające w sektorze prostych usług rynkowych (handel, transport, naprawy,
gastronomia itp.).
Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2020 roku
najczęściej podejmowana działalność dotyczyła transportu, budownictwa, handlu detalicznego oraz
konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych.
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35

Wykres 49. Podmioty gospodarcze w Gminie Bychawa wg klasyfikacji PKD 2007 w 2020 roku

Źródło: BDL GUS

W strukturze wielkościowej przedsiębiorstw zlokalizowanych w granicach Gminy Bychawa
wyraźnie dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników – 848 przedsiębiorstw
w 2020 roku. W analizowanym okresie czasu ich liczba stale rosła. Kolejną grupę stanowią małe
przedsiębiorstwa (10 – 49 pracowników) reprezentowane przez 26 przedsiębiorstw. Średnich
przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników na terenie Gminy funkcjonuje 7. Jest
również jedno duże przedsiębiorstwo. Udział w strukturze przedsiębiorstw firm większych wpływa
korzystnie na rozwój gospodarki chociażby przez pryzmat możliwości, jakie duże firmy (zwłaszcza
produkcyjne) stwarzają w budowaniu lokalnych sieci współpracy i łańcuchów dostaw.

35

Wyjaśnienie skrótów sekcji PKD 2007: A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B – Górnictwo
i wydobywanie, C – Przetwórstwo przemysłowe, D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją, F – Budownictwo, G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle, H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna, N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O – Administracja publiczna
i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R –
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S – Pozostała działalność usługowa, T – Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, U –
Organizacje i zespoły eksterytorialne
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Tabela 29. Struktura wielkościowa przedsiębiorstw w Gminie Bychawa w latach 2014 - 2020

Liczba pracujących w
podmiocie
gospodarczym
0-9

Liczba podmiotów
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

754

756

757

764

794

824

848

10 - 49

27

27

27

25

24

26

26

50 - 249

14

14

14

14

14

8

7

250 - 999

1

1

1

1

1

1

1

Źródło: BDL GUS

Na targowisku miejskim w Bychawie, co tydzień we wtorek, odbywa się targ, gdzie można
zakupić produkty od lokalnych dostawców i producentów.

Rynek pracy
Zjawiska i procesy zachodzące na rynku pracy jak również aktywność zawodowa ludności
wywierają znaczący wpływ na poziom oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy
Bychawa. Osoby aktywne zawodowo tworzą rynek pracy, który najczęściej charakteryzowany jest
przez takie czynniki jak wielkość zatrudnienia oraz bezrobocia. Rynek pracy jest traktowany, jako
miejsce konfrontacji podaży i popytu na pracę, czyli ofert pracy i chęci podjęcia pracy. Dostęp
przedsiębiorców do dobrze wykwalifikowanych pracowników stanowi obecnie jedno z głównych
wyzwań w prowadzeniu działalności gospodarczej.
W 2020 roku wg danych GUS w Gminie Bychawa pracowało 1 431 osób, i w analizowanym
okresie czasu nie następowały duże zmiany w liczbie osób pracujących, a średnia osób pracujących
na rok wynosiła 1422 osoby. Wśród pracujących widać dysproporcję w strukturze płci, w 2020 roku
wśród pracujących 55,56% stanowiły kobiety, natomiast 44,44% mężczyźni. Sytuacja ta wynika
prawdopodobnie z rolniczego charakteru Gminy. Mężczyźni w dużej większości zajmują się
prowadzeniem gospodarstwa rolnego, rezygnując z etatowej pracy zarobkowej. Dodatkowo dane
Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego nie obejmują osób pracujących
w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz
pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach, bez podmiotów gospodarczych o liczbie
pracujących do 9 osób.
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Wykres 50. Pracujący w Gminie Bychawa wg płci w latach 2014-2020

Źródło: BDL GUS

Porównując się do innych…
Wskaźnik pracujący na 1 000 ludności w Gminie Bychawa w 2020 roku wynosił 124.
W omawianym okresie czasu omawiany wskaźnik ulegał niewielkim zmianom w zakresie wartości od
117 do 124 osiągając najwyższą wartość w 2020 roku. Pod tym kontem sytuacja w Gminie wypada
lepiej niż sytuacja w powiecie lubelskim, dla którego wskaźnik wynosi 110. Na tle gmin Grupy
porównawczej Bychawa również wypada bardzo dobrze. Wskaźnik osiąga wartości niższe tylko
od wskaźnika w Gminie Parczew, dla której wskaźnik jest niemal 2 razy wyższy. Na tej podstawie
stwierdzić można, iż rynek pracy w Gminie Bychawa jest nieco lepiej rozwinięty niż w gminach grupy
porównawczej i powiecie lubelskim.
Wykres 51. Wskaźnik pracujący na 1000 ludności w Gminie Bychawa i grupie porównawczej
w latach 2014-2020

Źródło: BDL GUS
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Gmina Bychawa boryka się z problemami na rynku pracy związanymi z bezrobociem oraz
niedostateczną liczbą miejsc pracy.
Według danych PUP liczba bezrobotnych w 2020 roku36 w Gminie Bychawa wynosiła 326
osób i w porównaniu do roku 2019 wzrosła o 31 osób (wzrost o 10,51%). Niewiele większa liczba
osób bezrobotnych występowała w grupie kobiet – 53,07%. Do zasiłku uprawnionych było 21 osób.
Liczba osób długotrwale bezrobotnych37 w 2020 roku wynosiła 76 – 23,31% wszystkich bezrobotnych.
Odsetek osób długotrwale bezrobotnych wskazuje na występowanie problemu tzw. strukturalnego
bezrobocia w Gminie Bychawa, czyli problemu z aktywizacją zawodową osób długotrwale
bezrobotnych. Długotrwałe bezrobocie jest jednym z głównych problemów na polskim rynku pracy,
osoby te zmagają się z szeregiem problemów nie tylko finansowych, ale również emocjonalnych.
W konsekwencji długotrwałe bezrobocie może prowadzić do izolacji społecznej, depresji, czy też
rozpadu więzi rodzinnych. Barierą w znalezieniu nowej pracy jest też bardzo często niskie
wykształcenie, które nie pozwala na podjęcie pracy pomimo dostępności ofert pracy na różne
stanowiska.
Wykres 52. Bezrobocie w Gminie Bychawa w latach 2018-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Lublinie

Zgodnie z danymi PUP w Lublinie za rok 2019 dotyczącymi poziomu wykształcenia
zarejestrowanych w nim osób bezrobotnych nieco ponad 42,5% osób bezrobotnych posiada niskie
wykształcenie – gimnazjalne i poniżej lub zasadnicze zawodowe. Jednakże osoby z wyższym
wykształceniem (18,16%) oraz policealnym i średnim zawodowym (25,97%) też stanowią duży
odsetek.

36

Według GUS osoba bezrobotna to osoba w wieku od 15 do 74 lat, która w okresie badanego tygodnia nie była
osobą pracującą, aktywnie poszukiwała pracy i była gotowa podjąć pracę w tygodniu badania i następnym.
Do bezrobotnych zaliczają się także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ oczekiwały na podjęcie pracy, którą miały
już obiecaną, ale oczekiwały na jej podjęcie nie dłużej niż trzy miesiące i były w gotowości, by tę pracę podjąć. Do
bezrobotnych nie zalicza się kształcących się w systemie szkolnictwa w trybie dziennym.
37
Osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy
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Wykres 53. Wykształcenie zarejestrowanych osób bezrobotnych - stan na koniec grudnia 2020 roku

Źródło: PUP w Lublinie

Cechą charakterystyczną obszarów o dużym udziale osób zatrudnionych w rolnictwie jest
spadek bezrobocia w okresie letnim oraz wiosenno-jesiennym. Ma to związek z większym
zapotrzebowaniem na pracowników w okresie tzw. prac sezonowych (prace w rolnictwie,
przetwórstwie rolno-spożywczym, budownictwie). Na koniec I kwartału 2020 roku w Gminie Bychawa
zarejestrowanych było 315 osób bezrobotnych, na koniec II kwartału 321, na koniec III kwartału
(okres prac sezonowych) 301 bezrobotnych, na koniec VI kwartału ponownie 321 osób.
Według mieszkańców w ankiecie w pytaniu dotyczącym stanu i jakości strefy gospodarczej
Gminy Bychawa obszar „warunki rozwoju działalności rolniczej” został oceniony zdecydowanie
najlepiej i otrzymał 17,3% odpowiedzi z oceną dobry oraz 5,8% odpowiedzi z oceną bardzo dobry.
Wartość stopy bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej
ekonomicznie) analizowana jest w podziale na powiaty. W powiecie lubelskim w 2020 roku wskaźnik
wynosił 5,9% i była to wartość niższa niż dla województwa lubelskiego (8,2%) o 2,3 punktu
procentowego. Analizując okres czasu od 2014 do 2019 roku zauważyć można stały spadek wartości
stopy bezrobocia w powiecie i utrzymywanie się wartości wyraźnie poniżej wartości
dla województwa. W 2020 roku wartość wskaźnika wzrosła zarówno dla powiatu jak i województwa,
co prawdopodobnie związane jest z realiami w całym kraju nawiązującymi do sytuacji gospodarczej
związanej z COVID-19.
Wykres 54. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla powiatu i województwa w latach 2014-2020

Źródło: BDL GUS
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Porównując się do innych…
Dla obszaru Gminy Bychawa prześledzić można wskaźnik bezrobocia, czyli udział osób
bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, który obrazuje stopień nasilenia zjawiska
bezrobocia. W 2020 roku wynosił on 4,7% i była to wartość wyższa niż dla powiatu lubelskiego
(3,6%), ale znacząco niższa niż wartość dla województwa lubelskiego (6,1%). Pod tym względem
Gmina Bychawa wypada dużo korzystniej w porównaniu z województwem. Podobnie prezentuje się
sytuacja na tle gmin grupy porównawczej. Wskaźnik dla Gminy Bychawa osiąga najniższe wartości,
co świadczy o najkorzystniejszej sytuacji. Średnia dla Gminy Bychawa w omawianym okresie czasu
wynosi 5,96, przy średniej dla grupy porównawczej 8,38.
Wykres 55. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
w Gminie Bychawa i grupie porównawczej w latach 2014-2020

Źródło: BDL GUS

Stopa bezrobocia jest jednym z podstawowych wskaźników, który wpływa niekorzystnie
na stan gospodarki i hamuje jej rozwój. Niekorzystna sytuacja na rynku pracy może być
spowodowana opóźnieniem czasowym procesów dostosowawczych na rynku pracy, długotrwałym
i nieefektywnym poszukiwaniem pracy, procesem zmiany kwalifikacji przez część społeczeństwa
zgodnie z zapotrzebowaniem. W związku z tym, że wysoka stopa bezrobocia spowalnia wzrost
gospodarczy, bardzo ważna jest walka z bezrobociem poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów,
stwarzanie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej np. poprzez wspieranie
przedsiębiorców systemem ulg i zachęt, jak również organizowanie szkoleń i kursów dla
bezrobotnych.
Według mieszkańców w ankiecie38 w pytaniu dotyczącym oceny poszczególnych obszarów
jakości życia w Gminie dostęp do miejsc pracy został oceniony najgorzej otrzymując 55,8%
odpowiedzi „bardzo zły” i 25% odpowiedzi „zły”. Również w pytaniu o problemy najczęściej
dotykające mieszkańców Gminy najczęściej wybieranym problemem był brak atrakcyjnych miejsc
pracy – 63,5% odpowiedzi „bardzo często” oraz 32,7% odpowiedzi „często”.

