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Wstęp 
 

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje oraz analizę sytuacji gmin Bialskopodlaskiej 

Lokalnej Grupy Działania (dalej: Bialskopodlaska LGD) w takich obszarach jak: demografia, gospodarka, rynek 

pracy, rolnictwo, problemy społeczne, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, potencjał turystyczny, dostęp do 

infrastruktury i usług publicznych, lokalne tradycje, przestrzeń i środowisko czy innowacyjność. Dokonano także 

oceny wewnętrznej spójności obszaru. 

Jest to syntetyczne ujęcie sytuacji przestrzenno-środowiskowej i społeczno-gospodarczej obszaru na tle 

województwa lubelskiego oraz Polski wraz ze wskazaniem trendów, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. 

Dodatkowo analizę wzbogacono o prezentację wskaźnika rozwoju dla każdej z gmin partnerstwa na podstawie 

narzędzia opracowanego przez Związek Miast Polskich, tj. Monitor Rozwoju Lokalnego. Wszelkie dane 

wykorzystane w opracowaniu w połączeniu z przeprowadzonymi spotkaniami z interesariuszami na terenie każdej 

z gmin LGD posłużyły wskazaniu mocnych i słabych stron obszaru, zidentyfikowaniu szans i zagrożeń jako 

zewnętrznych uwarunkowań rozwoju, a także określeniu najistotniejszych problemów i potencjałów. To z kolei 

stanowi podstawę do sformułowania celów i wyznaczenia najważniejszych kierunków rozwoju.  

Zaprezentowane dane dotyczą lat 2016–2021 i pochodzą głównie z zasobów Głównego Urzędu 

Statystycznego, ale też innych dostępnych źródeł, w tym m.in. Monitora Rozwoju Lokalnego (analizy na podstawie 

danych GUS, systemu Ministerstwa Finansów POLTAX, ZUS i KRUS), Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

Ministerstwa Finansów, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Instytutu 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz dokumentów/opracowań takich jak Strategia Rozwoju 

Województwa Lubelskiego 2030, Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim – raport wojewódzki za 

rok 2021.   
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I. Szczegółowa diagnoza obszaru i ludności 

 

1. Podstawowe dane lokalizacyjne 

Obszar funkcjonowania Bialskopodlaska LGD obejmuje dziewiętnaście sąsiadujących ze sobą gmin 

położonych w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w tym 17 gmin wiejskich, tj. Biała Podlaska, Drelów, 

Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, 

Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie i dwie gminy miejskie, tj. Międzyrzec Podlaski  

i Terespol. Łączna powierzchnia wymienionych jednostek samorządu terytorialnego wynosi 2 754 km2 i jest 

zamieszkała przez 107 031 osób (dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2020 r.). Na mapie 1 zobrazowano graficznie 

granice LGD, natomiast w tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane dotyczące poszczególnych gmin partnerstwa.  

Mapa 1 Gminy objęte partnerstwem Bialskopodlaska LGD 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 1 Podstawowe dane o gminach z obszaru Bialskopodlaska LGD 

Nazwa gminy Typ gminy 
Identyfikator 

gminy 

Powierzchnia 

(km2) 

Międzyrzec Podlaski miejska 0601011 20 

Terespol  miejska 0601021 10 

Biała Podlaska wiejska 0601032 325 

Drelów wiejska 0601042 228 

Janów Podlaski  wiejska 0601052 136 

Kodeń  wiejska 0601062 151 

Konstantynów  wiejska 0601072 87 

Leśna Podlaska  wiejska 0601082 98 

Łomazy  wiejska 0601092 199 

Międzyrzec Podlaski  wiejska 0601102 261 

Piszczac  wiejska 0601112 170 

Rokitno  wiejska 0601122 141 

Rossosz  wiejska 0601132 76 

Sławatycze  wiejska 0601142 72 

Sosnówka  wiejska 0601152 148 

Terespol  wiejska 0601162 142 

Tuczna  wiejska 0601172 170 

Wisznice  wiejska 0601182 173 

Zalesie  wiejska 0601192 147 

RAZEM LGD 2 754 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Cały obszar jest spójny pod względem przestrzennym. W skład Bialskopodlaskiej LGD wchodzi więcej niż 

dwie gminy, a każda para gmin pozostaje w bezpośrednim lub przynajmniej w dalszym sąsiedztwie, tworząc tym 

samym zwarty geograficznie obszar, znajdujący się w jednym obrysie (mapa 1). Obszar całego powiatu bialskiego 

pokrywa się z obszarem LGD. Siedziba Bialskopodlaskiej LGD znajduje się w miejscowości Leśna Podlaska.  
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2. Zagrożenie trwałą marginalizacją  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) to podstawowy dokument strategiczny 

polityki regionalnej państwa. Dokument przedstawia cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie do ich 

osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy: wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty 

uczestniczące w realizacji tej polityki w perspektywie roku 2030. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad 

współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw. 

Istotną częścią dokumentu jest Załącznik 1. Lista gmin zagrożonych trwałą marginalizacją: programowanie  

2021–2027. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją to zróżnicowane przestrzennie pod względem poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i funkcji gospodarczych skupiska gmin wiejskich i powiązanych z nimi 

funkcjonalnie małych miast, w których nastąpiła kumulacja negatywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych. 

Wśród gmin z obszaru Bialskopodlaska LGD, a tym samym powiatu bialskiego, na powyższej liście znalazło 

się aż szesnaście gmin wiejskich: Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, 

Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie.  
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3. Demografia  

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2020 roku, obszar objęty strategią 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamieszkiwało 107 031 osób, w tym 53 429 mężczyzn (49,9%)  

i 53 602 kobiety (50,1%), co stanowiło 100,0% ludności powiatu bialskiego oraz 5,2% populacji województwa 

lubelskiego. Biorąc pod uwagę poszczególne gminy wchodzące w skład LGD, najwięcej ludzi zamieszkiwało gminę 

miejską Międzyrzec Podlaski (15 883 osoby), a najmniej gminę wiejską Rossosz (2 136 osób). Szczegółowe dane na 

temat liczby ludności poszczególnych gmin w 2020 r. zaprezentowano w tabeli 2.  

Tabela 2 Ludność poszczególnych gmin LGD w 2020 r. 

Nazwa gminy 
Liczba 

ludności  

Liczba 

kobiet 

Liczba 

mężczyzn 

Procentowy 

udział  

Gęstość 

zaludnienia 

(os./km2) 
 

Miasto Międzyrzec Podlaski 15 883 8 173 7 710 14,8 794  

Miasto Terespol  5 319 2 774 2 545 5,0 532  

Biała Podlaska 15 000 7 414 7 586 14,0 46  

Drelów 5 134 2 527 2 607 4,8 23  

Janów Podlaski  5 036 2 478 2 558 4,7 37  

Kodeń  3 355 1 704 1 651 3,1 22  

Konstantynów  3 920 1 964 1 956 3,7 45  

Leśna Podlaska  4 067 2 026 2 041 3,8 42  

Łomazy  4 714 2 352 2 362 4,4 24  

Międzyrzec Podlaski  10 287 5 053 5 234 9,6 39  

Piszczac  6 865 3 512 3 353 6,4 40  

Rokitno  2 821 1 373 1 448 2,6 20  

Rossosz  2 136 1 067 1 069 2,0 28  

Sławatycze  2 296 1 153 1 143 2,1 32  

Sosnówka  2 258 1 102 1 156 2,1 15  

Terespol  6 220 3 082 3 138 5,8 44  

Tuczna  2 891 1 445 1 446 2,7 17  

Wisznice  4 628 2 364 2 264 4,3 27  

Zalesie  4 201 2 039 2 162 3,9 29  

Razem Bialskopodlaska LGD 107 031 53 602 53 429 100 39  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Na przestrzeni ostatnich lat liczba ludności obszaru systematycznie malała (wykres 1).  
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Wykres 1 Liczba ludności ogółem na obszarze LGD w latach 2016–2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Na wykresie 2 przedstawiono wartości wskaźnika udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % 

ludności ogółem na obszarze LGD w latach 2016–2021, natomiast na wykresie 3 zobrazowana została struktura 

ludności według poszczególnych grup wieku – tzw. piramida płci i wieku dla Bialskopodlaska LGD w 2021 r.  

Wykres 2 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem na obszarze LGD w latach 2016–2021 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 3 Piramida płci i wieku dla obszaru LGD w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Dane zobrazowane na wykresie 2 wskazują, iż Bialskopodlaska LGD charakteryzuje się stopniowym 

starzeniem się społeczeństwem. Udział osób w wieku poprodukcyjnym na terenie LGD jest niższy od średniej  

w województwie lubelskim oraz nieznacznie niższy od średniej w Polsce (wykres 4). Należy również zwrócić uwagę 

na tempo wzrostu udziału tej grupy ludności. W przypadku obszaru LGD jest niższe zarówno od średniej dla 

województwa lubelskiego jak i Polski – wartość tego wskaźnika w 2021 r. w stosunku do 2016 r. to wzrost na 

obszarze LGD o 2,2 punkty procentowe (pp.), podczas gdy średnio w województwie o 2,8 pp., a w kraju o 2,4 pp. 

(dane GUS). 

 

Wykres 4 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem na obszarze LGD w porównaniu do 

średniej dla województwa i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 W tabeli 3 przedstawiono wartości wskaźników obciążenia demograficznego: ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym oraz udział ludności w wieku nieprodukcyjnym w ludności 

ogółem w latach 2016–2021.  

Tabela 3 Wskaźniki obciążenia demograficznego w poszczególnych gminach LGD oraz porównanie średniej obszaru 

LGD do województwa i kraju w latach 2016–2021 

Jednostka terytorialna 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym 

Udział ludności w wieku nieprodukcyjnym 

w ludności ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Miasto Międzyrzec Podlaski 59,4 61,5 63,8 66,1 69,9 71,1 37,2 38,1 38,9 39,8 41,2 41,6 

Miasto Terespol  56,5 58,2 59,8 60,9 66,5 67,1 36,1 36,8 37,4 37,9 40,0 40,2 

Gmina Biała Podlaska 57,1 57,0 56,7 57,0 63,3 63,1 36,4 36,3 36,2 36,3 38,7 38,7 

Gmina Drelów 65,9 65,6 65,9 65,1 70,3 69,9 39,7 39,6 39,7 39,4 41,3 41,1 

Gmina Janów Podlaski  66,5 68,6 68,3 71,3 72,1 74,7 39,9 40,7 40,6 41,6 41,9 42,7 

Gmina Kodeń  64,7 65,9 67,6 67,3 74,7 73,7 39,3 39,7 40,3 40,2 42,8 42,4 

Gmina Konstantynów  60,1 63,0 64,6 63,9 69,8 70,6 37,6 38,6 39,2 39,0 41,1 41,4 

Gmina Leśna Podlaska  60,5 59,8 60,1 61,0 67,1 68,8 37,7 37,4 37,5 37,9 40,2 40,8 

Gmina Łomazy  66,6 65,6 65,2 64,5 72,0 71,2 40,0 39,6 39,5 39,2 41,9 41,6 

Gmina Międzyrzec Podlaski  59,9 60,3 60,2 60,9 64,5 64,6 37,4 37,6 37,6 37,9 39,2 39,3 

Gmina Piszczac  62,2 61,5 61,9 63,1 67,2 67,7 38,4 38,1 38,3 38,7 40,2 40,4 

Gmina Rokitno  68,4 68,1 68,7 69,0 73,4 71,8 40,6 40,5 40,7 40,8 42,3 41,8 

Gmina Rossosz  59,3 59,2 59,4 60,4 69,7 68,9 37,2 37,2 37,3 37,7 41,1 40,8 

Gmina Sławatycze  72,4 72,5 73,0 70,0 78,3 77,4 42,0 42,0 42,2 41,2 43,9 43,6 

Gmina Sosnówka  69,8 70,8 72,4 73,9 84,2 85,4 41,1 41,4 42,0 42,5 45,7 46,1 

Gmina Terespol  65,1 64,9 65,2 65,3 67,2 68,3 39,4 39,4 39,5 39,5 40,2 40,6 

Gmina Tuczna  73,2 71,9 71,6 70,9 79,6 77,6 42,3 41,8 41,7 41,5 44,3 43,7 

Gmina Wisznice  63,3 64,0 63,9 67,7 71,2 74,0 38,8 39,0 39,0 40,4 41,6 42,5 

Gmina Zalesie  64,3 65,4 64,6 65,1 67,4 66,4 39,2 39,5 39,2 39,4 40,3 39,9 

Bialskopodlaska LGD 62,2 62,7 63,3 64,1 68,9 69,2 38,3 38,5 38,7 39,1 40,8 40,9 

województwo lubelskie 62,3 63,7 65,1 66,5 70,2 71,0 38,4 38,9 39,4 39,9 41,2 41,5 

Polska 61,7 63,4 65,1 66,7 68,0 69,0 38,2 38,8 39,4 40,0 40,5 40,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Jednym ze wskaźników mających wpływ na kształtowanie się struktury ludności jest wskaźnik przyrost 

naturalny na 1000 ludności – wartości wskaźnika dla LGD w latach 2016–2021 przedstawiono na wykresie 5, 

natomiast na wykresie 6 porównano średnie wartości wskaźnika na obszarze LGD, w województwie i kraju w 2021 r., 

z kolei na mapie 2 zobrazowano rozkład wartości wskaźnika w 2021 r. w poszczególnych gminach LGD.  
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Wykres 5 Przyrost naturalny na 1 000 ludności na obszarze LGD w latach 2016–2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 6 Przyrost naturalny na 1 000 ludności na obszarze LGD w porównaniu do województwa i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Mapa 2 Przyrost naturalny na 1 000 ludności w poszczególnych gminach LGD w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Istotne w kontekście ilości i struktury ludności w danym miejscu jest również saldo migracji, stanowiące 

różnicę między napływem a odpływem ludności z danego obszaru w określonym czasie. Migracje stanowią jeden 

z najważniejszych (po liczbie urodzeń i zgonów) czynników kształtujących liczbę ludności na danym obszarze. Saldo 

migracji na 1000 ludności na obszarze LGD w roku 2021 wynosiło -1,3, a w roku poprzednim: -2,8 (wykres 7). Były 

to wartości korzystniejsze niż średnio w województwie lubelskim oraz mniej korzystne niż średnio w Polsce (wykres 

8). 