38

Ankieta oceny stanu i potencjału Gminy Bychawa przeprowadzona wśród mieszkańców w 2021 roku
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Główną instytucją odpowiedzialną za aktywizacji osób bezrobotnych i wprowadzenie ich
na rynek pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie. Urząd wykorzystuje w tym celu szereg
instrumentów i środków, w tym takie jak: poradnictwo zawodowe (indywidualne bądź grupowe);
podnoszenie kwalifikacji (np. przez szkolenia, staże i praktyki); pośrednictwo pracy (giełdy i targi
pracy); świadczenia pieniężne (zasiłki, bony szkoleniowe, dodatki aktywizacyjne); prace
interwencyjne i roboty publiczne.
Największymi pracodawcami na terenie Gminy są zarówno podmioty prywatne jak
i publiczne. Do jednostek publicznych oferujących najwięcej miejsc pracy należą: Szpital Powiatowy,
Urząd Miejski oraz placówki szkolne. Natomiast do firm prywatnych: Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska, Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Piekarnia „EMARK” Grażyna i Marek Juryccy39.
Aby ocenić wielkość zasobów pracowników na obszarze Gminy Bychawa należy wziąć pod
uwagę liczbę osób w wieku produkcyjnym, która na koniec 2020 roku 6 910 osób. Należy jednak
pamiętać, że tylko część osób jest aktywna zawodowo, tj. takich, którzy albo pracują lub też
są zarejestrowanymi bezrobotnymi, aktywnie poszukującymi pracy40. Pozostałe osoby w wieku
produkcyjnym, to osoby uczące się w szkole lub na studiach, niezarejestrowane osoby bezrobotne
lub też osoby trwale niezdolne do pracy (np. renciści).
Wykres 56. Różnica liczby mieszkańców w wieku 10-24 i 50-64 lat w Gminie Bychawa

Źródło: MRL

Porównanie liczby mieszkańców w przedziale wiekowym 10-24 lat z liczbą mieszkańców
w przedziale 50-64 lat pozwala na określenie potencjalnej dostępności lokalnej siły roboczej
na poziomie gminy w sensie zastępowalności (wymiany) pokoleń na rynku pracy. Z jej analizy wynika,
że w ostatnich latach w Gminie Bychawa zauważalny jest coraz większy problem zastępowalności
pokoleń. W latach 2018 i 2019 niedobór, liczony jako różnica liczby mieszkańców w wieku 10-24
i liczby mieszkańców w wieku 50-64 lat, wynosił 543 osoby, a deficyt będzie się pogłębiał w miarę
postępowania procesów starzenia się społeczeństwa w Gminie Bychawa i powiecie lubelskim.
W praktyce oznacza to, że problem w zastąpieniu osób odchodzących na emeryturę osobami, które
obecnie są w wieku przedprodukcyjnym będzie wzrastał. Jednocześnie kwestię kurczenia się siły
roboczej obrazuje również spadek liczby mieszkańców Gminy w wieku produkcyjnym.
39

Dane na podstawie rocznych sprawozdań finansowych firm dostępnych na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości
40

Liczba osób bezrobotnych bez długotrwale bezrobotnych
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Wykres 57. Zmiana liczby ludności w wieku produkcyjnym w Gminie Bychawa w latach 2014 - 2020

Źródło: BDL GUS

Liczba absolwentów szkół średnich obrazuje ilu młodych ludzi z kwalifikacjami zwiększyło
potencjał siły roboczej. Od 2010 roku liczba ta regularnie spada.
Tabela 30. Liczba absolwentów szkół średnich

Gmina
Bychawa

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

213

183

192

136

140

127

114

105

104

82

Źródło: MRL

Porównując się do innych…
Pod względem liczby absolwentów szkół średnich na 1000 mieszkańców w grupie
porównawczej najlepiej wypada Gmina Parczew. Gmina Bychawa osiąga nieco gorsze wyniki
wskaźnika. Jednakże zestawiając średnią liczbę absolwentów szkół średnich przypadających na 1000
mieszkańców dla Gminy Bychawa (9,46) ze średnią w grupie porównawczej (5,34) można stwierdzić,
że dostęp do zasobu potencjalnych młodych pracowników z kwalifikacjami jest dość dobry, pomimo
obserwowanego spadku liczby absolwentów na przestrzeni ostatnich lat.
Wykres 58. Liczba absolwentów szkół średnich na 1000 mieszkańców w Gminie Bychawa i grupie
porównawczej w latach 2014-2019

Źródło: BDL GUS
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Zgodnie z najnowszym „barometrem zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu
lubelskiego na rok 2021”41, zawodami deficytowymi na lokalnym rynku pracy są w szczególności:
betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, diagności samochodowi, elektrycy,
elektromechanicy i elektromonterzy, farmaceuci, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników
siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, listonosze i kurierzy, magazynierzy,
masarze i przetwórcy ryb, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, ogrodnicy
i sadownicy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających,
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pozostali
specjaliści edukacji, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. finansowo-księgowych
ze znajomością języków obcych, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy
przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, projektanci
i administratorzy baz danych, programiści, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni,
robotnicy budowlani, spawacze, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, spedytorzy
i logistycy, zaopatrzeniowcy i dostawcy.
Natomiast, jeśli chodzi o zawody nadwyżkowe, to można zaobserwować nadmiar
specjalistów w takich zawodach jak: agenci ubezpieczeniowi, animatorzy kultury i organizatorzy
imprez, ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, kierowcy autobusów,
pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej,
recepcjoniści i rejestratorzy, specjaliści administracji publicznej, technicy budownictwa, technicy
informatycy.
Niezależnie od wyuczonego zawodu i zdobytych kwalifikacji, pracodawcy szczególnie cenią
pracowników z doświadczeniem, chęcią uczenia się rzeczy nowych i dużą motywacją do pracy.
Stanowi to jedno z głównych kryteriów stosowanych prze pracodawców w procesie rekrutowania
i zatrudniania pracowników.
Zgodnie z danymi z roku 2020 (dane za II półrocze 2019 i I półrocze 2020) podanymi przez
„barometr zawodów” w powiecie lubelskim złożono 45 088 ofert pracy do powiatowego urzędu
pracy (PUP) oraz 46 645 ofert pracy do Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP). Z tego 13 149 ofert,
to oferty subsydiowane42. Najwięcej ofert pracy dotyczyło takich zawodów jak: pracownicy fizyczni
w produkcji i pracach prostych, sprzedawcy i kasjerzy, pracownicy administracyjni i biurowi,
sprzątaczki i pokojowe. Na terenie Gminy Bychawa podaż ofert pracy ze strony lokalnych
pracodawców jest w miarę nieduża, rynek pracy rozwija się wolno, co wynika z tępa rozwoju lokalnej
gospodarki, która w miarę powoli tworzy nowe miejsca pracy i w związku z tym generuje mniejsze
zapotrzebowanie na pracowników.
Pandemia COVID-19 jest szczególną sytuacją w historii świata, kraju i Gminy Bychawa.
Sytuacja związana z pandemią jest nowym doświadczeniem, zarówno dla mieszkańców,
przedsiębiorców, sfery publicznej i dla wielu aspektów funkcjonowania kraju oraz Gminy Bychawa.
41

https://barometrzawodow.pl//forecast-cardzip/2021/poster_pl/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_lubelskie_powiat_lubelski_2021.pdf
42
Są to oferty skierowane wyłącznie dla osób zarejestrowanych w PUP, które spełniają wymagania wskazane
w ofercie zgłoszonej przez pracodawcę, w ramach których bezrobotni kierowani są na prace interwencyjne, roboty
publiczne, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz na nowo utworzone stanowiska pracy w ramach doposażenia lub
wyposażenia. Wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych w ramach takiej oferty pracy, refundowane jest w części lub
finansowane w całości ze środków, jakimi dysponuje urząd pracy.
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Brak dostatecznej wiedzy medycznej nt. tej choroby w sposób znaczący ogranicza projektowanie
pomysłu na rozwój Gminy. Wciąż nie są znane skutki długoterminowe, zarówno dla zdrowia
mieszkańców, jak i dla sfery finansów publicznych. Aby pomóc w naprawieniu szkód gospodarczych
i społecznych, jakie wyrządziła pandemia koronawirusa, Komisja Europejska, Parlament Europejski
oraz szefowie państw i rządów UE zatwierdzili Plan Odbudowy dla Europy. Ma on pomóc w wyjściu
z kryzysu oraz zapewnić podstawy dla bardziej nowoczesnej i zrównoważonej Europy.
Długoterminowy budżet UE w połączeniu z Next GenerationEU, tymczasowym instrumentem
pobudzającym ożywienie gospodarki, to największy pakiet środków, jaki został dotychczas
sfinansowany z unijnego budżetu. Łączna kwota 1,8 bln euro pomoże odbudować gospodarkę Europy
po kryzysie wywołanym COVID-19.
Ze względu na kryzys pandemiczny obecnie wiele firm rezygnuje z programów i staży,
co spowodowało, że młodzi ludzie z wykształceniem (młodzi studenci i absolwenci) nie byli w stanie
zdobyć doświadczenia zawodowego. Pracodawcy wymagają doświadczenia nawet od kandydatów,
którzy stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy, dlatego też oczekuje się wzrostu stopy
bezrobocia.
Mieszkańcy oceniając rynek pracy i gospodarki w ankiecie wskazują na potrzebę podjęcia
inwestycji związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy z uwzględnieniem osób młodych
po szkołach średnich na rynku pracy, rozwojem programów staży, przyciągnięciem dużego inwestora/
przedsiębiorcy, wykup gruntów i przygotowanie infrastruktury dla terenów inwestycyjnych
w obszarze Bychawa-Podzamcze.

Turystyka
Turystyka jest dziedziną gospodarki rozwijającą się w sposób niezwykle dynamiczny i ma
szczególne znaczenie w sektorze lokalnej gospodarki ze względu na aktywizację nie tylko rynku
turystycznego, ale również pozostałych sektorów gospodarki, takich jak: transport, łączność,
przemysł, budownictwo, rolnictwo, działalność finansową i ubezpieczeniową. Dzięki rozwojowi
turystyki zwiększa się liczba miejsc pracy, a lokalna gospodarka zostaje zasilona dzięki dochodom
z usług oferowanych turystom w danych miejscowościach. Atrakcyjność turystyczna kształtowana
jest pod wpływem wielu różnorodnych czynników. Pośród najważniejszych z nich należy wymienić
potencjał turystyczny (walory i stan jakościowy środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwo
kulturowe), a także zagospodarowanie turystyczne, przede wszystkim zaś istniejącą bazę noclegową
i gastronomiczną.
Gmina Bychawa posiada duży potencjał turystyczny ze względu na warunki przyrodnicze
i kulturowe, szczególny wpływ mają: położenie geograficzne, walory krajobrazowe, czyste środowisko
naturalne, bogata tradycja kulturowa oraz ciekawe zabytki. Jednakże sieć infrastruktury turystycznej
na terenie Gminy jest słabo rozwinięta i wymaga działań uzupełniających.
Na obszarze Gminy Bychawa funkcjonują trzy obiekty oferujące noclegi:




Pensjonat „Parkowe Zacisze” – 6 pokoi gościnnych, 12 miejsc noclegowych;
„Młyn Bychawa” – 16 pokoi, 40 miejsc noclegowych. Można tu zobaczyć również
muzeum łyżek porcelanowych oraz mini muzeum urządzeń młyńskich;
Agroturystyka „Pod Grodziskiem” z Zdrapach – 3 pokoje, 20 miejsc noclegowych.
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Nieco bardziej rozwinięta jest baza gastronomiczna.









Restauracja „Parkowe Zacisze”;
Bar u Saszy;
Pizzeria „Dragon”;
Pizzeria „Imperium smaku”;
Kawiarnia artystyczna „Złota Lira”;
„Zielona Dolina”;
„Młyn Bychawa”;
„Pronto” pizza, kebab w Gałęzowie.

Przez Gminę Bychawa przebiega szlak rowerowy „Doliną Kosarzewki”. Cały szlak ma długość
28 km i przebiega przez obszar 3 gmin: Strzyżewice, Bychawa, Krzczonów, przez miejscowości:
Osmolice – Iżyce – Bychawka Pierwsza – Bychawka Druga – Bychawka Druga Kolonia – Wincentówek
– Bychawa – Wola Duża – Skawinek – Kosarzew Dolny-Kolonia – Kosarzew Dolny – Kosarzew Górny –
Zielona – Krzczonów. Trasa jest oznakowana, na szlaku znajduje się wiele atrakcji zarówno
przyrodniczych jak i kulturowych. Jest to ciekawa forma aktywnego spędzenia czasu.
Ryc. 15. Schemat szlaku rowerowego "Doliną Kosarzewki"

Źródło: http://szlaki.lublin.pl/images/stories/szlaki/bychawa_krzczonow.jpg
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W celu promocji lokalnego produktu turystycznego - szlaku
rowerowego zorganizowana została kampania reklamowa skierowana
do potencjalnych turystów (głównie mieszkańców Lublina). W tym
celu wykorzystano wiele metod: kampania telewizyjna, radiowa,
billboardowa, internetowa, prasowa oraz wydanie folderu po szlaku
rowerowym.

Fot. 3. Okładka przewodnika

Przez Bychawę przebiega szlak twórczości Isaaka Bashevisa
Singera – laureata Nagrody Nobla zaprojektowany w ramach projektu
„Shtetl Routes” mającego na celu wsparcie rozwoju turystyki
Źródło:
https://bychawa.pl/page/2/?s=szla
w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski,
k+rowerowy
Białorusi i Ukrainy. Autor inspirację do swoich powieści i opowiadań
czerpał z tradycji i losów małych miasteczek Roztocza i Wyżyny Lubelskiej. Szlak ma długość 362 km,
zwiedzanie rowerem zajmuje około 5-7 dni. Przebieg szlaku: Lublin – Bychawa – Turobin – Goraj –
Frampol – Biłgoraj - Tarnogród – Józefów Roztoczański – Tyszowce – Komarów – Zamość – Izbica –
Piaski – Lublin. Bychawa pojawia się w kilku opowieściach Singera – m.in. w "Coś tam jest" oraz
w "Poście" jednak zasłynęła w świecie dzięki opowiadaniu "Yentl – chłopiec z jesziwy"
zekranizowanemu w 1983 przez Barbarę Streisand.
Z ciekawych elementów przyrodniczych na terenie Gminy warto zobaczyć rezerwat
„Podzamcze” – rezerwat roślinności stepowej oraz „Kacze Doły” – wąwozy na północ Zadębia
i Wandzina, urokliwe miejsce do uprawiania turystyki pieszej.
Poza zabytkami i walorami przyrodniczymi43 w Gminie znaleźć można dodatkowe atrakcje,
a największą jest zalew bychawski w Podzamczu. Zalew na środku, którego znajduje się niewielka
wysepka ma powierzchnię ok. 10 ha. Jest to miejsce wypoczynku mieszkańców, znajduje się tu
również łowisko specjalne. Nieopodal zlokalizowane są stawy rybne „Zielona Dolina”. Nad zalewem
dostępne jest zaplecze gastronomiczne.
Na stronie internetowej Gminy Bychawa pod adresem https://bychawa.pl/mapa-atrakcjiturystycznych-w-bychawie-i-okolicach/ dostępna jest interaktywna mapa z naniesionymi punktowo
atrakcjami turystycznymi Bychawy i okolic.
Historia i atrakcje Gminy są szeroko promowane. Bychawskie Towarzystwo Regionalne przy
wsparciu finansowym Gminy Bychawa wydało publikację „Bychawa na weekend”. Jest to krótki
przewodnik dla turystów po ziemi bychawskiej przedstawiający atrakcje Bychawy oraz okolicy
(historia, zasoby kulturowe, przyrodnicze i turystyczne). Publikacja została wydana w 5 językach.
Powstał również przewodnik po Gminie „Gmina Bychawa – moje małe centrum świata”.
Dostępny jest w formie elektronicznej z możliwością pobrania na komputer, tablet czy telefon.
W przewodniku zaprezentowano bogactwo historyczne, geograficzne i kulturowe 36 sołectw Gminy.

43

Zostały opisane w podrozdziałach: Walory przyrodnicze oraz Walory kulturowe.
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Fot. 4. Okładka przewodnika po Gminie „Gmina Bychawa – moje małe centrum świata”, fragment publikacji
„Bychawa na weekend”, strona startowa wirtualnego spaceru

Źródło: http://bychawa.pl/gmina-bychawa-moje-male-centrum-swiata/; https://bychawa.pl/elementarz-wiedzyo-bychawie/; https://zwiedzajlubelskie.pl/bychawa

Miasto Bychawa można również obejrzeć za pomocą wirtualnego spaceru. Panoramy
sferyczne obrazują między innymi: ruiny pałacu na Podzamczu, bychawski zalew, wnętrze kościoła,
park z fontanną, rezerwat przyrody Podzamcze, park za kościołem, trzy ujęcia centrum miasta
i dostępne są w Internecie pod adresem www.zwiedzajlubelskie.pl/bychawa.
Porównując się do innych…
Pod względem liczby miejsc noclegowych na 1000 osób Gmina Bychawa wypada znacznie
gorzej niż średnia dla grupy porównawczej, jednakże od 2016 roku wartości te są wyższe niż
mediana w grupie porównawczej. Wartość wskaźnika w 2018 roku wynosiła 5,15 przy średniej 6,89
i medianie 4. Gmina Bychawa zaznaczona została w II ćwiartce na wykresie, co oznacza, że pomimo
gorszej sytuacji niż średnia w grupie porównawczej, to następuje poprawa sytuacji względem zmiany
w grupie. Wskaźnik dynamiki zmian dla Gminy Bychawa wynosi 0,12.
Wykres 59. Miejsca noclegowe w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych
na 1000 ludności
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Pod względem liczby udzielonych noclegów sytuacja Gminy Bychawa prezentuje się jeszcze
mniej korzystnie. Wartość wskaźnika jest dużo niższa niż średnia i mediana dla grupy porównawczej.
Gmina Bychawa zaznaczona jest w IV ćwiartce na wykresie, co oznacza, że sytuacja w Gminie ulega
pogorszeniu względem sytuacji w grupie porównawczej i jest to zjawisko niekorzystne. Wskaźnik
dynamiki jest ujemny i wynosi -0,03. W 2018 roku udzielono 561 noclegów na 1000 mieszkańców
przy średniej dla grupy porównawczej równej 2191 i medianie 711,5.
Wykres 60. Liczba udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców

Źródło: MRL

Mieszkańcy w ankiecie słabo oceniają całą sferę turystyczną Gminy. Najgorzej został oceniony
obszar: poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej (36,5% odpowiedzi „bardzo zły” i 46,1% odpowiedzi
„zły”). Negatywne oceny otrzymały również zagadnienia: działania gminy w zakresie promocji
turystycznej i oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży (po 44,23% odpowiedzi „bardzo zły” oraz
30,1% odpowiedzi „zły”); oferta spędzania wolnego czasu dla dorosłych – 42,3% odpowiedzi „bardzo
zły”, 26,9% odpowiedzi „zły”; działania gminy w zakresie infrastruktury turystycznej – 40,4%
odpowiedzi „bardzo zły”, 32,7% odpowiedzi „zły”.
Najwięcej propozycji działań i inwestycji na terenie Gminy Bychawa mieszkańcy zgłosili
właśnie w kategorii turystyki i rekreacji. Wśród odpowiedzi należy wyróżnić działania związane z:








modernizacją i rozbudową gęstej sieci ścieżek rowerowych oraz naprawa oznaczenia;
naprawą tablic informacyjnych przy atrakcjach turystycznych;
rozwojem sektora turystyki i rekreacji oraz promocji gminy;
rozwojem miejsc do aktywnego wypoczynku nad wodą, wyznaczeniem plaży i kąpieliska
nad zalewem;
rozwojem bazy gastronomicznej i noclegowej;
wyposażeniem parków i skwerów w nowe ławki, chodniki i place zabaw;
budową wieży widokowej;
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zabezpieczeniem ruin zamku i zagospodarowaniem terenu przyległego tak, by można
było organizować wydarzenia kulturalne, np. noc z historią, spotkania z niezwykłymi
osobami;
utworzeniem lokalnej trasy turystycznej ze stałym programem i przewodnikiem,
w wariantach pieszym i rowerowym w oparciu o obiekty: Ruiny Pałacu - Kościół - Rynek Synagoga - Izba Regionalna - BCK - ZS im. ks. Kwiatkowskiego - ZSZ im. mjr.
Dobrzańskiego - Biała Góra.

Rolnictwo
Rolnictwo jest podstawowym sektorem gospodarki w gminach wiejskich. Także w Gminie
Bychawa, która jest zaliczana do gmin o umiarkowanej funkcji rolniczej pełni ważną rolę. Rolnictwo
jest podstawowym działem gospodarki, gdyż zaspokaja elementarne potrzeby ludności – wytwarza
żywność. Dział ten daje źródło utrzymania znacznej części mieszkańców Gminy. Gmina znajduje się
w granicach Żywicielskiego OSI, w którym niezwykle istotne jest wykorzystanie zasobów naturalnych
Wyżyny Lubelskiej dla rozwoju konkurencyjnego rolnictwa. Jest to strategiczny obszar rolniczy w skali
kraju. Obszar Gminy posiada największe w regionie możliwości potencjalnego wzrostu produkcji
rolnej i określany jest jako „zagłębie żywnościowe” o randze krajowej.
Struktura użytkowania gruntów i liczba gospodarstw również potwierdza istotną rolę
rolnictwa w Gminie. Pozycja rolnictwa na terenie Gminy Bychawa wynika z ukształtowania
powierzchni, korzystnych warunków klimatycznych i glebowych (duży udział gleb o wysokich klasach
bonitacyjnych). Pod względem wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wypada bardzo
korzystnie w porównaniu do pozostałych obszarów województwa lubelskiego. Zgodnie z Planem
zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego wskaźnik rolniczej przestrzeni
produkcyjnej Gminy kształtuje się na poziomie bardzo dobrym (92,9 pkt.), przy średniej dla
województwa lubelskiego wynoszącej 74,1 pkt.
Dość zróżnicowana rzeźba terenu powoduje uwarunkowanie utrudniające uprawy rolne.
Ponad 33% gruntów zostało zakwalifikowanych przez IUNG, jako tereny o warunkach średnio
korzystnych, a prawie 17% ocenia się jako tereny o rzeźbie niekorzystnej.
Rolnictwo stanowi główne źródło dochodu mieszkańców Gminy. Dominują małe,
rozdrobnione gospodarstwa indywidualne, nastawione głównie na produkcje mieszane na potrzeby
własne. Przeważa tradycyjna forma rolnictwa i kierunków upraw. Duży udział osób zatrudnionych
w rolnictwie ze względu na niewystarczające dochody poszukuje pracy poza sektorem rolnym.
Niemniej jednak dobra jakość środowiska naturalnego Gminy oraz brak dużych zakładów
przemysłowych stwarza korzystne warunki do specjalizacji gospodarstw w wybranych gatunkach
roślin oraz niszowych sektorach produkcji i usług, w tym produkcji żywności ekologicznej.
Na terenie Miasta rolnicza przestrzeń produkcyjna to pozostałości terenów rolnych, na które
nie ma zapotrzebowania inwestycyjnego. Strefa żywicielska Gminy Bychawa znajduje się poza
granicami miasta.
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Tabela 31. Użytkowanie gruntów Gminy Bychawa w oparciu o spis rolny z 2010 roku

Liczba gospodarstw
rolnych

Powierzchnia
gospodarstw (ha)

Udział w gruntach
rolnych ogółem (%)

grunty ogółem

2 014

13 429,17

100

użytki rolne ogółem

1 939

12 043,99

89,69

użytki rolne w dobrej kulturze

1 933

11 974,27

89,17

pod zasiewami

1 737

11 050,84

82,29

53

36,31

0,27

uprawy trwałe

970

303,62

2,26

sady ogółem

688

276,16

2,06

ogrody przydomowe

918

54,55

0,41

łąki trwałe

574

278,12

2,07

pastwiska trwałe

316

250,84

1,87

pozostałe użytki rolne

140

69,72

0,52

lasy i grunty leśne

1 188

694,26

5,17

pozostałe grunty

1 843

690,92

5,14

grunty ugorowane łącznie z
nawozami zielonymi

Źródło: BDL GUS

Ogólna powierzchnia użytków rolnych w Gminie Bychawa według Powszechnego Spisu
Rolnego z 2010 roku wynosiła 12 043,99 ha (89,69% gruntów ogółem), z czego łąki zajmują 278,12 ha
(2,07%), sady 276,16 ha (2,06%), pastwiska 250,84 ha (1,87%), uprawy trwałe 303,63 (2,26%) oraz
lasy i grunty leśne 694,26 ha (5,17%).
Nieco inaczej prezentuje się sytuacja w roku 2014. Zgodnie z danymi GUS powierzchnia
użytków rolnych wynosiła 12 897 ha, z czego grunty orne stanowiły 92,02% użytków rolnych, sady
i łąki trwałe po 1,40%, pastwiska trwałe 1,29%. Nieużytki na gruntach rolnych zajmowały
powierzchnię 28 ha.
Wykres 61. Struktura użytkowania gruntów Gminy Bychawa w roku 2014 (ha)

Źródło: BDL GUS
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Gmina Bychawa odznacza się korzystną strukturą agrarną. W 2010 roku funkcjonowało tu
2014 gospodarstw. Najwięcej z nich dysponowało powierzchnią w przedziale 1 - 5 ha: 706
gospodarstw (35,05% wszystkich). Również nieco większe gospodarstwa o powierzchni 5 – 10 ha
stanowiły spory odsetek: 504 gospodarstwa, 25,02% wszystkich gospodarstw. Gospodarstwa do 1 ha
stanowiły 22,30% wszystkich gospodarstw. Udział gospodarstw dużych był znacząco mniejszy,
gospodarstwa o powierzchni 10 – 15 ha stanowiły 9,84%, natomiast gospodarstwa powyżej 15 ha –
8,14%.
Pod względem powierzchni, największy areał w Gminie zajmowały gospodarstwa powyżej
15 ha (4 187,64 ha).
Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bychawa w strukturze agrarnej rejonu Bychawy obserwuje się korzystne zmiany, polegające
na stopniowym powiększaniu się średniej powierzchni gospodarstw. Istotne jest podejmowanie
działań wspomagających proces scalania gruntów oraz prowadzenie jednoczesnego procesu
zmierzającego do wzrostu specjalizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej44. Gmina Bychawa to obszar
rozwoju rolnictwa integrowanego (harmonijnego, zrównoważonego), które polega na wykorzystaniu
czynników środowiskowych i biologicznych. Założeniem jest ograniczenie do minimum stosowania
środków ochrony roślin.
Wykres 62. Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych w Gminie Bychawa w podziale na obszarowe użytki rolne

Źródło: BDL GUS
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Zgodne z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2020 roku w Gminie
Bychawa użytki rolne zajmowały 11 304,21 ha. Największą powierzchnię zajmowała kolejno uprawa
pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, jęczmienia jarego, kukurydzy, buraka cukrowego, pszenicy jarej,
mieszanki zbóż i grochu.
W granicach Gminy Bychawa funkcjonuje kilka dużych gospodarstw rolnych o powierzchni
powyżej 50 ha: w Leśniczówce, Woli Gałęzowskiej, Starej Wsi, Olszowcu – Kolonii, Bychawie,
Bychawce Pierwszej, Wincentówku, 2 gospodarstwa w Olszowcu, 3 gospodarstwa w Gałęzowie.
Produkcja zwierzęca nastawiona jest głównie na chowie drobiu oraz bydła. Nieco mniejszym
udziałem charakteryzuje się chów trzody chlewnej. Część gospodarstw prowadzi również hodowlę
koni, z której okolica słynęła przed II wojną światową.45
Największe szanse dla rozwoju rolnictwa na obszarze Gminy daje możliwość specjalizacji
w produkcji zbóż i roślin przemysłowych (głównie buraków cukrowych), przy zrównoważonej
strukturze produkcji zwierzęcej, obejmującej m. in. produkcję mleka oraz produkcję drobiarską.
Pożądanym kierunkiem byłoby wzmocnienie średnich i mniejszych gospodarstw poprzez specjalizacje
w pracochłonnych kierunkach produkcji: warzywa, zielarstwo, chmiel, niektóre typy sadownictwa
oraz hodowli - np. różnych gatunków drobiu, pszczelarstwa, hodowli zwierząt futerkowych46.