Wykres 7 Saldo migracji na 1 000 ludności na obszarze LGD w latach 2016–2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 8 Saldo migracji na 1 000 ludności na obszarze LGD w porównaniu do województwa i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 4 Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia budowy z projektem budowlanym w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców w poszczególnych gminach LGD oraz porównanie średniej obszaru LGD do województwa i kraju  

w latach 2018–2021 

Jednostka terytorialna 

Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia budowy z projektem 

budowlanym w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

2018 2019 2020 2021 

Miasto Międzyrzec Podlaski 17 16 20 20 

Miasto Terespol  18 14 17 15 

Gmina Biała Podlaska 70 88 109 135 

Gmina Drelów 29 41 37 37 

Gmina Janów Podlaski  21 30 30 62 

Gmina Kodeń  28 23 24 21 

Gmina Konstantynów  39 27 15 23 

Gmina Leśna Podlaska  28 23 57 77 

Gmina Łomazy  22 18 11 34 

Gmina Międzyrzec Podlaski  38 44 45 63 

Gmina Piszczac  25 26 26 28 

Gmina Rokitno  13 17 7 25 

Gmina Rossosz  13 18 23 38 

Gmina Sławatycze  4 4 4 17 

Gmina Sosnówka  0 17 18 14 

Gmina Terespol  12 13 19 34 

Gmina Tuczna  7 23 10 11 

Gmina Wisznice  30 12 15 13 

Gmina Zalesie  14 20 24 24 

Bialskopodlaska LGD  28 31 36 47 

województwo lubelskie 22 24 27 33 

Polska 25 26 28 35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 9 Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia budowy z projektem budowlanym w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców na obszarze LGD w porównaniu do województwa i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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4. Gospodarka, przedsiębiorczość i sektor społeczny 

Sytuację gospodarczą obszaru Bialskopodlaska LGD odzwierciedlają wskaźniki gospodarcze tj. liczba 

podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności oraz podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. 

W tabeli 5 przedstawiono wskaźniki gospodarcze dla Bialskopodlaska LGD oraz województwa lubelskiego 

i Polski w latach 2016–2021. Wskaźniki zobrazowano także na wykresach 10–13, na których przedstawiono trend 

dla LGD w latach 2016–2021 oraz porównanie wartości dla LGD do średniej dla województwa i kraju w 2021 r., zaś 

na mapach 3–4 przedstawiono wartości wskaźników w poszczególnych gminach LGD w 2021 r.  

Tabela 5 Wskaźniki gospodarcze na obszarze LGD oraz porównanie średniej obszaru LGD do województwa i kraju  

w latach 2016–2021 

Jednostka terytorialna 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 

tys. ludności  

Podmioty nowo zarejestrowane  

w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

w wieku produkcyjnym  
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Bialskopodlaska LGD  597 617 639 668 722 761 80 95 115 106 102 105  

województwo lubelskie 816 834 854 879 937 979 109 123 142 131 130 136  

Polska 1 103 1 121 1 136 1 175 1 219 1 270 147 154 169 165 145 163  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 10 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności na obszarze LGD w latach 2016–2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 11 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności na obszarze LGD w porównaniu do województwa  

i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

597 617 639
668

722
761

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2016 2017 2018 2019 2020 2021

761

979

1 270

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

LGD województwo lubelskie Polska



15 

 

Wykres 12 Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym na obszarze 

LGD w latach 2016–2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 13 Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym na obszarze 

LGD w porównaniu do województwa i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Mapa 3 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w poszczególnych gminach LGD w 2021 r.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Mapa 4 Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym  

w poszczególnych gminach LGD w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na wykresie 14 przedstawiono dynamikę zmian (wzrost wartości wskaźników w 2021 r. w stosunku do 

2016 r.) dla LGD, województwa i kraju.  

Wykres 14 Dynamika wzrostu wartości wskaźników gospodarczych obszaru LGD, województwa i kraju – 

wzrost/spadek procentowy w 2021 r. w stosunku do 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON oraz jednostki wykreślone z rejestru 

REGON na 10 tys. ludności, które świadczą o kondycji przedsiębiorstw oraz poziomie trudności w prowadzeniu 

działalności na danym obszarze, w danym okresie. Wartości ww. wskaźników dla poszczególnych gmin LGD, LGD 

ogółem, województwa lubelskiego i Polski w latach 2016–2021 przedstawiono w tabeli 6.  
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Tabela 6 Wskaźniki świadczące o kondycji przedsiębiorstw w poszczególnych gminach LGD oraz porównanie średniej 

obszaru LGD do województwa i kraju w latach 2016–2021 

Jednostka terytorialna 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 

10 tys. ludności 

Udział podmiotów wyrejestrowanych 

w ogólnej liczbie podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON (%) 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Miasto Międzyrzec Podlaski 56 54 64 41 35 43 6,5 6,1 7,1 4,4 3,5 4,0  

Miasto Terespol  57 39 61 32 32 53 8,4 5,7 8,9 4,5 4,2 7,0  

Gmina Biała Podlaska 56 64 52 42 34 26 7,3 8,3 6,5 4,9 4,0 2,9  

Gmina Drelów 37 26 35 28 19 27 8,5 5,7 7,0 5,2 3,2 4,3  

Gmina Janów Podlaski  55 39 43 38 34 40 9,5 6,6 6,7 5,5 4,5 5,3  

Gmina Kodeń  27 28 20 31 6 30 7,5 7,2 4,7 7,5 1,3 6,2  

Gmina Konstantynów  43 39 48 34 38 23 8,3 7,1 8,7 5,9 6,0 3,4  

Gmina Leśna Podlaska  37 37 38 19 22 15 7,5 7,5 7,2 3,4 3,7 2,3  

Gmina Łomazy  36 32 46 20 11 21 7,1 5,9 8,6 3,6 1,7 3,3  

Gmina Międzyrzec Podlaski  27 34 45 38 21 19 4,7 5,5 7,0 5,8 3,0 2,4  

Gmina Piszczac  38 40 43 36 19 16 7,3 7,2 7,7 6,4 3,0 2,5  

Gmina Rokitno  42 20 27 27 25 32 11,1 4,9 5,8 5,6 4,7 5,8  

Gmina Rossosz  4 53 36 23 28 33 0,7 8,7 5,8 3,3 3,8 4,4  

Gmina Sławatycze  34 34 34 17 39 30 6,7 6,8 6,3 2,9 6,3 4,9  

Gmina Sosnówka  16 16 49 33 9 18 3,7 3,3 9,5 6,4 1,5 2,7  

Gmina Terespol  28 22 40 21 18 19 6,4 5,0 8,8 4,3 3,2 3,3  

Gmina Tuczna  26 23 26 17 14 14 6,9 6,0 6,2 3,7 3,0 2,8  

Gmina Wisznice  46 30 56 37 19 33 7,7 4,7 8,9 5,7 2,7 4,3  

Gmina Zalesie  52 22 52 27 26 22 10,5 4,3 10,5 5,2 4,5 3,5  

Bialskopodlaska LGD 42 39 47 33 26 28 7,1 6,4 7,4 4,9 3,6 3,7  

województwo lubelskie 60 58 66 51 37 42 7,3 7,0 7,7 5,8 3,9 4,2  

Polska 76 75 86 59 44 50 6,9 6,7 7,6 5,0 3,6 3,9  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 W tabeli 7 przedstawiono wartość wskaźnika udział przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 

pracowników w liczbie mieszkańców ogółem dla poszczególnych gmin LGD, średnio w LGD oraz województwie 

i kraju w latach 2016–2021. Przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, to tzw. mikro 

(do 9 pracowników) i małe firmy (do 49 pracowników). Stanowią one ok. 99% polskiego sektora przedsiębiorstw. 
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Tabela 7 Udział przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 pracowników w liczbie mieszkańców ogółem 

w poszczególnych gminach LGD oraz porównanie średniej obszaru LGD do województwa i kraju w latach 2016–2021 

Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Miasto Międzyrzec Podlaski 8,5 8,7 8,9 9,2 10,0 10,5 

Miasto Terespol  6,6 6,8 6,8 7,1 7,5 7,6 

Gmina Biała Podlaska 7,7 7,8 8,1 8,4 8,5 9,0 

Gmina Drelów 4,3 4,5 5,0 5,4 6,1 6,4 

Gmina Janów Podlaski  5,7 5,8 6,3 6,8 7,4 7,5 

Gmina Kodeń  3,6 3,8 4,1 4,1 4,6 4,8 

Gmina Konstantynów  5,2 5,4 5,5 5,7 6,3 6,9 

Gmina Leśna Podlaska  4,9 4,9 5,2 5,5 6,0 6,3 

Gmina Łomazy  5,0 5,3 5,4 5,7 6,2 6,4 

Gmina Międzyrzec Podlaski  5,8 6,2 6,4 6,5 7,2 7,8 

Gmina Piszczac  5,2 5,5 5,6 5,7 6,2 6,5 

Gmina Rokitno  3,8 4,1 4,7 4,8 5,3 5,6 

Gmina Rossosz  6,0 6,0 6,1 6,9 7,2 7,5 

Gmina Sławatycze  5,0 5,0 5,3 6,1 6,1 6,2 

Gmina Sosnówka  4,3 5,0 5,2 5,2 5,9 6,7 

Gmina Terespol  4,3 4,4 4,5 4,8 5,6 5,8 

Gmina Tuczna  3,7 3,8 4,2 4,5 4,7 5,0 

Gmina Wisznice  5,9 6,3 6,3 6,4 7,2 7,6 

Gmina Zalesie  4,9 5,2 5,0 5,3 5,8 6,2 

Bialskopodlaska LGD 5,9 6,1 6,4 6,6 7,2 7,6 

województwo lubelskie 8,1 8,3 8,5 8,7 9,3 9,7 

Polska 10,9 11,1 11,3 11,7 12,1 12,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Mimo systematycznego wzrostu w latach 2016–2021, udział przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 

pracowników w liczbie mieszkańców ogółem we wszystkich analizowanych latach był na obszarze LGD znacznie 

niższy od średniej dla województwa i kraju.  

W tabeli 8 przedstawiono udział % podmiotów gospodarczych według grup rodzajów działalności (PKD 

2007) w 2021 r. w poszczególnych gminach LGD, średnio na obszarze, w województwie i kraju. Średni udział grupy 

„rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” jest dla obszaru LGD znacznie wyższy niż średnia dla województwa  

i kraju. Zdecydowanie najbardziej spośród gmin obszaru w tym zakresie wyróżniają się gminy wiejskie Międzyrzec 

Podlaski oraz Sosnówka, gdzie wartości wskaźników osiągają wartość powyżej 10% i są znacznie wyższe niż  

w przypadku średniej dla obszaru LGD (4,6%), średniej dla województwa lubelskiego (1,8%) oraz dla Polski (1,5%). 

Jedynie dwie gminy z obszaru LGD – Miasto Terespol oraz Gmina Leśna Podlaska osiągają wartości poniżej średniej 

krajowej i wojewódzkiej w tym zakresie.  
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Tabela 8 Udział % podmiotów gospodarczych według grup rodzajów działalności (PKD 2007) w poszczególnych 

gminach LGD, średnio na obszarze, w województwie i kraju w 2021 r. 

Jednostka terytorialna 

Rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo 

i rybactwo 

Przemysł 

i budownictwo 

Handel hurtowy 

i detaliczny 

Zakwaterowanie 

i usługi 

gastronomiczne 

Pozostała 

działalność 

Miasto Międzyrzec Podlaski 2,9 24,2 21,1 2,4 49,5 

Miasto Terespol  1,0 11,2 26,6 3,5 57,7 

Gmina Biała Podlaska 2,6 27,7 22,7 1,9 45,2 

Gmina Drelów 8,6 29,8 21,5 1,8 38,2 

Gmina Janów Podlaski  2,9 27,7 21,1 2,7 45,6 

Gmina Kodeń  5,6 16,1 19,3 4,3 54,7 

Gmina Konstantynów  4,1 38,8 17,5 1,1 38,4 

Gmina Leśna Podlaska  1,2 21,8 17,5 3,5 56,0 

Gmina Łomazy  3,7 30,9 18,3 1,3 45,8 

Gmina Międzyrzec Podlaski  10,2 27,8 19,5 1,8 40,8 

Gmina Piszczac  5,9 23,6 25,5 2,0 43,0 

Gmina Rokitno  5,8 30,1 14,7 1,9 47,4 

Gmina Rossosz  2,5 38,1 18,1 2,5 38,8 

Gmina Sławatycze  7,0 27,3 15,4 3,5 46,9 

Gmina Sosnówka  10,1 27,7 12,2 0,7 49,3 

Gmina Terespol  6,1 15,3 18,1 2,5 57,9 

Gmina Tuczna  9,9 25,4 13,4 2,1 49,3 

Gmina Wisznice  3,7 21,6 25,9 2,0 46,7 

Gmina Zalesie  8,2 18,4 25,1 2,0 46,3 

Bialskopodlaska LGD 4,6 25,2 21,0 2,2 47,0 

województwo lubelskie 1,8 23,3 22,2 2,7 50,0 

Polska 1,5 22,6 20,8 3,3 51,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Jak wynika z danych statystycznych klasyfikacji podmiotów gospodarczych według sekcji PKD 2007, 

największa liczba spośród wszystkich 8 080 podmiotów gospodarczych na obszarze w 2021 r. była zarejestrowana 

w sekcjach: G „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle” – 1 695 

podmiotów (21,0%), F „Budownictwo” – 1 378 podmiotów (17,1%) oraz H „Transport i gospodarka magazynowa” 

– 827 podmiotów (10,2%). Udział działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi to 2,2% 

– mniej niż średnio w województwie (2,7%) i kraju (3,3%), przy czym w gminach Kodeń, Leśna Podlaska, 

Sławatycze oraz w Mieście Terespol wartość wskaźnika była wyższa od tych średnich. Na obszarze nie są 

zarejestrowane żadne podmioty w sekcji U „Organizacje i zespoły eksterytorialne”, a najniższe udziały podmiotów 

zarejestrowane są w sekcjach B „Górnictwo i wydobywanie” oraz D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” oraz E „Dostawa wody; 

gospodarowanie ściekami oraz odpadami oraz działalność związana z rekultywacją”. 