2.5

Jakość rządzenia

Umiejętne planowanie i zarządzanie strategiczne przez władze lokalne ma zapewnić
gospodarność, efektywność i skuteczność organizacji sektora publicznego, podnieść poziom
świadczonych usług i dopasować je do zmieniających się potrzeb społecznych oraz złożonych
uwarunkowań zewnętrznych. Zarządzanie strategiczne w Gminie (podejście do gospodarczych szans
i wyzwań poprzez formułowanie celów i wprowadzanie ich w życie) prowadzone jest poprzez
realizację różnego rodzaju programów i strategii.
Ogólne założenia polityki rozwoju Gminy Bychawa realizowane były w oparciu o Strategię
rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023 jak również o Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bychawa oraz Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Bychawa. Dodatkowo zagadnienia związane
ze środowiskiem normują: Program ochrony środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2018 – 2021
z perspektywą do 2025 roku, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa oraz Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Bychawa na lata 2011-2032.
W Gminie obowiązuje również Lokalny Program Rewitalizacji Bychawy na lata 2017 – 2023,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Bychawa, Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bychawa.
Kwestie związane z polityką społeczną zostały uregulowane w Gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Bychawa na lata 2017-2023.

45
46
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Ryc. 16. Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie

Źródło: https://bychawa.pl/schemat-organizacyjny/

Kluczowym czynnikiem służącym rozwojowi jednostek samorządu terytorialnego jest
sprawna i efektywna administracja samorządowa, inicjująca i wspierająca działania na rzecz rozwoju
tych obszarów. Niezbędny jest tu potencjał instytucjonalny danej jednostki samorządowej rozumiany
m.in., jako odpowiednie struktury organizacyjne, właściwe procedury działania, mechanizmy
zapewniające udział społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz kompetentnych
i sprawnych urzędników.
Bilans oraz rachunek zysków i start to elementy sprawozdania finansowego, które dostarczają
informacji o sytuacji finansowej i wyniku finansowym danej jednostki (są pomocne przy
podejmowaniu decyzji gospodarczych). Obrazują one rezultaty działań władz oraz efektywność
wykorzystania środków publicznych.
Posiadane przez Gminę Bychawa zasoby uwidocznione są w sprawozdaniach finansowych
w pozycji aktywa trwałe, na które składają się wartości niematerialne i prawne, środki trwałe (w tym
grunty, budynki, inne) oraz środki trwałe w budowie, należności i środki pieniężne. Dominującymi
Diagnoza rozwoju Gminy Bychawa w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | 123

pozycjami w rzeczowych aktywach trwałych Gminy Bychawa są budynki. Rolę rzeczowych aktywów
trwałych w kształtowaniu struktury majątku Gminy Bychawa uwidoczniono obliczając ich udział
w ogólnej wartości aktywów. Udział rzeczowych aktywów trwałych w aktywach ogółem utrzymał się
niemal na tym samym poziomie, pod koniec 2019 roku udział ten stanowił 91,5%, natomiast w 2020
roku udział wynosił 91,0%.
Aktywność Gminy Bychawa w realizacji inwestycji obrazuje jedna z pozycji aktywów tj. środki
trwałe w budowie. Jest to wartość kosztów poniesionych na budowę, montaż bądź też ulepszenie
środka trwałego. Pod koniec 2019 roku na wyżej wymienione działania Gmina przeznaczyła 0,45 mln
zł, natomiast w grudniu 2020 roku była to dużo wyższa kwota równa 1,1 mln zł.
Tabela 32. Wartość aktywów trwałych Gminy Bychawa w oparciu o roczne sprawozdania finansowe

Rok sprawozdania
Aktywa
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe)
W tym:
Grunty
Budynki
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Środki trwałe w budowie (inwestycje)

2019
65 485 091,76
59 918 096,23

2020
68 716 679,53
62 537 809,54

0,00
56 812 445,67

0,00
59 421 346,39

9 130 438,66
43 458 313,65
3 482 649,20
271 171,06
23 089,97
446 783,13

9 435 997,36
45 272 116,14
3 241 216,34
255 816,78
106 848,79
1 109 350,98

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Bychawie

Dodatni wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu i prezentuje różnicę między dochodami
budżetu a wydatkami budżetu. W ostatnich dwóch latach Gmina Bychawa osiągnęła dodatni wynik
finansowy. W 2019 roku była to wartość 7,8 mln zł, a w roku 2020 wartość była znacząco wyższa
i równa 10,5 mln zł. Wartość środków pieniężnych jest istotna, gdyż stanowią one podstawowe
źródło finansowania realizowanych przez gminy wydatków budżetowych oraz rozchodów
budżetowych.
Tabela 33. Aktywa obrotowe, środki pieniężne i wynik finansowy Gminy Bychawa w oparciu o sprawozdania
finansowe

Rok sprawozdania
Aktywa obrotowe
Należności i roszczenia
Środki pieniężne
Wynik finansowy

2019
5 566 995,53
5 374 995,26
122 807,43
7 850 641,08

2020
6 178 869,99
5 834 985,33
242 309,04
10 510 757,16

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Bychawie

Corocznie projekty uchwały budżetowej Gminy Bychawa podlegają rozpatrzeniu przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie i wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone.
Gmina Bychawa aktywnie uczestniczy w konkursach i naborach na możliwość pozyskania
dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych jak i „miękkich”.
Dokumentacje aplikacyjne przedkłada zarówno do instytucji zajmujących się rozdysponowaniem
środków krajowych jak i zewnętrznych w tym Unii Europejskiej.
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Wykres 63. Liczba umów o dofinansowanie podpisanych wg programów operacyjnych w latach 2017 - 2020

Źródło: BDL GUS
Wykres 64. Koszty ogółem i kwalifikowane zgodnie z umowami o dofinansowanie wg programów operacyjnych
w Gminie Bychawa w latach 2017 - 2020 (mln zł)

Źródło: BDL GUS

Główny Urząd Statystyczny monitoruje liczbę umów i wartość kosztów kwalifikowalnych
i całkowitych projektów współfinansowanych w ramach programów operacyjnych zarówno tych
krajowych jak i regionalnych. Przedstawiona powyżej statystyka GUS nie obejmuje jednak m.in.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków w ramach Szwajcarsko-Polski Programu
Współpracy, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020,
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dlatego też nie
przedstawia pełnego doświadczenia Gminy Bychawa w pozyskaniu środków zewnętrznych.
Zgodnie z danymi GUS wyraźnie wzrasta liczba podpisanych umów o dofinansowanie.
W 2020 roku podpisano 42 umowy i był to wzrost o 320% w porównaniu do roku 2017 (10 umów).
Wyraźnie wzrosły również wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne zgodnie z umowami
o dofinansowanie. W 2020 roku wydatki ogółem wynosiły 45,31 mln zł i były większe o 92,64%
w porównaniu do roku 2017. Wydatki kwalifikowalne w 2020 roku wynosiły 39,18 mln zł i były
większe o 89,82% w porównaniu do roku 2017.
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Jednostkami odpowiedzialnymi za poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla
działań strategicznych są pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za realizację tych działań
natomiast wsparcia w zakresie montażu finansowego udziela Skarbnik Gminy.
W 2020 roku Gmina Bychawa uzyskała wiele środków z zewnętrznych źródeł. Zostały one
zaprezentowane w tabeli poniżej.
Tabela 34. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Kwota (zł)

Źródło finansowania

1.060.495,00

Przeznaczenie środków

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych

Środki z funduszu COVID-19

999.999,00

Środki z Unii Europejskiej

Zwrot poniesionych wydatków zrealizowanego
projektu: „Przebudowa istniejącego targowiska
miejskiego w Bychawie przeznaczonego na promocję
lokalnych produktów”

340.036,00

Fundusz Dróg Samorządowych

Środki na przebudowę drogi w miejscowości Wola
Gałęzowska

308.548,00

Fundusz Dróg Samorządowych

Środki na przebudowę drogi w miejscowości
Olszowiec – Olszowiec-Kolonia

295.159,00

Fundusz Dróg Samorządowych

Środki na przebudowę drogi w miejscowości
Zaraszów

282.611,19

Powiat Lubelski

Dofinansowanie 50% udziału własnego zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola
Gałęzowska – Krasławek”

229.453,26

Środki z Unii Europejskiej

Środki na realizację projektu przez OPS „Aktywny
Senior”

171.451,93

Środki z Unii Europejskiej

Środki na realizację projektu „Eko-energia w gminie
Bychawa”

144.959,71

Środki z Unii Europejskiej

Środki na realizację projektów „Zdalna Szkoła
(69.959,85) – wsparcie ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
i „Zdalna Szkoła Plus (74.999,86) – wsparcie
ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”

109.467,00

Fundusz Sprawiedliwości

Dotacja na zakup sprzętu dla ochotniczych straży
pożarnych

105.029,69

Środki z Unii Europejskiej, budżet
państwa

Środki na realizację projektu przez OPS: „Przyjdź,
Zapytaj – Profilaktyczny Program dla Rodzin”

24.976,52

Środki z Unii Europejskiej

Dofinansowanie projektu: „Budowa niskoemisyjnego
oświetlenia drogowego w gminie Bychawa”

16.548,75

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

Środki na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag”

10.000,00

Powiat Lubelski

Pomoc finansowa na modernizację garażu wraz
z zapleczem socjalnym dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olszowcu

Źródło: UM w Bychawie
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Dobrze zaplanowana i zgodna współpraca Gminy z jednostkami samorządu terytorialnego
wyższego rzędu, tj. powiatem i województwem, jest podstawowym warunkiem spójnego rozwoju
danego obszaru. Współpraca Gminy Bychawa z innymi podmiotami opiera się na wzajemnym
zaufaniu partnerów oraz świadomości, ze problemy przekraczające granice pojedynczych gmin trzeba
rozwiązywać wspólnie. Przykład może stanowić współpraca Gminy Bychawa z powiatem lubelskim
w kwestii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2020 roku udzielono pomocy finansowej
powiatowi lubelskiemu na realizację zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej w drogach
powiatowych i zrealizowano 5 inwestycji na łączną kwotę 1 554 088,39 zł.
Gmina Bychawa na mocy podpisanych umów partnerskich prowadzi współpracę z miastami
La Chapelle sur Erdre (Francja) oraz Korcem (Ukraina). W 2020 roku w związku z zaistniałymi
ograniczeniami i brakiem możliwości przemieszczenia się, spotkania i wymiana zagraniczna została
wstrzymana.
Gmina Bychawa jest członkiem kilku związków i stowarzyszeń:








Celowy Związek Gmin Proekob - zrzeszenie 15 gmin województwa lubelskiego, którego
celem jest realizacja wspólnego zadania z zakresu gospodarki odpadami. Głównym
zadaniem Celowego Związku jest budowa nowoczesnego systemu gospodarowania
odpadami obejmującego wszystkie gminy członkowskie.
Związek Gmin Lubelszczyzny – główne działania związku to: obiektywizacja kryteriów
wyboru projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych UE; pomoc
w opracowaniu dokumentacji projektowej i dokumentacji o znaczeniu strategicznym
i programowym (Plany Rozwoju Lokalnego, Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Studia
Wykonalności, wypełnianie wniosków, Strategie Oświatowe, Strategie Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego); współpraca z innymi Stowarzyszeniami i Związkami Gmin
w celu skuteczniejszego wpływania na korzystne dla gmin decyzje Rządu i Parlamentu.
Lubelski Obszar Metropolitalny i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Za główny cel
projektu przyjęto zbudowanie partnerstwa pomiędzy Lublinem i okolicznymi
samorządami jednostek terytorialnych, z zamiarem promowania ich obszaru, jako
miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji. Do najważniejszych celów ZIT należy:
promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na
miejskich obszarach funkcjonalnych; zwiększenie efektywności podejmowanych
interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób
kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi
funkcjonalnie; realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób
kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych; zwiększenie
wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji
działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.
LGD Kraina wokół Lublina - Do Stowarzyszenia należy 68 członków reprezentujących
sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Głównym zadaniem LGD jest wybór
projektów do realizacji w ramach środków przyznanych na wdrożenie strategii. Misją jest
podniesienie atrakcyjności obszaru LGD dla mieszkańców, partnerów w biznesie
(inkubator przedsiębiorczości), rolnictwa oraz turystów.

Świetną okazję do promocji Gminy Bychawa w kraju i poza granicami stanowi Ogólnopolski
Festiwal „W krainie Pierogów” cieszący się dużą popularnością. Podstawowym narzędziem promocji
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jest strona internetowa Gminy, która jest na bieżąco aktualizowana. Dodatkowo Gmina Bychawa
prowadzi profil na facebooku, gdzie umieszczane są najważniejsze aktualności. Funkcjonują również
profile: Wirtualna Bychawa 1938, BLKS „Granit” Bychawa, Bychawskie Centrum Kultury. Innym
przejawem działalności promocyjnej jest wydawana przez samorząd popularna lokalna gazeta „Głos
Ziemi Bychawskiej”, której zadaniem jest upowszechnianie historii, tradycji oraz inicjatyw władz
samorządowych. Wydawane są również publikacje regionalne promujące ziemie bychawskie.
Działaniem o znaczeniu promocyjnym i kreującym pozytywny wizerunek Gminy Bychawa
są Honorowe Patronaty Burmistrza. W 2020 roku wpłynęło 16 wniosków o przyznanie Patronatu
Honorowego Burmistrza Bychawy. Przedsięwzięcia objęte Patronatem Honorowym Burmistrza
Bychawy miały zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski i międzynarodowy. Promocji Gminy służą
również organizowane cyklicznie wydarzenia lokalne np. Dożynki Gminne. Gmina prowadzi również
działania polegające na kolportowaniu gadżetów promocyjnych.
Gmina Bychawa prowadzi System Informacji Przestrzennej - Portal mapowy w systemie
e-mapa.net. Do głównych danych prezentowanych w portalu gminnym należy zaliczyć dane,
za których prowadzenie odpowiedzialna jest gmina, tj. dane adresowe oraz miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Dane te są publikowane na tle danych referencyjnych
tj. ewidencji gruntów i budynków pochodzących ze starostw powiatowych i innych dostępnych
zasobów informacyjnych.
Aby ułatwić mieszkańcom Gminy załatwianie spraw urzędowych istnieje możliwość
korespondencji, składania wniosków do Urzędu poprzez ePUAP.
Gmina Bychawa prowadzi również szereg działań na rzecz seniorów w Gminie. W 2020 roku
powołano Lokalny Program Wsparcia Seniorów. Rok wcześniej prowadzono projekt „Aktywny Senior
Gminy Bychawa”, dofinansowany z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych. Podczas projektu odbywały się szkolenia i wizyty studyjne dla Rady Seniorów oraz
został wypracowany wraz ze środowiskiem senioralnym Lokalny Program Wsparcia Seniorów.
W Bychawie utworzono świetlicę, która służyć ma międzypokoleniowej integracji. Bychawscy
seniorzy uczestniczyli w wielu projektach do nich skierowanych i brali udział w bezpłatnych
warsztatach z obsługi komputera, tabletu, nauki języka angielskiego, warsztatach z rękodzieła
ludowego, tanecznych, wokalnych, malarskich, garncarskich, wikliniarskich, dietetycznych,
kulinarnych, a także brali udział w wykładach z prawa, medycyny, historii, kosmetologii,
wolontariatu, rehabilitacji i udzielania pierwszej pomocy.
Przed świętami Bożego Narodzenia od 2017 r. cyklicznie organizowane są spotkania „Wigilia
dla samotnych”.

Zdolność inwestycyjna Gminy
Budżet oraz jego struktura stanowią podstawę gospodarki finansowej gminy, a także
świadczą o jej zdolności inwestycyjnej. Uchwalony przez Radę Miejską budżet jest najważniejszym
elementem w procesie zarządzania finansami gminy. Pozwala na skuteczne zaplanowanie podziału
dostępnych środków finansowych. Budżet, jako plan finansowy obejmuje dochody, wydatki oraz
przychody i rozchody.
Podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest budżet
i Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalane corocznie przez Radę Miejską i opiniowane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową na rok 2021 (Uchwała
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Nr XXVI/196/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021). Gmina Bychawa przewiduje uzyskanie dochodu w wysokości 59 320 880,77
zł, z tego dochody bieżące w kwocie 52 223 163,75 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 097 717,02 zł.
Przewidywana kwota wydatków budżetu to 61 913 493,77, z tego wydatki bieżące w kwocie
47 773 929,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14 139 564,59 zł. Taka konstrukcja budżetu daje nam
ujemny wynik finansowy na poziomie 2 592 613,0 zł. Źródłami pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki,
środki pochodzące z budżetu UE oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku budżetu. Planowany przychód budżetu Gminy to kwota 5 380 684,00,
planowany rozchód budżetu Gminy to kwota 2 788 071,00.
Tabela 35. Syntetyczne zestawienie budżetu Gminy Bychawa w latach 2010-2020 (w mln zł)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

dochody
ogółem

30,10

27,51

27,43

29,24

35,80

30,05

39,69

44,76

52,65

51,19

56,03

wydatki
z budżetu
ogółem

33,09

27,65

26,96

29,76

41,83

29,70

37,88

44,60

53,70

51,03

53,49

wynik
finansowy

-2,99

-0,13

0,47

-0,52

-6,03

0,35

1,81

0,17

-1,05

0,16

2,53

Źródło: BDL GUS

Analizując syntetyczne zestawienie budżetu Gminy w latach 2010 – 2020 Gmina Bychawa
najwyższe dochody uzyskała w 2020 roku, natomiast najniższe w 2012 roku. W tym samym roku
zanotowano również najniższe wydatki, natomiast najwyższe wydatki zaobserwowano w 2018 roku.
Ujemny wynik finansowy wystąpił w latach 2010 – 2011, 2013 – 2014 i 2018 roku.
Tabela 36. Dochody własne Gminy Bychawa w latach 2014-2020 (w mln zł)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

razem

11,83

9,78

11,02

12,30

14,35

15,23

15,75

dochody podatkowe - podatek rolny

1,35

1,36

1,56

1,58

1,57

1,57

1,54

dochody podatkowe - podatek leśny

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

dochody podatkowe - podatek od
nieruchomości
dochody podatkowe - podatek od
środków transportowych
dochody podatkowe - podatek od
spadków i darowizn
dochody podatkowe - podatek od
czynności cywilnoprawnych
dochody podatkowe - podatek od
działalności
gospodarczej
osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
dochody podatkowe - ustalone i
pobierane na podstawie odrębnych
ustaw
udziały w podatkach stanowiących

1,93

1,85

2,07

2,09

2,12

2,15

2,20

0,31

0,32

0,34

0,36

0,36

0,37

0,34

-

-

-

-

-

0,06

0,05

0,22

0,16

0,21

0,29

0,21

0,35

0,36

0,011

0,010

0,012

0,010

0,013

0,007

0,010

3,88

3,79

4,26

4,40

4,34

4,57

4,54

3,98

4,03

4,76

5,34

5,79

6,50

6,44
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dochody budżetu państwa razem
udziały w podatkach stanowiących
dochody budżetu państwa podatek
dochodowy od osób fizycznych
udziały w podatkach stanowiących
dochody budżetu państwa podatek
dochodowy od osób prawnych
wpływy z opłaty skarbowej

3,86

3,93

4,63

5,23

5,64

6,32

6,25

0,13

0,10

0,13

0,11

0,15

0,18

0,19

0,05

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wpływy z usług

0,17

0,20

0,20

0,19

0,23

0,26

0,31

wpływy z opłaty targowej

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,74

0,91

0,99

0,99

0,98

1,53

1,63

0,24

0,23

0,23

0,33

0,56

0,71

0,23

0,15

0,14

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,25

0,00

0,13

0,55

1,80

0,23

1,21

0,25

0,00

0,13

0,55

1,80

0,23

1,21

wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego
na
podstawie odrębnych ustaw
dochody z majątku
dochody z majątku - dochody z
najmu i dzierżawy składników
majątkowych JST oraz innych umów
o podobnym charakterze
pozostałe dochody - środki na
dofinansowanie własnych zadań
pozyskane z innych źródeł - razem
pozostałe dochody - środki na
dofinansowanie własnych zadań
pozyskane z innych źródeł inwestycyjne
Źródło: BDL GUS

Dochody własne Gminy Bychawa na przestrzeni 7 lat ulegały znacznym wahaniom
w przedziale od 9,78 mln do 15,75 mln. Średnia dla analizowanego okresu czasu wynosi 12,90 mln.
Najwyższe były w roku 2020 (15,75 mln), najniższe natomiast w 2015 roku (9,78 mln). Dochody
własne w porównaniu do początku analizowanego okresu wzrosły o 33,14% (3,92 mln). W 2020 roku
największy udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem (40,88%).
W strukturze dochodów Gminy Bychawa w 2020 roku największy udział stanowią otrzymane
subwencje i dotacje. Łącznie wynoszą one 69% dochodów. Podatki oraz opłaty stanowią 23%
budżetu.
Tabela 37. Struktura wydatków Gminy Bychawa w latach 2014-2020 (w mln zł)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ogółem

41,83

29,70

37,88

44,60

53,70

51,03

53,49

wydatki majątkowe ogółem

15,21

2,83

3,78

7,20

14,00

7,50

6,82

wydatki majątkowe
inwestycyjne

15,21

2,83

3,78

6,97

13,90

7,07

6,82

wydatki bieżące ogółem

26,62

26,87

34,09

37,39

39,69

43,53

46,68

wydatki bieżące na
wynagrodzenia

10,65

11,02

11,26

11,52

12,59

13,17

14,08

wydatki bieżące na

2,04

2,13

2,17

2,23

2,38

2,55

2,63
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pochodne od wynagrodzeń
wydatki bieżące na zakup
materiałów i usług

4,92

4,81

4,99

5,69

6,24

7,31

7,44

dotacje ogółem

1,86

2,15

2,31

2,58

3,37

3,65

3,70

świadczenia na rzecz osób
fizycznych

5,17

4,71

11,37

13,39

12,76

14,52

16,59

wydatki na obsługę długu
(obsługa długu publicznego
bez wypłat z tytułu
gwarancji i poręczeń)

0,32

0,39

0,37

0,36

0,35

0,39

0,24

Źródło: BDL GUS

Wydatki ogółem Gminy Bychawa od 2015 roku ulegały wzrostowi. Średnia roczna dla
analizowanego okresu czasu wynosi 44,60 mln zł. Najwyższą wartość zanotowano w 2020 roku,
najniższą natomiast w 2015 roku.
Wydatki majątkowe inwestycyjne w 2020 roku stanowiły 12,74% wydatków ogółem,
ich największa wartość zanotowano w 2014 roku – 15,21 mln zł.
Wydatki bieżące ogółem w 2020 roku wynosiły 46,68 mln zł – 87,26% wydatków ogółem.
Od 2014 roku ich wartość rokrocznie rośnie i w 2020 roku była najwyższa. Istotnym źródłem
wydatków bieżących są wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych (31,02% wydatków ogółem).
Wykres 65. Wydatki Gminy Bychawa w 2020 roku

Źródło: Raport o stanie Gminy Bychawa 2020 rok

W strukturze wydatków Gminy Bychawa w 2020 roku największą grupę stanowią wydatki
związane z oświatą (wynoszą one 30% wszystkich wydatków) i pomocą rodzinie (28%).
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Tabela 38. Procent realizacji planu budżetu Gminy Bychawa w latach 2018-2020

2018

2019

2020

100,25%

100,49%

98,7%

bieżące

100,09%

99,88%

99,09%

majątkowe

100,92%

117,46%

93,5%

98,93%

97,89%

97,04%

dochody
w tym:

wydatki

Źródło: Wykonanie budżetu za lata 2018-2020, https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/

Analizując sprawozdania roczne z realizacji budżetu Gminy Bychawa za lata 2018 – 2020
należy stwierdzić, że proces planowania finansowego w gminie przebiega prawidłowo. W roku 2018
i 2019 procenty realizacji planu budżetu Gminy były bardzo wysokie, nieco niższymi procentami
charakteryzował się rok 2020.
Średni dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca na obszarze Gminy Bychawa w 2020 roku
wynosił 4839,34 zł i była to wartość mniejsza niż dla powiatu lubelskiego (5 809,12 zł) i województwa
lubelskiego (5 993,94 zł). Generalnie dochody ogółem budżetu Gminy Bychawa przypadające
na 1 mieszkańca od 2014 roku prezentują trend wzrostowy. Wyjątkiem są lata 2015 i 2019.
Porównując się do innych…
Dochody ogółem przypadające na jednego mieszkańca w Gminie Bychawa od 2014 roku
prezentują trend wzrostowy. Podobna sytuacja ma miejsce w pozostałych Gminach. Ich wartość
w 2020 roku wynosiła 4 839,34 zł i jest to wartość niższa, niż w Gminie Annopol i Gminie Parczew,
jednakże wyższa niż w Gminie Szczebrzeszyn i Gminie Modliborzyce. Jednocześnie jest to wartość
niższa od średniej dla grupy porównawczej (5 019,41 zł).
Wykres 66. Dochody ogółem przypadające na jednego mieszkańca w Gminie Bychawa i grupie porównawczej

Źródło: BDL GUS
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3. Bariery oraz potencjały rozwoju
Gminy Bychawa
Rozwój lokalny stanowi istotny element rozwoju społecznego, gospodarczego
i przestrzennego jednostek samorządy terytorialnego. Umożliwia on realizację interesów
indywidualnych jak i ogólnospołecznych z wykorzystaniem lokalnych zasobów i czynników rozwoju
(potencjałów).
W przedmiotowym rozdziale dokonano oceny czynników wpływających na rozwój lokalny
w tym zidentyfikowano podstawowe bariery hamujące ten rozwój. Ocenę poparto badaniami
ankietowymi przeprowadzonymi wśród społeczności lokalnej.
Zasoby dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego
Gmina Bychawa cechuje się dużym zasobem przyrodniczym,
kulturowym i historycznym. Są to elementy o wysokim potencjale, które
przy odpowiednim wykorzystaniu, mogą stać się istotnymi aktywami
w rozwoju turystyki w regionie.
Potencjał

Potencjał przyrodniczy Gminy Bychawa budują unikalne krajobrazy Czerniejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Obszary chronione zajmują 18,2% powierzchni Gminy Bychawa. Znajduje się
tu również stepowy rezerwat przyrody Podzamcze chroniący zbiorowiska roślinności kserotermicznej
oraz 4 pomniki przyrody.
Gmina charakteryzuje się zadowalającą jakością powietrza, dobrym stanem gleb i mało
zanieczyszczonym środowiskiem naturalnym.
Walory przyrodnicze i bogata historia regionu zachęcają do działalności funkcjonujące
tu organizacje pozarządowe. Efektem ich aktywności są różnego typu przedsięwzięcia mające na celu
ochronę dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji tego obszaru.
Zasoby naturalne, walory krajobrazowe i produkty lokalne (spożywcze) dostępne w Gminie, dają
podstawę do budowy gospodarki lokalnej z większą wartością dodaną.
Gmina Bychawa to miejsce o bogatej i wielokulturowej historii, o czym świadczyć może
znajdujący się tutaj szereg zabytków. Do rejestru Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
wpisanych zostało 10 obiektów z terenu Gminy. Zasób zabytków uzupełniają obiekty wpisane
do aktualnej Gminnej Ewidencji Zabytków (72 pozycje) oraz 110 stanowisk archeologicznych
zlokalizowanych w granicach Gminy. Miasto i Gmina Bychawa znajdują się na obszarze
rekomendowanego utworzenia Parku Kulturowego47 Środkowej Bystrzycy i Kosarzewki.