Według danych GUS1 na całym obszarze LGD funkcjonuje dziewiętnaście podmiotów oferujących miejsca 

noclegowe, z czego siedemnaście dysponuje ofertą całoroczną – łącznie 1 382 miejsca noclegowe. Natomiast łączna 

 
1 Dane GUS, stan na dzień 31 lipca 2022 r. 
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liczba miejsc noclegowych (z dostępnymi sezonowo) na obszarze wynosi 1 458. Najwięcej obiektów występuje na 

terenie gmin Janów Podlaski i Biała Podlaska. Na terenie gmin wiejskich Drelów, Konstantynów, Łomazy, 

Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka oraz Tuczna według danych GUS nie występują 

żadne obiekty oferujące miejsca noclegowe.  

Istnieje wiele definicji przedsiębiorczości. Jedne z nich skupiają się na rezultatach, inne na procesowości 

a jeszcze inne na umiejętnościach. Według Cooper’a (2003 r.) przedsiębiorczość to przede wszystkim „zachowanie 

przedsiębiorcze oznaczające umiejętność korzystania z pojawiających się sposobności w otoczeniu społeczno-

ekonomicznym”. O przedsiębiorczości na ogół mówi się w kontekście gospodarczym, natomiast istotna jest również 

przedsiębiorczość społeczna, rozumiana jako sfera aktywności obywatelskiej, która łączy działalność ekonomiczną 

z działalnością pożytku publicznego, przyczyniając się m.in. do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

marginalizacją społeczną, do tworzenia miejsc pracy oraz rozwoju lokalnego. W całym powiecie bialskim – czyli na 

ternie obszaru Bialskopodlaska LGD, znajduje się sześć przedsiębiorstw społecznych.  

 Ludzie przedsiębiorczy to ludzie aktywni zawodowo i/lub społecznie. Istotna w tym zakresie jest analiza 

kapitału społecznego. Jednym z głównych mierników kapitału społecznego jest wskaźnik liczba fundacji, 

stowarzyszeń, organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców (wykres 15).  

Wykres 15 Liczba fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców na obszarze LGD  

w porównaniu do województwa i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Wewnątrz obszaru najwyższą wartością wskaźnika charakteryzowała się corocznie Gmina Sosnówka, która 

w 2021 r. osiągnęła wartość 82, a więc znacznie wyższą od średniej dla LGD, średniej wojewódzkiej oraz kraju. 

Natomiast najniższą wartość wskaźnika, każdorazowo w latach 2016–2021, charakteryzowała się Gmina Terespol. 

W 2021 r. jednostka ta osiągnęła poziom wskaźnika równy 16, a więc znacznie niższy od wartości dla pozostałych 

gmin, województwa oraz kraju (dane GUS). 
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5. Rynek pracy  

Sytuację panującą na rynku pracy odzwierciedlają wskaźniki dotyczące zatrudnienia oraz bezrobocia. Do 

najistotniejszych wskaźników należą: udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym oraz udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem (tabela 9). Wartości tych 

wskaźników w 2021 r. dla poszczególnych gmin LGD przedstawiono na mapach 5 i 6.   

Tabela 9 Wskaźniki bezrobocia na obszarze LGD, w województwie i kraju w latach 2016–2021 

Jednostka 

terytorialna 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%) 

Udział długotrwale bezrobotnych 

w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Bialskopodlaska LGD 7,7 6,5 6,5 6,2 7,5 6,4 62,7 62,2 60,1 59,2 59,1 65,5  

województwo lubelskie 7,3 6,3 5,8 5,5 6,3 5,6 61,1 59,4 57,7 55,5 57,0 61,7  

Polska 5,6 4,6 4,2 3,8 4,6 4,0 56,0 55,0 52,4 49,9 49,3 56,6  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Mapa 5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w poszczególnych gminach 

LGD w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Mapa 6 Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem w poszczególnych gminach LGD w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne  

 Na wykresie 16 przedstawiono procentowy udział bezrobotnych ze względu na płeć na obszarze LGD,  

w województwie i kraju. 

Wykres 16 Procentowy udział bezrobotnych według płci na obszarze LGD, w województwie i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Wskaźnikiem, który również obrazuje sytuację ekonomiczną na obszarze LGD jest przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej. Dane dotyczące wynagrodzeń określone są na poziomie 

powiatu. Sytuacja jaka ma miejsce w powiecie bialskim obrazuje także sytuację na obszarze LGD, który w całości 

jest położony w tej jednostce administracyjnej. W 2020 roku wskaźnik przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

w powiecie osiągnął wartość 77,1% średniej krajowej i prezentował się gorzej od wyniku województwa lubelskiego 

(89,0% średniej krajowej). Wskaźnik ten, zarówno w powiecie bialskim, województwie lubelskim oraz w Polsce 

corocznie wzrastał (dane GUS). 
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6. Rolnictwo  

Spójność obszaru Bialskopodlaska LGD pod względem ekonomicznym przedstawia ilość gospodarstw 

rolnych o podobnej strukturze. Obszar gmin LGD jest nastawiony na rozwój rolnictwa, dlatego też powierzchnia 

gospodarstw rolnych w powierzchni ogółem jest znacznie wyższa niż średnia dla kraju oraz nieznacznie niższa niż 

średnia dla województwa.  

W tabeli 10 przedstawiono dane z 2020 r. dotyczące udziału gospodarstw rolnych w powierzchni 

poszczególnych jednostek ogółem oraz udziału gospodarstw rolnych ogółem ze względu na wielkość. Na terenie 

obszaru, podobnie jak w przypadku województwa lubelskiego i Polski, przeważają gospodarstwa 

wielkopowierzchniowe – w 2020 r. stanowiły 56,5% wszystkich gospodarstw rolnych. Ze względu na to, że ziemie 

powiatu bialskiego są wymagające i trudne – głównie III i IV klasa bonitacyjna, uprawia się tutaj zboża i ziemniaki, 

ale znacząca jest również produkcja warzyw i owoców2.  

Tabela 10 Struktura gospodarstw rolnych w poszczególnych gminach LGD oraz porównanie średniej obszaru LGD do 

województwa i kraju w 2020 r. 

Jednostka terytorialna 

Udział 

powierzchni 

gospodarstw 

rolnych w 

powierzchni 

ogółem 

Udział gospodarstw w gospodarstwach rolnych ogółem ze 

względu na wielkość 
 

1–5 ha 5–10 ha 10–15 ha 15 ha i więcej 

 

 

Miasto Międzyrzec Podlaski 70,7 18,0 12,8 8,1 60,9  

Miasto Terespol  77,6 13,3 25,8 0,0 54,7  

Gmina Biała Podlaska 49,3 12,4 19,4 17,1 51,0  

Gmina Drelów 46,6 8,8 19,5 20,2 51,4  

Gmina Janów Podlaski  54,0 8,8 14,3 15,8 60,9  

Gmina Kodeń  50,2 8,3 16,0 8,8 66,8  

Gmina Konstantynów  65,6 9,5 20,8 14,7 54,9  

Gmina Leśna Podlaska  70,3 9,1 21,3 0,0 52,6  

Gmina Łomazy  63,1 6,5 14,7 17,7 61,1  

Gmina Międzyrzec Podlaski  55,1 13,8 25,0 19,9 41,2  

Gmina Piszczac  58,2 10,1 17,5 17,1 55,2  

Gmina Rokitno  52,9 6,3 14,8 0,0 61,9  

Gmina Rossosz  48,4 11,5 25,7 0,0 41,0  

Gmina Sławatycze  62,2 8,1 16,8 13,3 61,7  

Gmina Sosnówka  60,3 3,3 10,2 0,0 67,6  

Gmina Terespol  45,6 14,1 20,5 0,0 52,3  

Gmina Tuczna  59,4 6,5 11,8 15,5 66,1  

Gmina Wisznice  61,0 6,1 14,5 0,0 58,1  

Gmina Zalesie  50,9 9,5 15,7 11,9 62,8  

Bialskopodlaska LGD 55,3 9,2 17,5 11,5 56,5  

województwo lubelskie 55,5 16,5 21,2 13,9 48,2  

Polska 47,8 11,6 13,7 10,6 64,0  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
2 Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Bielsko-Białej, Powiat Bialski, powiatbialski.eu 
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 W 2012 roku rozpoczął się wieloletni projekt badawczy pn. Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(MROW) finansowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej3. Celem projektu jest stała 

obserwacja zmian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich w Polsce. W wyniku 

zastosowania procedur statystycznych, wykorzystujących przyjęty schemat analizy, zdefiniowano typy gmin 

podobnych pod względem struktury rozwoju, a więc charakteryzujących się podobną kombinacją ocen dla jedenastu 

składowych definiujących operacyjnie rozwój obszarów wiejskich. Przyjęta metoda pozwoliła wydzielić 7 typów 

gmin, które w MROW stały się przedmiotem analizy. Zgodnie z przyjętą metodologią gminy Bialskopodlaska LGD 

zostały zakwalifikowane jako następujące typy:  

− przewaga funkcji rolniczej, pośrednie – gminy: Konstantynów, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, 

Wisznice; 

− dominacja rolnictwa tradycyjnego – gminy: Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Leśna Podlaska, Łomazy, 

Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Zalesie.  

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej została zwaloryzowana przez Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach w latach 70-tych. Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej 

(WWRPP) pozwala na ilościową i przestrzenną ocenę czynników naturalnych, decydujących o potencjalnej 

wydajności plonów na poziomie lokalnym. WWRPP jest wskaźnikiem złożonym, przyjmującym wartość 

maksymalną 120 pkt. Średnia wartość wskaźnika dla województwa lubelskiego wynosi 74,1 pkt, przy średniej dla 

kraju 66,6 pkt. Jakość przestrzeni rolniczej jest jednak zróżnicowana przestrzennie.  

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) to tereny, na których produkcja rolnicza jest 

utrudniona ze względu na warunki naturalne (mapa 7). 

Mapa 7 Sumaryczna mapa obszarów ONW w Polsce 

 
Źródło: strona internetowa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, 

onw.iung.pulawy.pl/mapa 

 
3 Strona internetowa Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 

irwirpan.waw.pl/index.php/offer/show/538/badania/monitoring-rozwoju-obszarow-wiejskich/badania/monitoring-rozwoju-

obszarow-wiejskich 
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Na terenie Bialskopodlaska LGD wyodrębniono obszary, które zostały sklasyfikowane jako obszary ONW 

z ograniczeniami naturalnymi:  

• Gmina Biała Podlaska: 21 obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 23 obszary 

ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 2); 

• Gmina Drelów: 13 obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 5 obszarów ONW 

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 2); 

• Gmina Janów Podlaski: 13 obszarów ONW typu specyficznego (strefa 1), 5 obszarów ONW  

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 2 obszary ONW z ograniczeniami naturalnymi 

(strefa 2); 

• Gmina Kodeń: 9 obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 9 obszarów ONW  

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 2); 

• Gmina Konstantynów: 1 obszar ONW typu specyficznego (strefa 1), 4 obszary ONW  

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1); 

• Gmina Leśna Podlaska: 13 obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 4 obszary 

ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 2); 

• Gmina Łomazy: 13 obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 6 obszarów ONW 

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 2); 

• Gmina Międzyrzec Podlaski: 23 obszary ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 12 

obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 2); 

• Gmina Piszczac: 9 obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 9 obszarów ONW 

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 2); 

• Gmina Rokitno: 9 obszarów ONW typu specyficznego (strefa 1), 4 obszary ONW  

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 3 obszary ONW z ograniczeniami naturalnymi  

(strefa 2);  

• Gmina Rossosz: 2 obszary ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 4 obszary ONW  

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 2); 

• Gmina Sławatycze: 9 obszarów ONW typu specyficznego (strefa 1), 4 obszary ONW  

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1);  

• Gmina Sosnówka: 7 obszarów ONW typu specyficznego (strefa 1), 5 obszarów ONW  

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 1 obszar ONW z ograniczeniami naturalnymi  

(strefa 2);  

• Gmina Terespol: 17 obszarów ONW typu specyficznego (strefa 1), 1 obszar ONW  

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 7 obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi  

(strefa 2); 

• Gmina Tuczna: 16 obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 1 obszar ONW  

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 2); 

• Gmina Wisznice: 10 obszarów ONW typu specyficznego (strefa 1), 4 obszary ONW  

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 1 obszar ONW z ograniczeniami naturalnymi  

(strefa 2);  

• Gmina Zalesie: 17 obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi (strefa 1) oraz 3 obszary ONW  

z ograniczeniami naturalnymi (strefa 2). 
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7. Finanse samorządowe 

Sytuację finansową samorządów z obszaru Bialskopodlaska LGD obrazują wskaźniki dochodów ogółem, 

dochodów własnych gmin oraz wydatków majątkowych i bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca (tabele 11–12, 

wykresy 17–20).  