47

Park kulturowy jest jedyną formą wskazującą na ochronę krajobrazu kulturowego – jego utworzenie należy do
kompetencji rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego konserwatora zabytków. W intencji ustawodawców celem parku
kulturowego powinno być zachowanie i kultywowanie regionalnych tradycji kulturowych, w tym regionalnego
budownictwa. Dla społeczności lokalnych może to mieć olbrzymie znaczenie, chociażby dla rozwoju tzw. turystyki
kulturowej. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony na podstawie zgodnych uchwał rad gmin
(związku gmin), na których terenie ma być utworzony.
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Gmina Bychawa to obszar o bogatym dziedzictwie niematerialnym i wielokulturowej tradycji
polsko-żydowskiej. W Gminie żywe dziedzictwo promują zespoły ludowe (kapela Cyja, zespół
Słowianki), koła Gospodyń Wiejskich, Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Stowarzyszenie
Razem dla Kultury, Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Klub Seniora, Chór Simul Cantare, Męski
Zespół Wokalny „Podkowiaki”, które są obecne na uroczystościach lokalnych, jak również na
zewnątrz Gminy.
Z wyrobów kulinarnych charakterystyczne dla Gminy są produkty mleczne oraz pierogi. Kilka
produktów z tych ziem zostało wpisanych na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Gmina Bychawa może się również poszczycić bogatą listą osób i instytucji zasłużonych dla
Gminy.
Słabą stroną zasobu dziedzictwa przyrodniczego jest stosunkowo
Bariera
mała powierzchnia lasów. Las to najbardziej stabilny i najwyżej
zorganizowany ekosystem, dlatego też rozmieszczenie lasów jest kluczem do
zapewnienia trwałości krajobrazu oraz zachowania urodzajności gleb. Wskaźnik lesistości dla Gminy
Bychawa w 2020 roku wyniósł 8,4% i był znacznie niższy od średniej dla powiatu (10,3%)
i województwa 23,4%. Podobnie jak w pozostałych gminach Żywicielskiego OSI cechą wiodącą Gminy
Bychawa jest bardzo niska lesistość.
W opinii mieszkańców:
Na pytanie o stan i jakość poszczególnych elementów środowiska i przestrzeni gminy jednym
z najlepiej ocenionych przez badanych obszarem były walory środowiska przyrodniczego Gminy
(19,2% odpowiedzi „BARDZO DOBRY” i 32,7% odpowiedzi „DOBRY”.
Turystyka
Przez Gminę Bychawa przebiega szlak rowerowy „Doliną
Kosarzewki”. W celu promocji lokalnego produktu turystycznego - szlaku
rowerowego zorganizowana została rozbudowana kampania reklamowa
skierowana do potencjalnych turystów (głównie mieszkańców Lublina). Przebiega tędy również szlak
twórczości Isaaka Bashevisa Singera – laureata Nagrody Nobla wytyczony w ramach projektu „Shtetl
Routes” mającego na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe
pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.
Potencjał

Walorem istotnym ze względu na rozwój turystyki i stanowiącym potencjał jest również
znajdujący się w Bychawie Zalew Bychawski.
Historia i atrakcje Gminy są szeroko promowane. Bychawskie Towarzystwo Regionalne przy
wsparciu finansowym Gminy Bychawa wydało publikację „Bychawa na weekend”. Powstał również
przewodnik po Gminie „Gmina Bychawa – moje małe centrum świata”. Na stronie internetowej
Gminy Bychawa dostępna jest interaktywna mapa z naniesionymi punktowo atrakcjami
turystycznymi Bychawy i okolic. Miasto Bychawa można również obejrzeć za pomocą wirtualnego
spaceru.
Potencjał rekreacyjno-turystyczny Gminy Bychawa jest duży, lecz nie
jest w pełni wykorzystany i nie ma odpowiedniej siły przebicia na rynku.

Bariera
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Problemem jest tutaj znikoma baza turystyczna i noclegowa. Zauważalny jest również zły stan
techniczny niektórych z obiektów kulturalnych oraz zabytków.
W opinii mieszkańców:
Mieszkańcy w ankiecie słabo oceniają całą sferę turystyczną Gminy. Najgorzej został oceniony
obszar: poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej (36,5% odpowiedzi „BARDZO ZŁY” i 46,1%
odpowiedzi „ZŁY”). Negatywne oceny otrzymały również zagadnienia: działania gminy w zakresie
promocji turystycznej i oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży (po 44,23% odpowiedzi
„BARDZO ZŁY” oraz 30,1% odpowiedzi „ZŁY”); oferta spędzania wolnego czasu dla dorosłych – 42,3%
odpowiedzi „BARDZO ZŁY”, 26,9% odpowiedzi „ZŁY”; działania gminy w zakresie infrastruktury
turystycznej – 40,4% odpowiedzi „BARDZO ZŁY”, 32,7% odpowiedzi „ZŁY”.
Najwięcej propozycji działań i inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców w ankiecie dotyczyło
kategorii turystyki i rekreacji.
Warunki do rozwoju rolnictwa
Bardzo dobre warunki glebowe oraz wysokie usłonecznienie
stanowią duży potencjał Gminy Bychawa wskazany również w Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego do rozwoju rolnictwa w ramach
Żywicielskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Jest to strategiczny obszar rolniczy w skali kraju.
Obszar Gminy posiada największe w regionie możliwości potencjalnego wzrostu produkcji rolnej
i określany jest jako „zagłębie żywnościowe” o randze krajowej.
Potencjał

Na znaczenie rolnictwa w Gminie wpływ ma wiele czynników: ukształtowanie powierzchni,
korzystne warunki klimatyczne i glebowe (duży udział gleb o wysokich klasach bonitacyjnych).
W miarę pozytywny obraz rysuje się również w strukturze użytkowania gruntów i liczbie gospodarstw
w Gminie. Największym udziałem charakteryzują się gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha.
W strukturze agrarnej rejonu Bychawy obserwuje się korzystne zmiany, polegające na stopniowym
powiększaniu się średniej powierzchni gospodarstw.
Pod względem wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej Gmina Bychawa wypada
bardzo korzystnie w porównaniu do pozostałych obszarów województwa lubelskiego. Zgodnie
z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego wskaźnik rolniczej
przestrzeni produkcyjnej Gminy kształtuje się na poziomie bardzo dobrym (92,9 pkt.), przy średniej
dla województwa lubelskiego wynoszącej 74,1 pkt.
Istotnym atutem Gminy jest czyste środowisko naturalne i brak zakładów przemysłowych
emitujących zanieczyszczenia. Duże usłonecznienie charakterystyczne dla obszaru Gminy stanowi
sprzyjające uwarunkowanie przyrodnicze do rozwoju rolnictwa.
Gmina Bychawa to obszar rozwoju rolnictwa integrowanego (harmonijnego,
zrównoważonego), które polega na wykorzystaniu czynników środowiskowych i biologicznych.
Założeniem jest ograniczenie do minimum stosowania środków ochrony roślin. Korzystne warunki
do rozwoju rolnictwa umożliwiają również rozwijanie rolnictwa ekologicznego i produkcję żywności
certyfikowanej.
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Największe szanse dla rozwoju rolnictwa na obszarze Gminy daje możliwość specjalizacji
w produkcji zbóż i roślin przemysłowych (głównie buraków cukrowych), przy zrównoważonej
strukturze produkcji zwierzęcej, obejmującej m. in. produkcję mleka oraz produkcję drobiarską.
Dość zróżnicowana rzeźba terenu powoduje uwarunkowanie
utrudniające uprawy rolne. Ponad 33% gruntów zostało zakwalifikowanych
przez IUNG, jako tereny o warunkach średnio korzystnych, a prawie 17%
ocenia się, jako tereny o rzeźbie niekorzystnej.

Bariera

Zagrożeniem naturalnym gruntów rolnych i leśnych jest erozja, a duża powierzchnia utworów
lessowych, spadki terenu i bardzo mała powierzchnia lasów na terenie Gminy sprzyjają erozji gleb.
Lubelskie należy do województw o umiarkowanym zagrożeniu powstawaniem osuwisk (południowa
i centralna część województwa). Gmina Bychawa objęta jest pierwszym stopniem pilności ochrony
przed erozją, która w silnym natężeniu zagraża 8 229 ha. Stanowi to 56,3% powierzchni Gminy,
co jest najwyższym wskaźnikiem w woj. Lubelskim.
Prosperujące na obszarze Gminy gospodarstwa nie generują wystarczających przychodów.
Duży udział osób zatrudnionych w rolnictwie ze względu na niewystarczające dochody poszukuje
pracy poza sektorem rolnym.
Gmina Bychawa charakteryzuje się słabym rozwojem sektora przetwórstwa spożywczego
(wpływa na to mała liczba podmiotów przetwórstwa, nierozwinięte zaplecze przetwórcze) w efekcie
czego, Gmina jest producentem produktów rolnych o niskiej wartości dodanej i niskim stopniu
przetworzenia. Jest to cecha charakterystyczna dla wszystkich gmin zlokalizowanych w Żywicielskim
Obszarze Strategicznej Interwencji Województwa Lubelskiego.
Barierą w rozwoju efektywnego rolnictwa jest słabo rozwinięte otoczenie rolnictwa
niezbędne do pełnej obsługi i funkcjonowania wsi, a poziom obecnie świadczonych usług jest
niekompletny i nie w pełni realizuje oczekiwania rolników. Zgodnie z danymi BDL GUS 2020 r.
przetwórstwem przemysłowym w Gminie zajmuje się 72 przedsiębiorców (8,16%), jednakże
przetwórstwem spożywczym jedynie 17 podmiotów gospodarki narodowej (1,93% wszystkich
podmiotów).
W opinii mieszkańców:
W ramach oceny stanu i jakości sfery gospodarczej Gminy mieszkańcy najlepiej ocenili obszar:
warunki rozwoju działalności rolniczej 5,8% odpowiedzi „BARDZO DOBRY”, 17,3% odpowiedzi
„DOBRY”.
Analizując wynik ankietyzacji mieszkańców Gminy należy zauważyć, że jednym z wysoko
oczekiwanych działań ze strony samorządu lokalnego jest sprowadzenie do Gminy dużego inwestora
z branży rolno-spożywczej, przetwórczej (38,5%).
Dostępność komunikacyjna
Od dostępności komunikacyjnej uzależnione są korzyści
ekonomiczne jednostek samorządu terytorialnego a w konsekwencji
pozwala ona na budowanie przewagi konkurencyjnej gmin i regionów. Układ
komunikacyjny Gminy tworzy dobrze rozwinięta sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
które zapewniają dostępność do wszystkich miejscowości na obszarze Gminy oraz miejscowości gmin
Potencjał
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ościennych. Gmina Bychawa posiada dość dobrą dostępność komunikacyjną do Lublina – stolicy
województwa i zarazem siedziby powiatu lubelskiego.
Na terenie Gminy Bychawa transportem zbiorowym osób zajmują się prywatne
przedsiębiorstwa. Transport oparty jest na komunikacji mikrobusowej realizowanej przez prywatnych
przewoźników i realizuje połączenia wewnątrz Gminy jak i również międzygminne.
Jednakże Przez gminę nie przebiegają drogi krajowe, w związku,
z czym Gmina Bychawa charakteryzuje się słabą zewnętrzną dostępnością
komunikacyjną. Jakość dróg w Gminie wymaga modernizacji.