Tabela 11 Dochody ogółem i dochody własne na 1 mieszkańca (zł) w gminach LGD oraz porównanie średniej obszaru 

LGD do województwa i kraju w latach 2016–2021 

Jednostka terytorialna 
Dochody ogółem na 1 mieszkańca (zł) Dochody własne na 1 mieszkańca (zł) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Miasto Międzyrzec Podlaski 3 726 4 033 4 552 5 050 5 480 5 613 1 468 1 499 1 616 1 892 2 100 2 274 

Miasto Terespol  3 423 3 350 3 644 4 117 5 340 5 960 1 430 1 480 1 623 1 744 2 007 2 253 

Gmina Biała Podlaska 3 759 3 867 4 391 4 739 4 944 5 807 1 102 1 008 1 250 1 394 1 610 1 621 

Gmina Drelów 3 922 4 279 5 889 5 793 6 135 6 962 756 795 1 024 1 335 1 219 1 354 

Gmina Janów Podlaski  4 013 4 206 5 080 5 528 6 352 6 313 1 163 1 211 1 435 1 852 2 236 1 989 

Gmina Kodeń  3 613 4 169 5 216 5 201 6 376 7 443 1 025 1 212 1 137 1 320 1 537 1 620 

Gmina Konstantynów  4 030 4 548 5 620 5 319 6 134 6 363 1 031 1 051 1 154 1 395 1 568 1 777 

Gmina Leśna Podlaska  3 801 4 453 5 034 5 121 6 132 6 579 965 1 013 929 1 252 1 396 1 454 

Gmina Łomazy  3 861 4 481 4 720 5 741 6 380 6 573 856 917 1 187 1 281 1 861 1 357 

Gmina Międzyrzec Podlaski  3 864 4 773 5 167 5 623 6 576 6 875 843 1 012 1 020 1 232 1 142 1 478 

Gmina Piszczac  3 901 4 168 4 917 5 390 6 104 6 916 1 176 719 984 1 113 1 464 1 250 

Gmina Rokitno  3 692 4 213 4 971 5 122 5 744 6 446 911 868 1 190 1 472 1 486 1 391 

Gmina Rossosz  3 921 5 168 6 558 5 373 5 539 6 468 722 879 1 185 902 1 257 1 123 

Gmina Sławatycze  3 688 4 331 4 783 6 122 7 310 7 015 945 1 015 1 139 1 404 2 321 1 765 

Gmina Sosnówka  3 709 4 187 4 661 4 967 5 452 7 312 863 1 033 929 959 1 326 1 630 

Gmina Terespol  4 877 4 879 5 399 4 932 5 907 7 856 2 519 2 574 3 172 2 500 3 114 5 026 

Gmina Tuczna  4 275 4 694 5 507 5 960 6 192 7 233 772 801 978 1 175 1 024 1 209 

Gmina Wisznice  3 819 4 866 4 835 5 486 7 104 7 563 1 117 1 142 1 180 1 280 1 628 1 886 

Gmina Zalesie  4 253 4 770 5 029 5 082 5 735 6 221 1 388 1 504 1 574 1 640 2 067 2 079 

Bialskopodlaska LGD 3 891 4 310 4 913 5 213 5 903 6 509 1 186 1 201 1 367 1 508 1 747 1 907 

województwo lubelskie 4 065 4 444 4 932 5 449 6 129 6 733 1 577 1 654 1 817 2 046 2 286 2 370 

Polska 4 585 4 936 5 387 5 968 6 518 7 209 2 368 2 508 2 732 2 958 3 180 3 471 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 17 Dochody własne na 1 mieszkańca (zł) na obszarze LGD w latach 2016–2021 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 18 Dochody własne na 1 mieszkańca (zł) na obszarze LGD w porównaniu do województwa i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Źródłami dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) są m.in.: wpływy z podatków, 

opłat, dochody z majątku JST, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody JST, 

odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej i inne. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi JST są również udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)4.  

 Wydatki z budżetu ogółem to wszelkie środki publiczne przekazywane z budżetu na realizację zadań. 

Wyróżnia się wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz wydatki 

majątkowe, które obejmują wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych i dotacje 

celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji, a także 

wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  

 

 

 
4 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267). 
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Wykres 19 Wydatki ogółem na 1 mieszkańca (zł) na obszarze LGD w latach 2016–2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 20 Wydatki ogółem na 1 mieszkańca (zł) na obszarze LGD w porównaniu do województwa i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 12 Wydatki majątkowe i wydatki bieżące na 1 mieszkańca (zł) w gminach LGD oraz porównanie średniej 

obszaru LGD do województwa i kraju w latach 2016–2021 

Jednostka terytorialna 
Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca Wydatki bieżące na 1 mieszkańca  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Miasto Międzyrzec Podlaski 181 280 1 266 666 576 423 3 461 3 788 3 910 4 248 4 786 5 007 

Miasto Terespol  412 183 562 672 1 317 1 772 2 923 3 126 3 204 3 485 3 970 3 968 

Gmina Biała Podlaska 268 382 1 157 235 382 666 3 197 3 502 3 523 3 937 4 091 4 389 

Gmina Drelów 162 449 2 585 1 572 1 033 1 011 3 683 3 907 4 069 4 372 4 745 4 977 

Gmina Janów Podlaski  901 926 2 298 1 370 1 665 1 347 2 959 3 284 3 414 3 712 4 289 4 554 

Gmina Kodeń  65 439 2 271 581 1 302 874 3 447 3 819 3 742 4 290 4 861 4 937 

Gmina Konstantynów  322 638 2 106 607 974 698 3 511 3 816 4 006 4 562 5 029 5 277 

Gmina Leśna Podlaska  373 312 1 458 467 1 292 786 3 470 3 856 4 044 4 333 4 784 4 961 

Gmina Łomazy  447 672 835 1 733 1 002 1 420 3 351 3 743 3 854 4 168 4 521 4 799 

Gmina Międzyrzec Podlaski  177 811 1 537 1 730 1 073 1 543 3 513 3 887 4 220 4 653 5 057 5 213 

Gmina Piszczac  321 834 2 008 534 745 1 292 3 606 4 090 4 174 4 465 4 917 5 279 

Gmina Rokitno  146 858 895 642 1 052 473 3 366 3 591 3 893 4 240 4 826 5 128 

Gmina Rossosz  262 2 285 1 226 1 462 365 503 3 510 3 869 4 037 4 327 4 440 4 784 

Gmina Sławatycze  60 79 172 1 574 1 949 1 344 3 516 4 147 4 408 4 971 4 928 5 374 

Gmina Sosnówka  144 739 698 797 99 1 171 3 218 3 551 3 785 4 058 4 604 5 053 

Gmina Terespol  1 125 980 2 005 1 086 119 674 3 596 3 432 3 792 3 838 4 316 4 557 

Gmina Tuczna  139 149 1 413 1 115 893 1 482 3 989 4 371 4 462 4 645 5 114 5 473 

Gmina Wisznice  123 1 253 957 1 271 1 717 2 588 3 434 3 657 3 838 4 251 5 058 5 462 

Gmina Zalesie  490 855 946 334 878 1 225 3 790 4 109 4 415 4 521 4 798 5 003 

Bialskopodlaska LGD 330 618 1 433 902 872 1 047 3 427 3 732 3 891 4 224 4 644 4 892 

województwo lubelskie 394 592 1 034 943 1 009 1 038 3 574 3 886 4 101 4 529 4 985 5 307 

Polska 508 697 1 066 1 011 953 1 022 3 918 4 259 4 509 5 039 5 507 5 832 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Na mapie 8 przedstawiono wskaźnik udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w poszczególnych 

gminach Bialskopodlaska LGD w 2021 r.  
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Mapa 8 Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w poszczególnych gminach LGD w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Jednym z elementów dochodów własnych samorządu jest udział w podatkach stanowiących dochody 

budżetu państwa w postaci wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie danej 

gminy oraz od osób prawnych. Na wykresach 21–22 oraz na mapie 9 przedstawiono wpływy z podatku dochodowego 

od osób fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Natomiast na wykresach 23–24 oraz na mapie 10 zobrazowano 

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Wykres 21 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł) na obszarze LGD w latach 2016–2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

387
418

481

542 551

624

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2018 2019 2020 2021



31 

 

Wykres 22 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł) na obszarze LGD w porównaniu do województwa i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Mapa 9 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych gminach LGD w 2021 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Wykres 23 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł) na obszarze LGD w latach 2016–2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 24 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł) na obszarze LGD w porównaniu do województwa i kraju w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Mapa 10 Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych gminach LGD w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne  
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W kontekście analizy stanu finansów publicznych ważny jest także tzw. wskaźnik G, czyli wskaźnik 

dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla poszczególnych gmin. Wskaźnik ten stanowi podstawę 

do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na dany rok. W poniższej tabeli 

przedstawiono wartość wskaźnika G dla każdej z gmin Bialskopodlaska LGD i średnio dla LGD w latach  

2020–2022.  

Tabela 13 Wskaźnik G dla poszczególnych gmin LGD oraz średnia wartość obszaru LGD w latach 2020–2022 

Jednostka terytorialna 2020 2021 2022 

Miasto Międzyrzec Podlaski 1 410,00 1 520,62 1 575,12 

Miasto Terespol  1 466,44 1 571,14 1 519,70 

Gmina Biała Podlaska 1 150,53 1 202,45 1 300,02 

Gmina Drelów 790,06 900,35 905,74 

Gmina Janów Podlaski  1 099,45 1 174,15 1 190,94 

Gmina Kodeń  788,76 866,13 870,84 

Gmina Konstantynów  822,84 931,10 997,24 

Gmina Leśna Podlaska  742,01 820,57 830,34 

Gmina Łomazy  834,58 897,01 879,88 

Gmina Międzyrzec Podlaski  909,82 975,55 1 025,16 

Gmina Piszczac  827,09 895,18 929,86 

Gmina Rokitno  864,90 954,33 1 058,45 

Gmina Rossosz  803,19 793,55 939,00 

Gmina Sławatycze  868,83 905,44 934,75 

Gmina Sosnówka  793,83 848,65 890,44 

Gmina Terespol  2 794,21 2 175,01 2 435,24 

Gmina Tuczna  879,41 725,27 742,76 

Gmina Wisznice  1 069,44 1 144,62 1 292,12 

Gmina Zalesie  1 487,33 1 560,86 1 587,79 

Bialskopodlaska LGD 1 073,83 1 098,00 1 152,92 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów 
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8. Opieka społeczna 

Pomoc społeczna polega na działaniu zmierzającym do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób 

i rodzin. Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej z mocy ustawy spoczywa na gminie oraz na 

administracji rządowej. Z tego obowiązku wynika podział na zadania zlecone finansowane z budżetu centralnego 

i zadania własne, na które środki pochodzą z budżetu gminy.  

Sytuację panującą na obszarze Bialskopodlaska LGD w zakresie polityki społecznej obrazują następujące 

wskaźniki: udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w liczbie mieszkańców ogółem, 

gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego na 10 tys. 

mieszkańców, rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, udział % dzieci 

w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku. 

 Wartość wskaźnika udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w liczbie mieszkańców 

ogółem przedstawiono na wykresach 25 i 26 oraz na mapie 11.  

Wykres 25 Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w liczbie mieszkańców ogółem na 

obszarze LGD w latach 2016–2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 26 Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w liczbie mieszkańców ogółem na 

obszarze LGD w porównaniu do województwa i kraju w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Mapa 11 Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w liczbie mieszkańców ogółem  

w poszczególnych gminach LGD w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 W tabeli 14 przedstawiono wartości wskaźnika gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej 

pomocy społecznej wg kryterium dochodowego ogółem na 10 tys. mieszkańców.  
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Tabela 14 Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

ogółem na 10 tys. mieszkańców w gminach LGD oraz porównanie średniej obszaru LGD do województwa i kraju  

w latach 2016–2020 

Jednostka terytorialna 

Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej 

wg kryterium dochodowego ogółem na 10 tys. mieszkańców 
 

2016 2017 2018 2019 2020  

Miasto Międzyrzec Podlaski 415 399 369 352 337  

Miasto Terespol  313 300 283 239 244  

Gmina Biała Podlaska 327 318 283 230 165  

Gmina Drelów 361 293 226 198 105  

Gmina Janów Podlaski  247 146 150 150 137  

Gmina Kodeń  465 428 418 394 364  

Gmina Konstantynów  365 308 315 263 240  

Gmina Leśna Podlaska  305 275 236 196 184  

Gmina Łomazy  179 152 137 141 134  

Gmina Międzyrzec Podlaski  431 417 386 322 285  

Gmina Piszczac  212 209 183 163 157  

Gmina Rokitno  327 327 328 323 308  

Gmina Rossosz  412 411 384 379 300  

Gmina Sławatycze  700 716 710 720 562  

Gmina Sosnówka  489 493 463 440 394  

Gmina Terespol  334 309 302 278 262  

Gmina Tuczna  674 668 579 506 495  

Gmina Wisznice  190 201 193 211 184  

Gmina Zalesie  499 382 327 279 240  

Bialskopodlaska LGD 362 337 310 281 248  

województwo lubelskie 285 260 244 227 210  

Polska 268 249 233 215 199  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 W tabeli 15 przedstawiono wartości wskaźników: rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci  

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców (mapa 12) oraz udział % dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują 

zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.  
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Tabela 15 Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców oraz udział % dzieci  

w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku w gminach LGD 

oraz porównanie średniej obszaru LGD do województwa i kraju w latach 2016–2020 

Jednostka terytorialna 

Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na 

dzieci w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 

Udział % dzieci w wieku do lat 17, na 

które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny 

w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020  

Miasto Międzyrzec Podlaski 52 50 48 40 33 49 48 46 40 35  

Miasto Terespol  33 32 29 26 23 35 33 31 28 23  

Gmina Biała Podlaska 59 58 54 44 35 50 50 46 40 29  

Gmina Drelów 70 64 56 48 43 66 62 56 51 42  

Gmina Janów Podlaski  44 46 42 38 35 43 44 42 38 37  

Gmina Kodeń  39 38 37 29 28 43 41 39 34 32  

Gmina Konstantynów  60 58 53 50 45 52 48 46 45 39  

Gmina Leśna Podlaska  55 54 53 45 41 55 56 56 49 44  

Gmina Łomazy  58 55 52 46 44 61 59 56 53 46  

Gmina Międzyrzec Podlaski  71 69 63 54 48 65 63 58 52 44  

Gmina Piszczac  57 56 53 45 43 53 53 49 43 41  

Gmina Rokitno  48 51 45 37 35 49 51 47 46 39  

Gmina Rossosz  70 66 60 55 48 73 70 64 59 48  

Gmina Sławatycze  57 56 54 51 47 52 52 48 52 44  

Gmina Sosnówka  43 47 43 35 37 53 57 51 43 41  

Gmina Terespol  40 38 38 30 29 38 36 37 30 31  

Gmina Tuczna  57 58 52 44 41 66 68 61 53 45  

Gmina Wisznice  47 49 44 38 33 46 48 45 38 36  

Gmina Zalesie  60 59 56 49 45 54 53 53 45 42  

Bialskopodlaska LGD 54 53 50 42 38 52 51 48 43 37  

województwo lubelskie 39 38 37 33 29 39 39 38 34 30  

Polska 29 29 29 26 21 29 29 29 27 23  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Mapa 12 Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w poszczególnych 

gminach LGD w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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9. Dostęp do infrastruktury i usług publicznych  

O polityce społecznej oraz dostępie do wysokiej jakości usług publicznych może świadczyć odsetek dzieci 

objętych opieką w żłobkach. Na terenie obszaru Bialskopodlaska LGD w 2021 roku zlokalizowanych było sześć 

podmiotów, które świadczyły usługi opieki nad dziećmi do lat 3 – po jednym żłobku w gminach Biała Podlaska, 

Konstantynów, Wisznice oraz w Mieście Międzyrzec Podlaski, a także dodatkowo 2 kluby dziecięce – w gminach 

Łomazy i Wisznice. Na terenie pozostałych gmin nie funkcjonował żaden podmiot oferujący usługi opieki nad 

dziećmi do lat 3. Wartość wskaźnika liczba dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3 

w gminach, na terenie których zlokalizowane były podmioty świadczące usługi opieki nad dziećmi dla lat 3, 

corocznie wzrastała (wyjątek stanowiła Gmina Konstantynów, gdzie poziom wskaźnika w 2021 r. zmalał). 