Bariera

W opinii mieszkańców:
Wśród inwestycji, na jakie mieszkańcy przeznaczyliby 10 mln zł najczęściej pojawia się
działanie dotyczące naprawy i budowy nowych dróg. Stan i jakość dróg nie zostały wysoko ocenione,
17,31% ankietowanych wskazało odpowiedź „BARDZO ZŁY”, a 25% „ZŁY”. Ankietowani zwrócili
również uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa poprzez założenie oświetlenia przy drogach, jak
również na konieczność budowania chodników i modernizację przystanków autobusowych.
Trendy demograficzne
Podstawą rozwoju każdego obszaru są jego mieszkańcy.
Bariera
Z pogłębionych analiz demograficznych wynika, że od wielu lat Gmina
Bychawa boryka się ze spadkiem liczby ludności. Podobny trend zauważalny
jest w innych gminach powiatu lubelskiego jak również w całym województwie lubelskim. Negatywne
trendy demograficzne mają wpływ zarówno na sferę gospodarczą jak i społeczną samorządów
lokalnych. Wymuszają zmiany m.in. w systemie oświaty, opieki zdrowotnej i społecznej. Stanowią
również duże wyzwanie dla pracodawców poszukujących pracowników, którzy aby utrzymać rozwój
przedsiębiorstw zmuszeni są wydłużać okres zatrudnienia osób powyżej 65 roku życia lub poszukiwać
pracowników na innych rynkach pracy niż lokalny.
Zgodnie z prognozą ludności na lata 2017-2030 (według GUS) na terenie Gminy Bychawa
przewidywany jest spadek ludności powyżej 5%. Do roku 2030 prognozuje się, że liczba ludności
Gminy Bychawa będzie stale się zmniejszać. Szacowana liczba ludności na terenie Gminy Bychawa
w 2030 roku to 10 941, to o 5,12% mniej mieszkańców niż obecnie. O starzeniu się społeczeństwa
świadczy dodatnie tempo zmian liczby ludności w wieku poprodukcyjnym według ekspertyzy
wynoszące 16,02%. W roku 2020 ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 22,7% wszystkich
mieszkańców.
Jakość kształcenia

Potencjał

Młodzież szkolna jest jednym z kluczowych aktywów w rozwoju
społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego.

Istniejąca infrastruktura edukacyjna w Gminie pozwala
na zaspokojenie podstawowego zapotrzebowania w dziedzinie edukacji. Na jej obszarze
wychowaniem przedszkolnym objętych jest 85% dzieci w wieku 3 – 6 lat.
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Wskaźnik liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedno miejsce w placówce
wychowania przedszkolnego w 2018 roku (brak nowszych danych w bazie BDL GUS) w Gminie
Bychawa wynosił 1,12 osoby na jedno miejsce i jest to wartość wyższa niż dla województwa
lubelskiego (1,01) oraz niższa niż dla powiatu lubelskiego (1,38). Pomimo to w roku szkolnym
2020/2021 wychowaniem przedszkolnym zostały objęte wszystkie dzieci zainteresowane edukacją
przedszkolną.
Również infrastruktura oświatowo-edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej zaspakaja
potrzeby mieszkańców Gminy. Średnia liczba uczniów przypadająca na jeden oddział w szkołach
podstawowych wynosi 15,94 i jest to wartość nieco wyższa od średniej wartości dla województwa
lubelskiego (15).
Jednostki oświatowe w Gminie dysponują dobrze wyposażoną i nieustająco udoskonalaną
bazą dydaktyczną.
Dla obszaru Gminy Bychawa współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych
w 2019 r. wynosił 94,71% i jest to wysoka wartość (dla porównania dla powiatu lubelskiego wynosił –
78,42%, dla województwa lubelskiego - 93,48%).
W Mieście Bychawa dostępna jest edukacja na wyższym poziomie, a kierunki kształcenia
zawodowego są dostosowane do lokalnego rynku pracy. Współczynnik skolaryzacji dla liceów
ogólnokształcących na obszarze Gminy Bychawa wynosi 45,68, co oznacza, że część uczniów uczy się
w szkołach poza obszarem Gminy.
Co roku więcej uczniów kończy licea ogólnokształcące niż technika,
Bariera
jednakże w obu przypadkach zauważalny jest spadek liczby absolwentów.
Analizując różnego rodzaju rankingi jakości kształcenia szkół średnich w kraju
i województwie lubelskim można stwierdzić, że funkcjonujące w Bychawie licea nie plasują się
na czołowych miejscach w województwie, a tym bardziej w kraju.
W opinii mieszkańców:
Mieszkańcy Gminy oceniając poszczególne obszary jakości życia w Gminie najlepiej ocenili
„dostępność i jakość edukacji przedszkolnej” – 44,2% odpowiedzi „dobry” i 9,62% odpowiedzi „bardzo
dobry”. Dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym w ankiecie także została wysoko
oceniona – 36,5% odpowiedzi „dobry” i 11,5% „bardzo dobry. Wysokie oceny dostały zagadnienia
zarówno dostępu, jakości edukacji jak i infrastruktury edukacji podstawowej. Respondenci najniżej
ocenili dostęp do dodatkowej oferty edukacyjnej.
Atrakcyjność inwestycyjna
Każda jednostka samorządu terytorialnego zmierza do uzyskania
Potencjał
przewagi konkurencyjnej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, czyli
możliwości skłaniania inwestorów do wyboru danej jednostki samorządu
terytorialnego, jako miejsca lokalizacji ich inwestycji.
Według raportu IBnGR ogólna atrakcyjność Gminy Bychawa jest
mocno ograniczona ogólnie bardzo niską atrakcyjnością inwestycyjną
województwa lubelskiego. Gmina charakteryzuje się niskim stopniem

Bariera
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urbanizacji jak i występowaniem niedoborów w wyposażeniu infrastruktury w sektorze turystyki.
Ograniczeniem w możliwości rozwoju Miasta i Gminy jest niska ranga w układzie dróg regionalnych.
W opinii mieszkańców:
Walory środowiska przyrodniczego Gminy są jednym z najwyżej ocenionych przez
mieszkańców obszarów związanych z jakością i stanem środowiska i przestrzeni (19,2% odpowiedzi
„bardzo dobry” i 32,7% odpowiedzi „dobry”).
Lokalny rynek pracy
Wskaźnik pracujący na 1 000 ludności w Gminie Bychawa w 2020
roku wynosił 124. Pod tym kątem sytuacja w Gminie wypada lepiej niż
sytuacja w powiecie lubelskim, dla którego wskaźnik wynosi 110. Na tle gmin
grupy porównawczej Bychawa również wypada bardzo dobrze.
Potencjał

Gmina Bychawa charakteryzuje się dobrze rozwiniętą przedsiębiorczością pozarolniczą.
Według stanu na koniec 2020 roku na terenie Gminy Bychawa zarejestrowanych w systemie REGON
były 882 podmioty i od 2014 roku ich liczba rośnie, co jest korzystne z punktu widzenia rozwoju
gospodarczego. Podmioty zarejestrowane na terenie Gminy stanowiły 6,03% wszystkich podmiotów
zarejestrowanych w powiecie lubelskim i 0,46% w województwie lubelskim.
Wskaźnik przedsiębiorczości dla Gminy Bychawa w 2020 roku wynosił 76,5 i był dużo niższy
niż dla powiatu lubelskiego równego 93,5. Jednak na tle gmin grupy porównawczej sytuacja w Gminie
Bychawa prezentuje się dobrze. Tylko Gmina Parczew osiąga wyższą wartość wskaźnika (jest
on wyższy niż dla powiatu lubelskiego). Wskaźnik przedsiębiorczości od 2014 roku wzrasta. Analizując
liczbę osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą również widać stały wzrost.
Rolniczy charakter i niekorzystna struktura lokalnej gospodarki
Bariera
Gminy ma istotny negatywny wpływ na funkcjonowanie lokalnego rynku
pracy. Obszar gminy boryka się z problem ukrytego bezrobocia, zwanego
również utajonym lub agrarnym. Niestety prezentowane przez urzędy statystyczne dane dotyczące
liczby osób bezrobotnych opierają się głównie na osobach poszukujących pracy, zarejestrowanych
w Powiatowych Urzędach Pracy, dlatego też trudno jest wykazać istniejący problem w oparciu
o analizę danych zastanych. Gospodarka lokalna nie zapewnia wystarczającej liczby atrakcyjnych
miejsc pracy. Słabością lokalnej przedsiębiorczości jest wielkość i forma działających firm. Wyraźnie
dominują tu mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników – 848 podmiotów w 2020 roku.
Udział form z większym zatrudnieniem jest niewielki, przedsiębiorstw zatrudniających 50 - 249
pracowników jest 7, natomiast 250-999 pracowników tylko 1. Udział w strukturze przedsiębiorstw
firm większych wpływa korzystnie na rozwój gospodarki chociażby przez pryzmat możliwości, jakie
duże firmy (zwłaszcza produkcyjne) stwarzają w budowaniu lokalnych sieci współpracy i łańcuchów
dostaw. Na terenie Gminy istnieje ograniczony dostęp do szkoleń i doradztwa, co ma wpływ na
jakość funkcjonującej przedsiębiorczości oraz liczbę nowych podmiotów działalności gospodarczej.
W opinii mieszkańców:
Według mieszkańców w ankiecie w pytaniu dotyczącym oceny poszczególnych obszarów
jakości życia w Gminie dostęp do miejsc pracy został oceniony najgorzej otrzymując 55,8% odpowiedzi
„bardzo zły” i 25% odpowiedzi „zły”. Również w pytaniu o problemy najczęściej dotykające
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mieszkańców Gminy najczęściej wybieranym problemem był brak atrakcyjnych miejsc pracy – 63,5%
odpowiedzi „bardzo często” oraz 32,7% odpowiedzi „często”.
Odnawialne źródła energii
Gmina Bychawa dysponuje dużym potencjałem do wytwarzania
energii w oparciu o odnawialne źródła energii. Potencjał związany
z odnawialnymi źródłami energii powinien być wykorzystany w procesie
budowania samowystarczalności energetycznej gminy. Chodzi tu głównie o szersze wykorzystanie
energetyki solarnej, a także produkcję energii w oparciu o biomasę z sektora rolnego i leśnego.
Potencjał

W kontekście energii słonecznej Gmina Bychawa znajduje się na obszarze o potencjalnej
energii słonecznej powyżej 950 kWh/m². Usłonecznienie względne (liczba godzin z bezpośrednio
widoczną tarczą słoneczną) mieści się w przedziale 34-35% i jest w grupie największego
usłonecznienia w Polsce. Energię słoneczną z powodzeniem można wykorzystywać do pozyskiwania
energii cieplnej za pomocą kolektorów oraz energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych.
Energia słoneczna powinna stanowić jedno z głównych alternatywnych źródeł energii w Gminie.
Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Bychawie na terenie Gminy funkcjonuje 1246 instalacji
solarnych na budynkach prywatnych oraz 8 instalacji solarnych na budynkach publicznych.
Zachodnia część Gminy położona jest w obszarze o największych zasobach energetycznych
wiatru i może stanowić dobry kierunek rozwoju energii odnawialnej.
Na terenie Gminy możliwe jest również uzyskiwanie energii z biomasy, a jej pochodzenie
może być różnorodne: od polowej produkcji roślinnej, odpady występujące w rolnictwie, przemyśle
rolno-spożywczym, gospodarstwach domowych i w gospodarce komunalnej, po odpady drzewne
w leśnictwie czy specjalnych plantacji. W Gminie Bychawa występują potencjalne zasoby
energetycznych roślin jednorocznych. W zakresie przeznaczenia biomasy bezpośrednio do spalania
Gmina Bychawa położona jest w obszarze o niewielkich zasobach biomasy pochodzącej z lasów
i dużych zasobach biomasy z uprawy zbóż - słomy.
W opinii mieszkańców:
17,3% mieszkańców w ankiecie wykazało „promocję i wsparcie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii” jako istotny aspekt w rozwoju gminy.
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4.

Analiza SWOT

Analiza SWOT (skrót od: Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) ma na celu identyfikację wewnętrznych barier i potencjałów rozwojowych
Gminy Bychawa oraz czynników zewnętrznych mogących oddziaływać na przekształcenia w regionie. Analiza została przedstawiona w formie macierzy
opisującej:





mocne strony (Strengths) – atuty i cechy mogące decydować o przewadze Gminy;
słabe strony (Weaknesses) – negatywne aspekty występujące w Gminie, które stanowią jednocześnie wskazanie obszarów wymagających naprawy;
szanse (Opportunities) – czynniki zewnętrzne wywierające pozytywny wpływ na rozwój Gminy;
zagrożenia (Threats) – czynniki zewnętrzne mogące wywoływać niekorzystne zmiany w Gminie.

Analiza SWOT w takiej formie jest uzupełnieniem opisu aktualnej sytuacji Gminy. Zaletą tej metody jest przede wszystkim syntetyczne ujmowanie
głównych czynników warunkujących rozwój.