O wysokiej jakości usług publicznych świadczy również dostępność dzieci do wychowania przedszkolnego 

na obszarze danej gminy. Celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka, które 

powinno być realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania. Dostępność wysokiej jakości opieki 

przedszkolnej na danym terenie jest jednym z czynników umożliwiających aktywność zawodową rodzicom, dlatego 

ważne jest nie tylko, aby przedszkola istniały, ale też żeby funkcjonowały co najmniej przez 8 godzin dziennie. 

W tabeli 16 przedstawiono wartości wskaźników udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej 

liczbie dzieci w wieku 3–5 lat oraz liczba dzieci przypadająca na 1 placówkę wychowania przedszkolnego w latach 

2016–2021. 
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Tabela 16 Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3–5 lat oraz liczba 

dzieci przypadająca na 1 placówkę wychowania przedszkolnego w gminach LGD oraz porównanie średniej obszaru 

LGD do województwa i kraju w latach 2016–2021 

Jednostka terytorialna 

Udział % dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci  

w wieku 3–5 lat 

Liczba dzieci przypadająca na 1 placówkę 

wychowania przedszkolnego 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Miasto Międzyrzec Podlaski 83 88 90 86 99 105 91 92 85 88 94 82  

Miasto Terespol  84 91 92 102 80 94 163 158 145 132 147 144  

Gmina Biała Podlaska 52 62 71 68 59 59 51 47 39 41 50 47  

Gmina Drelów 64 60 69 78 73 73 154 158 178 184 194 184  

Gmina Janów Podlaski  62 68 72 78 71 81 165 151 144 148 156 150  

Gmina Kodeń  41 45 56 50 67 78 111 102 94 86 81 85  

Gmina Konstantynów  60 69 69 75 70 78 139 144 160 162 162 152  

Gmina Leśna Podlaska  52 58 62 57 59 65 144 130 122 115 78 75  

Gmina Łomazy  73 70 66 72 67 74 136 135 143 139 131 127  

Gmina Międzyrzec Podlaski  65 68 70 77 72 76 brak danych 324 327 371 402  

Gmina Piszczac  61 66 68 66 61 70 117 76 105 103 103 113  

Gmina Rokitno  41 45 49 58 58 53 brak danych  

Gmina Rossosz  68 81 96 111 75 78 33 29 26 23 55 58  

Gmina Sławatycze  61 63 75 86 73 80 66 68 65 70 70 65  

Gmina Sosnówka  64 66 58 55 58 63 34 33 35 85 78 75  

Gmina Terespol  48 52 54 59 66 67 200 199 173 177 175 185  

Gmina Tuczna  57 63 56 40 55 60 82 81 71 70 67 78  

Gmina Wisznice  81 86 89 90 100 101 70 67 65 69 69 64  

Gmina Zalesie  65 72 77 67 75 78 161 162 156 158 136 136  

Bialskopodlaska LGD 64 69 73 74 72 77 101 96 112 115 117 117  

województwo lubelskie 79 82 84 85 83 86 94 91 86 85 89 89  

Polska 81 85 87 88 85 88 86 83 80 80 83 82  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W tabeli 17 przedstawiony został współczynnik skolaryzacji brutto oraz liczba uczniów w przeliczeniu na  

1 000 mieszkańców. Współczynnik skolaryzacji jest miarą powszechności nauczania, tj. służy do oceny aktywności 

edukacyjnej ludności. 

Ze względu na to, że w Polsce nauka w szkołach podstawowych jest obowiązkowa, współczynnik 

skolaryzacji osiąga dość wysokie wartości, ponieważ wszystkie dzieci w wieku szkolnym powinny być objęte nauką. 

Wartość wskaźnika poniżej 100% nie oznacza, że dzieci nie uczęszczają do szkół w ogóle, ale może wynikać z faktu, 

że kształcą się w szkołach zlokalizowanych na obszarze innych jednostek terytorialnych lub też kształcą się za 

granicą. W drugą stronę – współczynnik powyżej 100% (np. w Gminie Rossosz i Mieście Terespol w 2020 r.) 

oznacza, że do szkół na terenie gminy uczęszczają osoby zameldowane poza nią (najczęściej z gmin sąsiednich)  

i jest to charakterystyczne dla miast, ale może też oznaczać, że w tych szkołach uczą się osoby, które przekroczyły 

wiek nominalnie przypisany temu poziomowi edukacji. Im niższy współczynnik skolaryzacji, tym mniej dzieci, które  

w danej gminie powinny realizować obowiązek szkolny. Można założyć, że jeśli dzieci z danej gminy nie uczęszczają 
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w niej do szkoły, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ogóle fizycznie ich tam nie ma, a co za tym idzie – nie 

ma też rodziców (wyjazd za granicę, praca i nauka w większych ośrodkach miejskich). 

Tabela 17 Współczynnik skolaryzacji brutto oraz liczba uczniów w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w gminach LGD 

oraz porównanie średniej obszaru LGD do województwa i kraju w latach 2016–2020 

Jednostka terytorialna 
Współczynnik skolaryzacji brutto 

Liczba uczniów w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Międzyrzec Podlaski 102,4 101,5 100,5 99,2 98,1 63 73 82 83 86 

Miasto Terespol  103,4 102,6 102,1 98,8 101,0 60 70 78 75 80 

Gmina Biała Podlaska 73,0 70,6 68,1 65,1 63,0 54 61 68 65 62 

Gmina Drelów 99,5 97,7 97,6 97,6 94,9 67 78 89 84 83 

Gmina Janów Podlaski  84,7 87,4 88,1 86,1 85,4 54 66 78 76 80 

Gmina Kodeń  86,1 85,3 86,4 86,6 90,8 52 60 68 72 76 

Gmina Konstantynów  94,3 95,2 93,8 94,0 93,4 60 71 83 84 86 

Gmina Leśna Podlaska  85,7 78,7 80,9 78,6 79,0 54 58 69 66 69 

Gmina Łomazy  99,7 98,6 95,5 95,7 96,4 59 70 76 77 79 

Gmina Międzyrzec Podlaski  89,5 88,9 89,3 89,9 91,7 67 77 88 89 91 

Gmina Piszczac  82,5 81,6 84,1 82,5 82,4 55 63 74 75 79 

Gmina Rokitno  82,6 83,7 86,6 82,9 83,4 57 68 80 82 84 

Gmina Rossosz  99,3 100,0 97,2 98,3 100,6 60 68 78 80 79 

Gmina Sławatycze  90,6 88,8 85,1 90,5 90,2 61 71 78 83 80 

Gmina Sosnówka  88,1 92,2 86,4 88,4 87,0 44 57 65 69 74 

Gmina Terespol  84,0 83,5 78,7 82,1 80,7 53 63 68 73 75 

Gmina Tuczna  89,6 91,6 85,4 87,5 86,8 58 66 67 68 71 

Gmina Wisznice  89,7 91,0 91,0 89,8 87,1 59 67 76 73 76 

Gmina Zalesie  108,7 99,7 97,5 96,3 90,2 73 79 87 89 88 

Bialskopodlaska LGD 91,2 90,4 89,2 88,9 88,5 59 68 77 77 79 

województwo lubelskie 96,1 95,1 95,6 95,4 96,6 58 67 77 77 78 

Polska 96,6 95,2 95,5 95,1 96,0 60 69 79 80 81 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Kolejnym etapem nauki jest szkolnictwo podstawowe. Na obszarze Bialskopodlaska LGD zlokalizowane są 

następujące publiczne placówki oświatowe5: 

− Miasto Międzyrzec Podlaski: cztery placówki oświatowe; 

− Miasto Terespol: jedna placówka oświatowa; 

− Gmina Biała Podlaska: dziesięć placówek oświatowych: w Sworach, Grabanowie, Hrudzie, Sławacinku 

Starym, Sitniku, Styrzyńcu, Dokudowie, Ciciborze Dużym, Ortelu Książęcym Drugim, Woskrzenicach 

Dużych; 

− Gmina Drelów: pięć placówek oświatowych: w Witorożu, Dołdze, Szóstce, Żerocinie, Drelowie; 

− Gmina Janów Podlaski: jedna placówka oświatowa w Janowie Podlaskim; 

− Gmina Kodeń: jedna placówka oświatowa w Kodniu; 

 
5 Rejestr Szkół i Palcówek Oświatowych, System Informacji Oświatowej, strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

rspo.gov.pl 
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− Gmina Konstantynów: dwie placówki oświatowe: w Konstantynowie i Komarnie Kolonii; 

− Gmina Leśna Podlaska: jedna placówka oświatowa w Leśnej Podlaskiej; 

− Gmina Łomazy: dwie placówki oświatowe: w Łomazach i Huszczy; 

− Gmina Międzyrzec Podlaski: osiem placówek oświatowych: w Halasach, Krzewicy, Misiach, 

Rogoźnicy, Rudnikach, Rzeczycy, Tłuśćcu, Tuliłowie; 

− Gmina Piszczac: pięć placówek oświatowych: dwie w Piszczacu, po jednej w Połoskach, Chotyłowie, 

Zalutyniu; 

− Gmina Rokitno: jedna placówka oświatowa w Rokitnie; 

− Gmina Rossosz: jedna placówka oświatowa w Rossoszu; 

− Gmina Sławatycze: jedna placówka oświatowa w Sławatyczach; 

− Gmina Sosnówka: dwie placówki oświatowe: w Sosnówce i Motwicy; 

− Gmina Terespol: trzy placówki oświatowe: w Kobylanach, Małaszewiczach i Neplach; 

− Gmina Tuczna: jedna placówka oświatowa w Tucznej; 

− Gmina Wisznice: cztery placówki oświatowe: w Wisznicach, Dubicy Dolnej, Horodyszczu, Dołholisce; 

− Gmina Zalesie: pięć placówek oświatowych: w Wólce Dobryńskiej, Zalesiu, Kijowcu, Berezówce, 

Dobryniu Dużym. 

 Jakość szkolnictwa w poszczególnych gminach obrazują średnie wyniki z egzaminów w klasie 8 szkoły 

podstawowej, które są zakończeniem tego etapu nauczania. Po reformie szkolnictwa, w wyniku której zlikwidowano 

gimnazja, pierwszy egzamin ósmoklasisty odbył się w 2019 r. Według najaktualniejszych danych, najlepsze wyniki 

z egzaminu w roku 2022 osiągnęli uczniowie szkół: z Gminy Kodeń w zakresie języka polskiego (64,2%),  natomiast 

z Gminy Wisznice w zakresie matematyki (69,3%) oraz uczniowie z Gminy Terespol w zakresie języka angielskiego 

(71,3%).  

W poniższej tabeli przedstawiono średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty w poszczególnych gminach 

Bialskopodlaska LGD w porównaniu do średniej wojewódzkiej i krajowej w latach 2019–2022 w ramach trzech 

podstawowych przedmiotów, tj. język polski, język angielski, matematyka (kolorem zielonym wpisano dwa 

najlepsze wyniki w danym roku z danego przedmiotu wśród gmin obszaru LGD).  
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Tabela 18 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminach LGD w porównaniu do województwa i kraju w latach 2019–2022 

Jednostka terytorialna 
Język polski Matematyka Język angielski 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Miasto Międzyrzec 

Podlaski 
62,8 59,1 55,8 58,4 35,6 40,5 41,4 49,7 52,3 47,3 61,3 60,7 

Miasto Terespol  68,2 59,2 60,5 62,3 41,6 40,8 44,8 52,3 57,5 50,0 60,1 59,2 

Gmina Biała Podlaska 61,3 60,6 59,8 55,6 42,5 41,5 41,1 54,0 47,8 44,7 55,7 56,3 

Gmina Drelów 60,5 55,8 56,7 48,2 39,1 43,8 40,2 47,0 41,9 41,4 48,5 48,0 

Gmina Janów Podlaski  56,4 56,0 49,8 52,4 34,3 39,3 35,6 45,3 59,7 50,1 62,6 66,1 

Gmina Kodeń  74,1 63,0 55,5 64,2 50,4 39,5 42,4 52,1 57,8 37,2 56,7 64,5 

Gmina Konstantynów  58,2 51,8 49,5 59,0 40,1 43,5 36,1 48,9 46,8 37,3 40,2 57,2 

Gmina Leśna Podlaska  52,0 53,9 50,1 54,6 31,3 43,4 40,5 43,9 45,6 44,3 58,3 54,5 

Gmina Łomazy  59,5 57,6 49,1 52,3 35,3 48,6 40,8 50,9 52,8 51,7 66,7 48,8 

Gmina Międzyrzec Podlaski  57,9 57,8 57,4 53,8 36,4 40,1 36,7 48,4 40,0 37,2 49,5 47,1 

Gmina Piszczac  65,4 54,4 59,4 54,4 37,8 37,7 39,4 46,4 41,6 45,4 51,9 61,7 

Gmina Rokitno  59,6 59,2 52,7 48,6 34,4 46,4 43,1 43,7 61,5 61,7 51,1 48,8 

Gmina Rossosz  63,1 50,4 62,3 57,0 35,7 48,8 44,0 48,0 58,5 60,1 57,4 64,1 

Gmina Sławatycze  50,2 56,0 61,5 63,7 27,6 33,8 36,2 47,1 
brak 

danych 
40,2 46,1 63,9 

Gmina Sosnówka  60,6 67,8 67,8 60,5 34,3 38,4 51,0 43,3 43,3 49,0 55,6 67,1 

Gmina Terespol  60,2 62,4 56,6 53,8 35,6 44,0 42,2 53,2 54,2 50,5 60,2 71,3 

Gmina Tuczna  57,8 56,3 52,9 46,7 35,3 35,8 48,9 43,5 54,9 38,0 60,3 48,4 

Gmina Wisznice  63,2 66,1 52,3 56,1 50,5 47,8 38,8 69,3 59,8 52,2 50,9 68,5 

Gmina Zalesie  56,0 51,7 56,9 60,2 35,6 37,8 35,5 51,6 49,8 48,4 52,1 64,8 

Bialskopodlaska LGD 60,4 57,8 56,1 55,9 37,6 41,7 41,0 49,4 48,7 46,7 55,0 59,0 

województwo lubelskie 63,7 60,1 61,1 63,6 44,4 46,2 47,0 56,4 56,2 52,0 62,6 64,1 

Polska 63,0 59,0 60,0 60,0 45,0 46,0 47,0 57,0 59,0 54,0 66,0 67,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji i Nauki (mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow) 

Poza nauką na poziomie podstawowym, na obszarze Bialskopodlaska LGD mieszkańcy mają dostęp do 

kształcenia na szczeblu średnim, tj. w liceum, technikum oraz szkołach zawodowych. Na terenie obszaru LGD 

funkcjonują następujące szkoły ponadpodstawowe6: 

• Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim (w skład którego wchodzą: liceum 

ogólnokształcące, technikum oraz szkolne schronisko młodzieżowe); 

• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej (w skład 

którego wchodzą: technikum, rolnicze centrum kształcenia ustawicznego, szkoła policealna, 

branżowa szkoła I stopnia); 

• Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim (w skład którego 

wchodzą: technikum, branżowa szkoła I stopnia, centrum kształcenia zawodowego); 

• Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim; 

 
6 Rejestr Szkół i Palcówek Oświatowych, System Informacji Oświatowej, strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

rspo.gov.pl 
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• Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim (w skład którego 

wchodzą: technikum, liceum ogólnokształcące, branżowa szkoła I stopnia, szkolne schronisko 

młodzieżowe); 

• Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim; 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu – Gmina Piszczac – szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy; 

• Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach – Gmina Terespol (w skład 

którego wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia); 

• Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach. 

 Analizując dostęp do infrastruktury i usług publicznych nie sposób pominąć kwestię oferty usług związanych 

z kulturą, sportem i rekreacją. Mieszkańcy obszaru wchodzącego w skład Lokalnej Grupy Działania mają dostęp do 

40 bibliotek i filii, które znajdują się w każdej z gmin członkowskich, z czego najwięcej w Gminie Biała Podlaska – 

7. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców średnia ilość bibliotek i filii na terenie LGD jest wyższa (3,8) niż średnio 

w województwie lubelskim (2,8) i Polsce (2,0)7. Na obszarze prawie wszystkich gmin (poza Gminą Tuczna) 

zlokalizowane są domy i ośrodki kultury, kluby lub świetlice wiejskie.  

Średni udział wydatków z budżetów gmin z obszaru Bialskopodlaska LGD na kulturę i ochronę dziedzictwa 

narodowego w wydatkach ogółem w 2021 r. wyniósł 4,2% i był znacznie wyższy od średniej krajowej, która wynosiła 

2,9% oraz wyższy od średniej wojewódzkiej – 3,0%. Biorąc pod uwagę sumę tego wskaźnika w latach 2016–2021, 

najwyższy udział wydatków na kulturę i dziedzictwo narodowe charakteryzuje Gminę Kodeń (4,5%), najniższy 

poziom wskaźnika wystąpił natomiast w gminach Piszczac i Tuczna – po 2,1%.  

 Jakość i dostęp do infrastruktury to również elementy podstawowe takie jak infrastruktura techniczna –

wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Na wykresie 27 zobrazowano graficznie udział % korzystających z instalacji 

w ogóle ludności średnio na obszarze LGD, województwie lubelskim oraz w Polsce w 2020 r. W tabeli 19 

przedstawiono ten sam wskaźnik na przestrzeni lat 2016–2020. 

Wykres 27 Udział % korzystających z instalacji w ogóle ludności na obszarze LGD, w województwie i kraju w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Tam, gdzie nie istnieje sieć kanalizacyjna, funkcjonują bezodpływowe szamba lub przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Te drugie są tańsze w eksploatacji i przede wszystkim zdecydowanie bardziej przyjazne 

środowisku. Na obszarze LGD użytkowano łącznie 4 880 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków (stan na 31 

 
7 Dane GUS za 2021 r. 
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grudnia 2021 r.). Najwięcej z nich funkcjonowało na terenie gmin Terespol (589 szt.) i Biała Podlaska (554 szt.), 

natomiast najmniej na terenie Miasta Terespol (1 szt.) oraz w Mieście Międzyrzec Podlaski (13 szt.)8.  

 

 
8 Dane GUS za 2021 r. 



 

Tabela 19 Udział % korzystających z instalacji w ogóle ludności w poszczególnych gminach LGD, na obszarze LGD, w województwie i kraju w latach 2016–2020 

Jednostka terytorialna 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności  

wodociągi kanalizacja gaz 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Miasto Międzyrzec Podlaski 87,5 87,6 88,7 88,9 89,0 81,2 81,3 82,8 83,2 83,3 7,7 7,4 7,6 8,5 9,4 

Miasto Terespol  95,1 95,1 95,2 95,2 95,3 67,2 66,2 66,3 66,5 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Biała Podlaska 53,8 54,7 55,7 57,0 57,9 23,8 24,5 25,4 26,9 27,8 6,2 6,6 6,5 8,7 9,5 

Gmina Drelów 54,5 54,7 61,9 66,1 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Janów Podlaski  92,3 92,2 92,3 92,3 92,4 42,8 42,8 42,8 43,7 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Kodeń  70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Konstantynów  90,5 90,5 90,8 90,6 90,7 38,3 38,3 39,6 40,0 40,1 21,9 21,8 22,3 22,8 48,2 

Gmina Leśna Podlaska  65,2 65,3 65,7 65,9 65,9 17,0 16,0 16,0 16,1 16,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Gmina Łomazy  63,5 63,8 64,1 65,0 65,1 21,1 21,5 21,5 21,5 21,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Międzyrzec Podlaski  88,2 88,4 88,6 88,7 89,0 8,6 8,7 8,7 12,8 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Piszczac  91,3 91,4 91,5 91,5 91,6 57,3 57,4 57,7 57,8 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Rokitno  84,8 84,9 85,1 85,2 85,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Gmina Rossosz  31,8 32,0 32,2 33,9 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Sławatycze  96,8 96,8 96,7 96,8 96,9 43,0 43,1 42,0 43,6 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Sosnówka  66,5 66,6 66,9 67,0 67,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Terespol  87,4 87,4 87,5 87,6 87,6 60,6 60,8 61,0 61,3 61,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Tuczna  92,3 92,5 92,5 93,1 93,1 13,0 13,0 13,4 13,3 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Wisznice  82,4 82,4 82,3 82,4 82,6 44,6 45,7 45,7 46,0 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gmina Zalesie  86,1 86,4 86,4 86,8 87,0 29,9 30,5 30,6 33,0 33,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Bialskopodlaska LGD 77,9 78,1 78,7 79,2 79,4 31,5 31,6 31,8 32,4 32,6 1,9 1,9 1,9 2,1 3,5 

województwo lubelskie 86,9 87,0 87,1 87,3 87,4 52,5 52,6 52,9 53,5 53,9 40,7 40,9 41,1 41,9 43,8 

Polska 91,9 92,0 92,0 92,2 92,2 70,2 70,5 70,8 71,2 71,5 52,1 52,1 52,3 52,9 54,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 



 

Średni udział wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w wydatkach ogółem jednostek 

samorządu terytorialnego wchodzących w skład LGD w latach 2016–2021 wyniósł 7,5%. Wynik ten jest niższy od 

średniej dla Polski (8,1%) oraz nieznacznie niższy od średniej dla województwa lubelskiego (7,6%). Należy przy 

tym zauważyć, że wysoka wartość tego wskaźnika wynika z wysokich wydatków na obszarze gmin Wisznice 

(13,8%), Leśna Podlaska (10,7%) oraz Miasta Terespol (10,1%), które jako jedyne z całego obszaru osiągnęły średnią 

wartość z lat 2016–2021 powyżej 10%. Najniższy udział wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

w wydatkach ogółem w tym okresie zanotowano w Gminie Janów Podlaski (3,9%)9. 

 Dostępność usług publicznych należy rozważyć także w kontekście ochrony zdrowia. Według danych GUS10 

jedynie w Mieście Międzyrzec Podlaski funkcjonują przychodnie podległe samorządowi. Na terenie pozostałych 

gmin obszaru występują placówki prywatne, które mają podpisane umowy z NFZ, dlatego też ubezpieczeni 

mieszkańcy gminy mogą korzystać bezpłatnie z ich usług. Na ogół przychodnie świadczą szeroki katalog usług, 

takich jak udzielanie porad lekarskich (w tym specjalistycznych) i stomatologicznych, wykonywanie drobnych 

zabiegów, usług rehabilitacyjnych. Wskaźnik porady lekarskie na 100 mieszkańców określa poziom dostępności 

usług medycznych. Średnio na obszarze LGD w 2021 r. wyniósł 398 porad, co stanowiło wartość zdecydowanie 

niższą od średniej dla województwa (512) i Polski (450). Najwyższą wartość na obszarze zanotowano dla Miasta 

Międzyrzec Podlaski (780), natomiast najniższy wskaźnik charakteryzował Gminę Biała Podlaska (18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
9 Dane GUS. 
10 Dane GUS, stan na dzień 31.12.2021 r. 
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10. Dziedzictwo kulturowe, tożsamość lokalna, potencjał turystyczny 

Obszar LGD położony jest na terenach wschodnich kraju, co już w najwcześniejszych czasach 

determinowało jego historię i dzieje. Historycznie powiat bialski, na terenie którego znajdują się wszystkie gminy 

LGD, a więc można go utożsamić z obszarem LGD, był częścią ziem południowego Podlasia i Polesia. 

Tereny obecnego powiatu bialskiego w czasach piastowskich wchodziły w skład Podlasia i miały istotne 

znaczenie strategiczne ze względu na położenie pomiędzy Polską, Rusią a Litwą. Był to obszar, na którym stykały 

się wpływy Polski, Rusi, Litwy oraz Krzyżaków, a także zapomnianego szczepu Jadźwingów. Pierwotnie tereny te 

były bezludne, ale w X w. ziemie nad Bugiem zajmowały plemiona Bużan i Dulębów, a od zachodu plemiona 

mazurskie. Natomiast z biegiem czasu ludy te były stopniowo wypierane przez Jadźwingów – jeden z licznych 

szczepów litewskich. Był to lud barbarzyński, który zajmował się kradzieżami i grabieżami, dlatego też pospolite 

ruszenie pod dowództwem Bolesława Wstydliwego zmusiło lud Jadźwingów do wycofania się z tych terenów.  

 Na ziemiach tych toczyły się liczne walki pomiędzy Polakami, Rusinami oraz Litwinami, czego efektem 

było przechodzenie wpływów na obszarze z jednej strony na drugą. W 1038 r., w wyniku sytuacji w Polsce, ziemie 

te zostały podbite przez księcia kijowskiego Jarosława Mądrego, natomiast już w 1071 roku na pewien czas wróciły 

do Polski. Następnie panowanie nad ziemią brzeską, w skład której wchodził wówczas dzisiejszy powiat bialski, 

pozostawało w rękach książąt ruskich. Kazimierz Sprawiedliwy w roku 1182 ponownie odzyskał teren ziemi 

brzeskiej i oddał władzę nad nią starostom. W czasie rozbicia dzielnicowego i osłabienia Polski, ziemiami powiatu 

na przemian władali różni książęta ruscy. Do walk pomiędzy Polską a Rusią, ok. 1240 r. dołączyli Tatarzy, którzy 

wykorzystując osłabienie obydwu krajów, w wielkim marszu w 1241 r. zniszczyli wszystko, co stało na ich drodze, 

zabijając lub biorąc w jasyr miejscową ludność. Po nawale tatarskich zagonów, na teren powiatu w 1242 r. weszli 

Litwini, zagarniając dla siebie Podlasie wraz z ziemią brzeską i powiatem bialskim, jednak w połowie XIII w. Leszek 

Czarny z powrotem przywrócił je dla Polski.  

 O prawo do całego Podlasia, w tym również ziem powiatu bialskiego, rościli sobie także Krzyżacy, jednak 

bulla papieża Urbana IV z 1264 r. przyznała je w całości Polakom na zasadzie praw wojennych. W wyniku tego 

Krzyżacy dokonali najazdu w sierpniu 1379 r., podczas którego zniszczyli i zrabowali Brześć. Końcem odwiecznych 

walk pomiędzy Polakami a Litwinami o te ziemie miała być unia polsko-litewska, która została zawarta w 1385 r., 

wówczas ziemia brzeska została terenem wspólnotowym. Ostatecznie status tych ziem został określony w roku 1452, 

kiedy to Księstwo Brzeskie zostało włączone wraz z całym Podlasiem do województwa trockiego, a następnie  

w 1460 roku przyznane Wielkiemu Księstwu Litewskiemu przez Kazimierza Jagiellończyka11.  

 Druga połowa XVI wieku to czas wewnętrznej stabilizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ważniejszym 

wydarzeniem jakie miało miejsce na tym terytorium w końcu XVI w., była Unia brzeska zawarta w 1596 r. między 

Kościołem Rzymskokatolickim a Cerkwią Prawosławną. Znaczenie obszaru obecnego LGD rosło ze względu na 

położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, w pobliżu przeprawy przez Bug. 

 Kolejnym istotnym wydarzeniem w XVI wieku był potop szwedzki i zniszczenie części obszaru w jego 

wyniku, co zahamowało rozwój miejscowości. Insurekcja kościuszkowska przyniosła kolejne straty w dziejach 

historycznych miast. W Gminie Janów Podlaski zniszczeniu uległ główny gmach pałacu biskupiego. Ludność ziem 

obecnego powiatu bialskiego aktywnie brała udział w powstaniu styczniowym w 1863 r., czego konsekwencją były 

późniejsze represje – np. część miast obszaru straciła wówczas prawa miejskie (Janów Podlaski, Łomazy).  