Czynniki wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony
PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO






Atrakcyjne walory przyrodniczo-kulturowe, duży udział
obszarów chronionych oraz czyste środowisko stwarzające
możliwość rozwoju turystyki;
Wysoka jakość środowiska przyrodniczego, mało skażone
środowisko;
Z Gminą Bychawa związanych jest wiele potraw tradycyjnych
i regionalnych,), co również może przełożyć się na rozwój
turystyki czy posłużyć, jako wyróżnik w promocji obszaru;
Bogate niematerialne dziedzictwo kulturowe kształtujące
tożsamość społeczną uwidocznione w organizowanych
zajęciach różnego rodzaju kołach, tradycjach;







Wysokie koszty utrzymania i remontów obiektów
zabytkowych uniemożliwiające wdrożenie instrumentów
ochrony krajobrazu kulturowego;
Niski stopień bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
związany z brakiem dostosowania infrastruktury do potrzeb
użytkowników;
Brak surowców naturalnych;
Niewystarczające rozwinięcie sieci gazowej – niewielki
wzrost liczby przyłączy;
Niedostateczny rozwój infrastruktury kanalizacyjnej
w stosunku do sieci wodociągowej, aglomeracja Bychawa
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jest skanalizowana, na pozostałym obszarze Gminy
Bardzo dobre gleby (jedne z najlepszych w województwie
gospodarka ściekowa oparta jest na indywidualnych
lubelskim) stanowiące podstawę do rozwoju rolnictwa i lokalnej
zbiornikach
bezodpływowych
i
przydomowych
bazy surowcowej;
oczyszczalniach ścieków;
Dobre warunki nasłonecznienia (obszar o potencjale energii
 Niezadowalający stan techniczny sieci wodociągowej;
użytecznej dla energetyki solarnej powyżej 950 kWh/m²,
Usłonecznienie względne w przedziale 34-35% (grupa
 Brak systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną,
największego
usłonecznienia
w
Polsce)
sprzyjające
system grzewczy indywidualny oparty głównie na paliwach
podejmowaniu inicjatyw w zakresie instalacji fotowoltaicznych
stałych;
i kolektorów słonecznych;
 Zła jakość infrastruktury drogowej;
Brak zakładów przemysłowych emitujących zanieczyszczenia;
 Brak dostosowanej infrastruktury i przestrzeni publicznej do
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców płynący głównie
potrzeb osób z niepełnosprawnością – występowanie barier
z budowania postawy proekologicznej (rozwój fotowoltaiki);
przestrzennych;
W 100% zelektryfikowana Gmina, stopień zwodociągowania
 Niedostatek zbiorników małej retencji;
Gminy wynosi 100%;
 Mała powierzchnia lasów.
Bliskie położenie miasta wojewódzkiego – Lublina umożliwia
realizację podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy
Bychawa;
Dobrze rozwinięta sieć dróg na obszarze Gminy;
100%
pokrycie
Gminy
przez
Miejscowe
Plany
Zagospodarowania Przestrzennego;
Rosnące nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska – dotacje
w ramach funduszy strukturalnych.
SPOŁECZEŃSTWO
Funkcjonujący system wsparcia finansowego organizacji
pozarządowych przy realizacji publicznych zadań zleconych;
Zadawalający poziom bezpieczeństwa publicznego;
Tworzenie i realizacja funduszu sołeckiego oraz budżetu
obywatelskiego;
Dobrze funkcjonująca siec szkół podstawowych i oddziałów
przedszkolnych;
Zadowalająca jakość kształcenia w szkołach podstawowych;
Wysoka aktywność i różnorodność działalności Bychawskiego






Negatywne trendy demograficzne: spadek liczby ludności,
w tym ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym
mających wpływ na sytuacje społeczno-gospodarczą;
Ujemne wartości przyrostu naturalnego, w tym utrzymujący
się niski poziom dzietności spowodowany zmniejszającą się
liczbą kobiet w wieku rozrodczym i zmianą modelu rodziny;
Ujemne wartości salda migracji;
Postępujący
proces
starzenia
się
społeczeństwa,
niewystarczająca liczba form integracji i aktywizacji osób
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Centrum Kultury w Bychawie, Centrów Kultury Wiejskiej oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie i jej filii;
Wysoka aktywność klubów sportowych działających na terenie
Gminy oraz liczne sukcesy zawodników;
W miarę wysoka liczba organizacji pozarządowych w Gminie,
mieszkańcy stosunkowo chętnie angażują się w działania
prowadzone przez instytucje;
Spadek liczby osób korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej oraz z zasiłków rodzinnych;
Dobra dostępność do placówek opieki zdrowotnej i społecznej;
Efektywna działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, działalność
asystenta rodziny;
Dobrze rozwinięta sieć świetlic wiejskich;
Członkostwo Gminy Bychawa w związkach i stowarzyszeniach
zakresie realizacji wspólnych działań podnoszące jakość życia.

starszych;
 Występowanie
niekorzystnych
zjawisk
społecznych
(ubóstwo, alkoholizm, bezradność);
 Brak kompleksowej oferty kulturalnej oraz innych sposobów
i form spożytkowania czasu wolnego dzieci i dorosłych;
 Brak placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do
3 roku
życia
(żłobków),
jako
bariera
powrotu
rodzica/opiekuna na rynek pracy;
 Utrzymujące się długotrwałe bezrobocie wśród osób bez
doświadczenia zawodowego i o niskim wykształceniu;
 Brak wykwalifikowanych pracowników wśród osób
bezrobotnych i poszukujących pracy;
 Niewystarczające działania w zakresie przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu osób starszych i samotnych oraz
rodzin o niskim statusie materialnym, brak mieszkań
chronionych, brak kompleksowego wsparcia społecznego
obejmującego wsparcie emocjonalne, informacyjne,
instrumentalne
i
rzeczowe
oraz
dla
osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
GOSPODARKA

Możliwość rozszerzenia działalności rolniczej w kierunku
agroturystyki;
Dość wysoka skłonność mieszkańców do podejmowania
działalności gospodarczej, przejawiająca się w liczbie nowo
rejestrowanych podmiotów w systemie REGON;
Rodzima przedsiębiorczość oraz firmy rodzinne – osoby
związane z Gminą Bychawa, których przywiązanie i lojalność do
Gminy można wykorzystać do uruchomienia nowych form
współdziałania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
Dość wysoka skuteczność Gminy w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej,
co może stanowić dobrą przesłankę do podnoszenia jej









Brak atrakcyjnych ofert pracy, niedostateczna liczba małych
i średnich podmiotów gospodarki narodowej oferujących
miejsca pracy;
Ukryte bezrobocie w rolnictwie;
W miarę niska atrakcyjność inwestycyjna Gminy Bychawa
wynikająca ze słabej dostępności transportowej, niskiej
aktywności przemysłowej oraz najniższej aktywności
usługowej i zaawansowanych technologii;
Niski stopień urbanizacji Gminy;
Poziom nasycenia w podmioty gospodarcze na terenie
Gminy jest niski;
W opinii mieszkańców na terenie Gminy Bychawa występują
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atrakcyjności inwestycyjnej.
Bogate dziedzictwo kulturowe i wysokie walory krajobrazowe
umożliwiają rozwój usług turystycznych, są również szansą na
wykreowanie produktu turystycznego oraz rozwoju turystyki
czynnej (pieszej, rowerowej, konnej);
Promocja atrakcyjności terenu o wysokich walorach kulturowoprzyrodniczych, co może przełożyć się na rozwój turystyki;
Wyznaczone tereny inwestycyjne z dostępem do sieci
energetycznej i wodociągowej;
Mimo, że nieliczne, na terenie Gminy działają duże podmioty
gospodarcze zapewniające miejsca pracy;
Dobre warunki do rozwoju dzielności gospodarczej opartej na
energetyce odnawialnej, szczególnie solarnej w związku
z doskonałym nasłonecznieniem obszaru;
Możliwość rozwoju upraw do produkcji bio-paliw (rzepak,
wierzba energetyczna);
Na terenie Gminy obserwowane jest stopniowe powiększanie
się średniej powierzchni gospodarstw rolnych.











Czynniki
zewnętrzne

Szanse


trudne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
(wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
bariery biurokratyczne oraz wysoki wkład własny na
rozpoczęcie prowadzenia działalności);
Dość wysoka dynamika wyrejestrowywania podmiotów
z systemu REGON;
Ograniczony dostęp do instytucji otoczenia biznesu
w Gminie Bychawa (niewystarczająca liczba podmiotów);
Bariery w rozwoju rolnictwa i budowania bazy surowcowej
spowodowane brakiem podmiotów otoczenia rolnictwa
i przetwórstwa oraz niskim poziomem innowacyjności
gospodarstw;
Niedostatecznie rozwinięta wyspecjalizowana działalność
gospodarcza, deficyt firm obserwuje się w branżach wiedzoi techno-chłonnych;
Niska wartość dodana w gospodarce lokalnej, czego
przejawem jest niska rentowność i dochodowość
z działalności prowadzonej przez przedsiębiorców;
Słabo rozwinięty lokalny rynek pracy;
Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura noclegowa
i gastronomiczna mająca wpływ na ograniczenie rozwoju
produktu turystycznego;
Niski poziom rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, oceniany
głównie przez pryzmat wielkości zatrudnienia i formy
prawnej działających firm lokalnych, skali ich działania na
rynkach oraz zdolności inwestycyjnej.

Zagrożenia

Możliwości wsparcia przez państwo i UE inwestycji przyjaznych
środowisku w tym: OZE, efektywność energetyczna,
bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka o obiegu
zamkniętym zgodnie z założeniami planu działania Europejski
Zielony Ład, dofinansowania do przydomowych oczyszczalni



Następujące zmiany klimatyczne mające wpływ na wiele
sektorów gospodarki i społeczeństwo poprzez oddziaływanie
na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, takie jak:
woda, gleba, powietrze i różnorodność biologiczne. Nieliczne
działania inwestycyjne w tym względzie świadczą
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ścieków;
Wzrost opłacalności działań z zakresu odnawialnych źródeł
energii ze względu na rosnące koszty energii elektrycznej;
Ograniczenie skutków zmian klimatycznych na rozwój
społeczno-gospodarczy Gminy Bychawa poprzez wdrożenie
planów adaptacyjnych oraz niebieskiej i zielonej infrastruktury;
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki interwencjom
w kierunku wprowadzenia technologii niskoemisyjnych oraz
przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu;
Przyciągnięcie do Gminy Bychawa inwestycji z zewnątrz w tym
firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym m.in.
poprzez wyznaczenie terenów inwestycyjnych oraz realizację
polityki promocji gospodarczej, prowadzonej w bliskiej
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego oraz agendami rządowymi, w tym PAIH, ARP, PFR
itp.);
Wykorzystanie w rozwoju społeczno-gospodarczym nowych
koncepcji, trendów i praktyk rozwoju gospodarki lokalnej w tym
z wykorzystaniem ekonomii społecznej, srebrnej ekonomii
i energetyki odnawialnej, itp.);
Rosnąca rola i znaczenie jakości życia jako celu nadrzędnego
działań i polityk władz samorządowych na szczeblu lokalnym
i regionalnym;
Rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcja żywności
certyfikowanej oparte na istniejących zasobach naturalnych
i wykorzystanie trendu w społeczeństwie związanego
ze zdrowym trybem życia;
Rozwój współpracy sieciowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem
najlepszych praktyk i nowych modeli biznesowych, w tym
klastra rolno-spożywczego, partnerstw publiczno-prywatnych
itp.;
Rozwój produktu turystycznego oraz branży turystycznej














o niewystarczającej liczbie inwestycji przeciwdziałających
zmianom klimatu i działań skierowanych na adaptacje do
zaistniałych już zmian. Na obszarze Gminy Bychawa brakuje
m.in. zielonej i niebieskiej infrastruktury, zbiorników
retencyjnych, itp.;
Zmniejszenie popytu na technologie niskoemisyjne i styl
życia zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju;
Utrzymujący się trend wzrostu zużycia energii;
Wywoływanie konfliktów między wartościami dziedzictwa
kulturowego, krajobrazem kulturowym, a współczesnymi
procesami urbanistycznymi;
Niepewność w zakresie prowadzenia polityki fiskalnej
samorządów, wynikająca ze zmieniających się regulacji
prawnych (m.in. wzrastające wydatki na oświatę oraz
administrację publiczną);
Sąsiedztwo gmin o zbliżonych warunkach naturalnych
i potencjale, co wpływa na dużą konkurencyjność np.
w przyciąganiu turystów;
Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych obszarem
Gminy;
Niska świadomość mieszkańców w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej;
Kurczące się zasoby pracy związane z odchodzeniem wielu
doświadczonych pracowników na emeryturę, bez możliwości
zastąpienia ich nowymi pracownikami (na skutek
utrzymującej się migracji młodych ludzi, procesem starzenia
się społeczeństwa);
Pogłębiająca się ekspansja chorób cywilizacyjnych wśród
społeczności powodująca znaczne obciążenie systemu opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej;
Niska opłacalność produkcji rolniczej i konkurencja dla
lokalnych rolników ze strony zagranicznych producentów
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w oparciu o bogate dziedzictwo kulturowe;
Dostępne źródła finansowania rozwoju różnych elementów
infrastruktury i form turystyki zintegrowanej (np. w ramach PO
Polska Wschodnia, PROW, RPO WL);
Bliskość dużego ośrodka miejskiego – Lublina – dająca szansę na
przyciąganie nowych mieszkańców i turystów;
Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę nowych
dróg i poprawę nawierzchni już istniejących;
Unijne polityki, strategie i instrumenty finansowe wspierające
rozwój sektora rolno-spożywczego w ramach krótkich
łańcuchów dostaw (patrz Europejski Zielony Ład, Strategia UE
od Pola do Stołu) oraz optymalne wykorzystanie środków
pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy, Polskiego Ładu
oraz innych programów krajowych i Regionalnego Programu
Operacyjnego
na
potrzeby
rozwoju
gospodarczego
i społecznego.






żywności;
Utrzymujące się niekorzystne uwarunkowania globalne
związane z pogłębiającą się recesją na świecie
i długotrwałym kryzysem gospodarczym wywołanym
pandemią koronawirusa, które w odniesieniu do rozwoju
Gminy mogą prowadzić do zmniejszenia się liczby
działających przedsiębiorstw oraz większej presji na system
pomocy społecznej;
Ogólna stagnacja w rozwoju Gminy i brak realnych szans na
jej rozwój w najbliższych latach w związku kryzysem i trudną
sytuację gospodarczą w kraju i za granicą;
Wpływ pandemii COVID-19 również na inne dziedziny życia
na terenie Gminy: relacje międzyludzkie, kultura
i administracja publiczna.
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