 Czas II wojny światowej był trudny, szczególnie dla ludności żydowskiej obszaru, która w tamtym czasie 

była dość liczna. Część ludności żydowskiej została umieszczona w obozie pracy w Studziance – Żydów zmuszano 

do prac przy budowie mostu na rzece Zielawie, tamy wodnej czy kanałów nawadniających. Latem 1942 r., po 

zakończeniu prac, zostali rozstrzelani i zakopani na pobliskim polu. 17 sierpnia 1942 r. nastąpiła również likwidacja 

 
11 Górny B., Monografia powiatu bialskiego, 1939. 
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getta w Łomazach, która była częścią niemieckiej Akcji „Reinhardt”, podczas której Niemcy wymordowali ponad 

1,5 mln Żydów, w tym również mieszkających na terenie powiatu bialskiego. Po zakończeniu wojny szczątki 

zamordowanych przeniesiono na kirkut w Łomazach, gdzie obecnie stoi pomnik upamiętniający ofiary12.  

Historia regionu wynikająca z przeszłych wydarzeń powoduje, że obszar charakteryzuje się wyjątkowym 

dziedzictwem kulturowym, którego wyraz widoczny jest w obiektach kultury materialnej. Są to zarówno elementy 

architektury, obiekty sakralne, kapliczki oraz cmentarze. W rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa13 

znajduje się wiele cennych zabytków, w tym:  

• Gmina Biała Podlaska: cerkiew unicka (obecnie kaplica rzymsko-katolicka pw. św. Anny) z 1655 r.  

w miejscowości Cicibór Duży, cmentarz unicki z początku XIX w. w miejscowości Cicibór Duży, drewniana 

kaplica przydrożna z XIX w. w Dokudowie, zespół dworski z XVIII–XIX w. (w skład którego wchodzą: 

dwór, stajnie, wozownie, park) w Grabanowie, drewniana cerkiew prawosławna (obecnie kościół rzymsko-

katolicki pw. Zwiastowania NMP) z 1875 r. w miejscowości Hrud, pomnik (kapliczka) w lesie Hola z drugiej 

połowy XVIII w. w Kaliłowie, zespół dworski z XIX w. w Kozuli (w jego skład wchodzą dwór i park), 

cmentarz unicki z XVIII w. w miejscowości Łukowce, drewniana cerkiew prawosławna z 1887 r. (obecnie 

kościół rzymsko-katolicki pw. Narodzenia NMP) w miejscowości Ortel Książęcy, zespół dworski  

i folwarczny w miejscowości Roskosz, zespół dworski z XIX w. w miejscowości Styrzyniec, drewniany 

kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1908 r. oraz ogrodzenie z bramą w miejscowości 

Swory, cmentarz unicko-katolicki z XVII–XIX w. w miejscowości Swory, cmentarz unicki (obecnie 

prawosławny) z pierwszej połowy XIX w. w Sycynie, park dworski z XIX w. w miejscowości Terebela, 

założenie przestrzenno-krajobrazowe zespołu dworskiego z XIX w. w miejscowości Woroniec, drewniany 

kościół pw. św. Michała Archanioła z dwoma drewnianymi dzwonnicami i cmentarzem przykościelnym  

w miejscowości Woskrzenice Duże, zespół dworski z XIX w. w Woskrzenicach Dużych, zespół dworski  

z początku XX w. w Zalesiu; 

• Gmina Drelów: kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1835 r. z dzwonnicą i cmentarzem kościelnym 

w Drelowie, cerkiew prawosławna (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. św. Onufrego) z 1914 r.  

z cmentarzem kościelnym w miejscowości Drelów-Horodek, cerkiew prawosławna (obecnie kościół 

rzymsko-katolicki pw. Narodzenia NMP) z 1890 r. w miejscowości Szóstka, drewniana cerkiew greko-

katolicka (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. św. Michała Archanioła) z 1739 r. z dzwonnicą  

i cmentarzem kościelnym w miejscowości Witoroż; 

• Gmina Janów Podlaski: układ urbanistyczny w Janowie Podlaskim, kościół dominikanów (obecnie kościół 

filialny pw. św. Jana Chrzciciela) z XVIII–XIX w. z dzwonnicą-bramą, cmentarzem i ogrodzeniem  

w Janowie Podlaskim, zespół seminaryjny z XVIII–XIX w. (kościół pw. Świętej Trójcy, dzwonnica, 

seminarium, altana, ogród, ogrodzenie) w Janowie Podlaskim, przydrożna kapliczka słupowa z 1859 r.  

w Janowie Podlaskim, cmentarz unicki (obecnie rzymsko-katolicki, z kaplicą pw. św. Rocha i ogrodzeniem 

z bramą) z 1930 r. w Janowie Podlaskim, zespół zamkowy z XVIII w. (dwie oficyny, grota Naruszewicza, 

park z pozostałościami umocnień ziemnych w Janowie Podlaskim, dom Ryttów z 1793 r. w Janowie 

Podlaskim, zespół architektoniczno-krajobrazowy o charakterze skansenu „Uroczysko Zaborek” z XIX–XX 

w. (w skład którego wchodzą: drewniany młyn wodny, drewniany spichrz „dworski”, drewniana chata, 

drewniany wiatrak „koźlak”, drewniana chata „zaścianek”, drewniana plebania – obecnie domy mieszkalne, 

drewniany kościół, drewniana kuźnia – obecnie sale wykładowe, drewniany spichrz) w miejscowości Janów 

Podlaski-Zaborek, zespół dworski z XIX w. w miejscowości Jakówki, zespół dworski z XIX–XX w. (park, 

dwór) w miejscowości Klonowica-Plac, zespół dawnej cerkwi unickiej (drewniana cerkiew – obecnie 

kościół rzymsko-katolicki pw. św. św. Janów Apostoła i Ewangelisty z 1861 r. drewniana dzwonnica, 

cmentarz przy kościele) w miejscowości Stary Bubel, drewniana kaplica unicka pw. św. Mikołaja z 1930 r. 

 
12 Strona internetowa Urzędu Gminy w Łomazach, lomazy.pl 
13 Narodowy Instytut Dziedzictwa, nid.pl/zasoby/rejestr-zabytkow-zasoby, stan na dzień 30 września 2022 r. 
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w Starym Pawłowie, zespół dworski z XIX–XX w. ( dwór – obecnie szkoła, park z aleją dojazdową)  

w Woroblinie, zespół architektoniczno-krajobrazowy stadniny koni „Janów Podlaski” z XIX w. (w skład 

którego wchodzi: zespół 7 budynków mieszkalnych, park z wybiegami i aleją brzozową, brama wjazdowa, 

lazaret, zespół 9  stajni) w miejscowości Wygoda; 

• Gmina Kodeń: kościół parafialny pw. św. Anny z 1709 r. z cmentarzem kościelnym w Kodniu, kaplica 

cmentarna pw. św. Wawrzyńca z XVIII–XIX w. w Kodniu, dzwonnica-brama przy nieistniejącej cerkwi pw. 

św. Michała Archanioła z połowy XIX w. w Kodniu, zespół zamkowy z XV–XVI w. (ruina zamku, cerkiew 

zamkowa – obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. Świętego Ducha, arsenał, ogród zamkowy, obwarowania 

ziemne z fosami) w Kodniu, zespół pałacowy „Placencja” (pałac, oficyna, drewniany dworek, park z terenem 

dawnego sadu i aleją lipową) w Kodniu, drewniana cerkiew unicka z XVII–XVIII w. (obecnie kościół 

parafialny pw. św. Nicefora) w Kostomłotach, cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja z XIX–XX w.  

w miejscowości Zabłocie; 

• Gmina Konstantynów: cerkiew prawosławna z 1875 r. (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. św. 

Antoniego Padewskiego) z cmentarzem unickim z początku XIX w. w Gnojnie, drewniany kościół pw. św. 

Stanisława z 1844 r. z drewnianą dzwonnicą w miejscowości Komarno-Kolonia, zespół kościoła 

parafialnego z początku XX w. (kościół parafialny pw. św. Elżbiety, 2 kostnice, cmentarz kościelny, 

ogrodzenie z bramami, plebania) w Konstantynowie, dawna cerkiew unicka (obecnie szkoła) z 1918 r.  

w Konstantynowie, zespół pałacowy z XVIII–XIX w. (pałac, park) w Konstantynowie, zespół folwarczny 

przy pałacu z XIX–XX w. (rządówka, ogród, gorzelnia, spichrz, stajnia cugowa, magazyn, 4 obory)  

w Konstantynowie; 

• Gmina Leśna Podlaska: drewniana cerkiew unicka z XVIII–XIX w. (obecnie kaplica rzymsko-katolicka pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP) z cmentarzem unickim w Bukowicach, zespół dworski z połowy XIX w. 

(dwór, park) w Droblinie, zespół klasztorny paulinów z XVII–XX w. (kościół pw. św. św. Piotra i Pawła, 

kaplica NMP, klasztor, ogrodzenie z bramami, ogród) w miejscowości Leśna Podlaska, zespół szkolny przy 

zespole klasztornym paulinów z XIX–XX w. (szkoła, internat „duży”, „mały”, szkoła ćwiczeń, elektrownia, 

drewniany Dom Ksieni, ogród) w Leśnej Podlaskiej, zespół dworski z XIX w. (ruiny dworu, park, spichrz, 

figura Matki Boskiej) w Ludwinowie, cerkiew prawosławna pw. św. Michała Archanioła z 1862 r. z 

dzwonnicą i ogrodzeniem w Nosowie, zespół dworki z XIX–XX w. (dwór, spichrz, stajnia, park i sad, 

folwark) w Nosowie, cmentarz rzymsko-katolicki z 1800 r. w miejscowości Stara Bordziłówka, drewniany 

kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z XVIII w. z cmentarzem kościelnym w Witulinie, zespół 

dworski i folwarczny z XIX–XX w. (oficyna, oranżeria, kuchnia dworska – obecnie szkoła, gorzelnia, 

magazyn, czworak, park z alejami dojazdowymi) w Witulinie; 

• Gmina Łomazy: zespół kościoła parafialnego z początku XX w. (kościół pw. św. św. Apostołów Piotra  

i Pawła z 1907 r., cmentarz kościelny, ogrodzenie, plebania) w Łomazach, drewniana kaplica cmentarna pw. 

św. Jana z pierwszej połowy XIX w. w Łomazach, cmentarz mahometański w Studziance; 

• Gmina Międzyrzec Podlaski: cmentarz wojenny niemiecko-austriacki z I wojny światowej z 1915 r.  

w Krzewicy, cmentarz powstańców z 1831 r. w miejscowości Manie, plebania przy kościele parafialnym z 

1922 r. w miejscowości Puchacze, leśniczówka z ogrodem (ok. XIX w.) w miejscowości Puchacze, cmentarz 

wojenny niemiecko-austriacki z I wojny światowej z 1915 r. w Tuliłowie; 

• Gmina Piszczac: budynek dworca kolejowego z 1868 r. w Chotyłowie, cmentarz wojenny niemiecko-

austriacki z I wojny światowej z 1915 r. w miejscowości Dobrynka, drewniana cerkiew unicka z XVIII–

XIX w. (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Kościeniewicze, 

zespół dworski z XIX w. (dwór, ogród) w miejscowości Kościeniewicze-Zagościniec, drewniana cerkiew 

unicka z XVII–XX w. (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. MB Różańcowej) z cmentarzem kościelnym 

w miejscowości Ortel Królewski, drewniana kaplica cmentarna z XX w. Piszczacu, drewniana cerkiew 

prawosławna z XIX w. (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. Świętej Trójcy) w Połoskach, zespół dworski 

z XIX w. (dwór, park) w Zalutyniu; 
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• Gmina Rokitno: zespół pałacowy z XIX w. (pałac, oranżeria, park) w Cieleśnicy, cerkiew unicka z XIX w. 

(obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. św. Jana) z cmentarzem kościelnym w Klonownicy Dużej, cmentarz 

unicki – prawosławny w Klonownicy Dużej, drewniana kaplica cmentarna z XIX w. pw. św. Anny  

w Kołczynie,  kościół pw. św. św. Piotra i Pawła z dzwonnicą z 1838 r. w Pratulinie, drewniany kościół 

„Martyrium Pratulińskie” z XIX w. w Pratulinie, cmentarz unicki z krzyżem pokutnym w Pratulinie, 

drewniana cerkiew unicka z połowy XIX w. (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. Świętej Trójcy)  

z cmentarzem kościelnym w Rokitnie, cmentarz wojenny z I wojny światowej z 1915 r. w miejscowości 

Rokitno-Kolonia, cmentarz wojenny niemiecko-rosyjski z I wojny światowej z 1915 r. w miejscowości 

Zaczopki; 

• Gmina Rossosz: drewniany kościół pw. św. Stanisława z 1908 r. w Rossoszu, cmentarz unicko-katolicki  

z lat 1840–1913 w Rossoszu; 

• Gmina Sławatycze: drewniana cerkiew unicka z 1750 r. (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. 

Przemienienia Pańskiego) w Jabłecznej, zespół klasztoru prawosławnego z XIX–XX w. (cerkiew pw. św. 

Onufrego, drewniana kaplica pw. Świętego Ducha, drewniana kaplica pw. Wniebowzięcia MB, klasztor, 

budynek przyklasztorny, dzwonnica-brama, ogrodzenie, ogród i otoczenie krajobrazowe) w Jabłecznej, 

kościół pw. MB Różańcowej z lat 1913–1919 z cmentarzem kościelnym i ogrodzeniem w Sławatyczach, 

cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej z lat 1910–1912 z cmentarzem cerkiewnym z XVII–XX w.  

i ogrodzeniem w Sławatyczach; 

• Gmina Sosnówka: cerkiew unicka z 1796 r. (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. Narodzenia NMP)  

z dzwonnicą z drugiej połowy XVIII w. w Motwicy, figura przydrożna św. Jana Nepomucena oraz figura 

przydrożna z Matką Boską z XIX w. w miejscowości Motwica, cmentarz wojenny z I wojny światowej z 

1915 r. w miejscowości Pogorzelec, zespół pałacowy z XVI–XIX w. – obecnie muzeum (pałac, grobowiec 

rodziny Kraszewskich, park otoczony fosami) w Romanowie, cerkiew prawosławna – obecnie kościół 

rzymsko-katolicki pw. św. Mikołaja z 1911 r. w Rozwadówce, kapliczka przydrożna z figurą MB 

Niepokalanie Poczętej z 1818 r. w miejscowości Rozwadówka Folwark, drewniana cerkiew unicka  

z pierwszej połowy XVIII w. (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. Podwyższenia Krzyża) z dzwonnicą  

i cmentarzem cerkiewnym w miejscowości Żeszczynka; 

• Gmina Terespol: drewniana cerkiew prawosławna z XIX w. pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego  

w miejscowości Dobratycze-Kolonia, fortyfikacje Twierdzy Brzeskiej z lat 1914–1915 (bateria 

międzyfortowa Struga, bateria międzyfortowa Kolonia Dobratycze) w miejscowości Dobratycze-Kolonia, 

cerkiew prawosławna pw. Opieki M. Boskiej z XIX w. z cmentarzem w Kobylanach, cmentarz wojenny z I 

wojny światowej w Kobylanach, fortyfikacje Twierdzy Brzeskiej z początku XX w. (fort Kobylany, fort 

Koroszczyn, magazyn międzyfortowy Kobylany II, wieża obserwacyjna) w Kobylanach, fortyfikacje 

Twierdzy Brzeskiej z 1914 r. (grupa fortowa Żuki) w miejscowości Kołpin-Ogrodniki, zespół dworski  

z 1870 r. (dwór, park, oficyna) w Koroszczynie, drewniana cerkiew unicka z 1683 r. (obecnie kaplica 

rzymsko-katolicka pw. św. Jerzego) z cmentarzem przy cerkwi w Krzyczewie, zespół dworski z pierwszej 

połowy XIX w. (dwór, oficyna, park) w Krzyczewie, cmentarz wojenny żołnierzy polskich z 1920 r.  

w miejscowości Kuzawka, cmentarz mahometański w Lebiedziewie, fortyfikacje Twierdzy Brzeskiej  

z drugiej połowy XIX w. i początku XX w. (fort Lebiedziew, bateria międzyfortowa Lebiedziew, magazyn 

międzyfortowy Borek, fort Terespol) w Lebiedziewie, fort Łobaczew z lat 1870–1885 w miejscowości 

Łobaczew Mały, dzieło międzyfortowe Kobylany I z lat 1914–1915 w Małaszewiczach Małych, kościół pw. 

Podwyższenia Krzyża z XVIII w. z dzwonnicą w Neplach, zespół dworski z XIX w. (kaplica, lamus tzw. 

Skarbczyk – obecnie magazyn, pawilon ogrodowy, dom, tzw. Biwak, park) w Neplach, fort Żuki z lat 1914–

1915 (z kanałem fortecznym) w miejscowości Żuki-Murawiec; 

• Gmina Tuczna: zespół kościoła pw. św. Anny z lat 1879–1882 (kościół, kostnica, cmentarz kościelny, 

ogrodzenie z bramą) w miejscowości Tuczna; 
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• Gmina Wisznice: dwie kaplice przydrożne (kapliczka drewniana z 1866 r., kapliczka murowana z 1951 r.)  

w miejscowości Horodyszcze, zespół pałacowy z XVIII–XIX w. (pałac, park ze stawami) w miejscowości 

Horodyszcze, zespół dworski i folwarczny z drugiej połowy XIX w. (dwór, budynek gospodarczy, komin 

dawnej gorzelni, park, stajnia, stróżówka) w miejscowości Polubicze Dworskie, drewniana cerkiew unicka 

z lat 1924–1927 (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. św. Jana Ewangelisty) z cmentarzem w 

miejscowości Polubicze Wiejskie, kościół pw. Przemienienia Pańskiego z lat 1937–1950 z plebanią z drugiej 

połowy XIX w. w Wisznicach, cerkiew unicka z lat 1870–1872 (obecnie kościół rzymsko-katolicki św. 

Jerzego i NMP) w Wisznicach, cmentarz w Wisznicach; 

• Gmina Zalesie: drewniany kościół pw. Chrystusa Króla z lat 1942–1944 z cmentarzem w Dobryniu Dużym, 

cerkiew prawosławna z XIX w. (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. Przemienienia Pańskiego) z 

cmentarzem w miejscowości Horbów, austriacki cmentarz wojenny z I wojny światowej w miejscowości 

Horbów, zespół kościoła parafialnego z lat 1912–1913 (kościół pw. Przemienienia Pańskiego, cmentarz 

kościelny, ogrodzenie z bramą, plebania, ogród plebański) w Malowej Górze; 

• Miasto Międzyrzec Podlaski: układ urbanistyczny miasta (XV–XIX w.), zespół kościoła parafialnego  

z XVII–XX w. (kościół pw. św. Mikołaja, dzwonnica, ogrodzenie z bramą, plebania, szkoła z kaplicą), 

zespół cerkwi unickiej z XVIII w. (cerkiew – obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. św. Józefa, dzwonnica, 

ogrodzenia z bramą, cmentarz kościelny), zespół cerkwi unickiej z XVIII w. (cerkiew – obecnie kościół 

rzymsko-katolicki pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła, dzwonnica, cmentarz kościelny, ogrodzenie  

z bramą), cmentarz katolicko-unicki z 1807 r., ogrodzenie z początku XX w., kaplica pw. św. Rocha z 1839 

r., cmentarz żydowski z XIX w., zespół dawnej poczty konnej z  XIX w. (poczta konna, stajnia, wozownia, 

studnia), zespół pałacowy z XIX w. (pałac, oficyna pałacu, gorzelnia, spichrz, stajnia i wozownia, wieża 

pamiątkowa, kapliczka, park), dom z 1880 r.; 

• Miasto Terespol: cerkiew prawosławna pw. św. Jana Teologa z XVIII w, z dzwonnicą, z cmentarzem 

cerkiewnym, drewniana kaplica cmentarna na cmentarzu prawosławnym z 1892 r., fortyfikacje Twierdzy 

Brzeskiej (prochownia Terespol, fragment bocznicy kolejowej z rampą i drogą utwardzoną tzw. „cesarskim 

brukiem”), pomnik budowy Traktu Brzeskiego z 1823 r. 

Niewątpliwą atrakcją turystyczną obszaru jest Stadnina Koni w Janowie Podlaskim. Została założona w 1817 

r. w miejscowości o nazwie Wygoda. Jest to najstarsza państwowa stadnina koni w Polsce, która słynie przede 

wszystkim z koni arabskich i angloarabskich. Corocznie w sierpniu odbywają się Dni Konia Arabskiego, na które 

składa się: Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi, Aukcja Pride of Poland i Letnia Aukcja Koni Arabskich 

oraz wizyty w stadninach w Michałowie i Białce. Stadnina ma w swojej ofercie również możliwość zwiedzania 

zabytkowego obiektu z przewodnikiem, jazdę konną, hipoterapię oraz przejazd bryczką lub wozem, a także zimowe 

atrakcje w postaci kuligów14. 

Ze względu na położenie przy jednej z większych rzek Polski – Bug, atrakcyjną formą aktywnego spędzania 

czasu na obszarze są spływy kajakowe, trasy spacerowe, rowerowe – Nadburzański Szlak Rowerowy (trasa 290 km 

z Janowa Podlaskiego do Hrubieszowa, wzdłuż rzeki Bug15), ścieżki konne, dzięki którym można docenić walory 

turystyczne i cieszyć się czystym powietrzem.   

 
14 Strona internetowa Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, skjanow.pl 
15 Portal internetowy Rowerowa Mapa Polski, Nadburzański Szlak Rowerowy, velomapa.pl 
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11. Przestrzeń, przyroda, ochrona środowiska 

Pod względem fizycznogeograficznym, analizowany obszar położony jest w megaregionach Pozaalpejska 

Europa Środkowa i Niż Wschodnioeuropejski, prowincjach Niż Środkowoeuropejski oraz Niż Wschodniobałtycko-

Białoruski, podprowincjach Niziny Środkowopolskie i Polesie, w makroregionach: Nizina Południowopodlaska oraz 

Polesie Zachodnie, w mezoregionach: Podlaski Przełom Bugu, Równina Łukowska, Polesie Brzeskie, Równina 

Kodeńska, Zaklęsłość Łomaska16. Obszar odznacza się dużą spójnością przyrodniczą, która wynika ze zbliżonych 

bądź tożsamych uwarunkowań poszczególnych elementów środowiska.  

Rzeźba terenu została ukształtowana w czasie najmłodszego okresu geologicznego – czwartorzędu –  

w okresie działania lądolodu, stąd też tereny położone pomiędzy Bugiem a Krzną charakteryzują się występowaniem 

moren czołowych. Tereny na południe od Krzny stanowią natomiast rozległe równiny, z nielicznymi pagórkami 

piaszczysto-żwirowymi. Ukształtowanie terenu, na którym położone są gminy obszaru LGD jest płaskie, prócz 

doliny Bugu, która wcina się w otaczające ją tereny na głębokość 30–60 m.  Na terenie Podlaskiego Przełomu Bugu 

znajduje się najbardziej wysunięta część obszaru. Północno-zachodnia część obszaru LGD położona jest w obrębie 

Równiny Łukowskiej – jest to obszar, na którym dominuje krajobraz równinny, z dolinami rzek.  

Obszar leży w podlasko-poleskim regionie klimatycznym. Cechuje go relatywnie mała liczba dni z pogodą 

umiarkowanie ciepłą oraz umiarkowanie ciepłą z opadem. Na terenie powiatu jak i w całym kraju przeważają wiatry 

zachodnie, a także południowo-zachodnie, które niosą powietrze wilgotne, zimą – cieplejsze, a latem – chłodniejsze, 

niż to napływające ze wschodu. Klimat powiatu wykazuje cechy kontynentalnego, co przejawia się w dużej rocznej 

amplitudzie temperatury, przewadze opadów w półroczu letnim oraz skróceniu okresów przejściowych, a także 

relatywnie krótkim okresem wegetacyjnym.  

 Na obszarze LGD występują głównie gleby brunatne, bielicowe, skrytobielicowe i aluwialne. Na obszarze 

Bialskopodlaskiej LGD dominują gleby o niskich klasach bonitacyjnych. Najczęściej występują gleby IV i V klasy 

bonitacyjnej, rzadziej występują gleby I i II klasy. Ponad 80% powierzchni gruntów ornych obszaru LGD to klasy 

IV–VI. Największą rzeką obszaru LGD jest Bug, który jest jednocześnie wschodnią i północną granicą obszaru. 

Drugą największą rzeką jest największy dopływ Bugu – Krzna. Bug należy do rzek o typie nieregularnym, co 

powoduje, że posiada on zróżnicowaną szerokość koryta i głębokość nurtu. Przez teren obszaru przepływa 29 rzek  

o łącznej długości około 540 km oraz przebiega 17-kilometrowy odcinek największego kanału nawadniająco-

odwadniającego Wieprz–Krzna. Woda pozyskiwana z kanału wykorzystywana jest do nawadniania łąk.  

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Generalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska, na obszarze objętym LGD znajdują się następujące formy ochrony przyrody i krajobrazu17: 

− Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu (gminy Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno, Terespol, 

Zalesie); 

− Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu (gminy Kodeń, Sławatycze, Terespol, Miasto Terespol); 

− rezerwat przyrody „Dobryń” (Gmina Zalesie); 

− rezerwat przyrody „Liski” (Gmina Drelów); 

− rezerwat przyrody „Omelno” (Gmina Drelów); 

− rezerwat przyrody „Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego” (Gmina Janów Podlaski); 

− rezerwat przyrody „Sugry” im. Janusza Szostakiewicza (Gmina Kodeń); 

− rezerwat przyrody „Stary Las” (Gmina Konstantynów); 

− rezerwat przyrody „Chmielinne” (Gmina Leśna Podlaska);  

− rezerwat przyrody „Czapli Stóg” (Gmina Terespol); 

− rezerwat przyrody „Szwajcaria Podlaska” (Gmina Terespol); 

 
16 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, 2002.  
17 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, crfop.gdos.gov.pl 
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− obszar Natura 2000 Obuwik w Uroczysku Świdów (Gmina Drelów); 

− obszar Natura 2000 Ostoja Nadbużańska (gminy Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno, Terespol); 

− obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu (gminy Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno, Terespol); 

− obszar Natura 2000 Uroczysko Mosty-Zahajki (Gmina Sosnówka); 

− obszar Natura 2000 Poleska Dolina Bugu (gminy Kodeń, Sławatycze); 

− obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu (gminy Kodeń, Sławatycze, Terespol); 

− obszar Natura 2000 Terespol (Gmina Terespol); 

− obszar Natura 2000 Horodyszcze (Gmina Wisznice); 

− obszar Natura 2000 Zbiornik Podedwórze (Gmina Wisznice); 

− obszar Natura 2000 Dobryń (Gmina Zalesie); 

− obszar Natura 2000 Dolina Krzny (Gmina Zalesie); 

− 268 pomników przyrody (49 – Gmina Biała Podlaska, 26 – Gmina Drelów, 27 – Gmina Janów Podlaski, 8 – 

Gmina Kodeń, 16 – Gmina Konstantynów, 23 – Gmina Leśna Podlaska, 7 – Gmina Łomazy, 4 – Miasto 

Międzyrzec Podlaski, 12 – Gmina Międzyrzec Podlaski, 11 – Gmina Piszczac, 37 – Gmina Rokitno, 2 – 

Gmina Rossosz, 3 – Gmina Sławatycze, 6 – Gmina Sosnówka, 11 – Gmina Terespol, 14 – Gmina Wisznice, 

12 – Gmina Zalesie); 

− 35 użytków ekologicznych (3 – Gmina Biała Podlaska, 9 – Gmina Drelów, 1 – Gmina Janów Podlaski, 3 – 

Gmina Kodeń, 1 – Gmina Łomazy, 1 – Miasto Międzyrzec Podlaski, 6 – Gmina Międzyrzec Podlaski, 3 – 

Gmina Piszczac, 1 – Gmina Rokitno, 1 – Gmina Rossosz, 6 – Gmina Zalesie). 

Przez teren Bialskopodlaska LGD przebiegają korytarze ekologiczne: Polesie-Przełom Bugu, Polesie-Dolina 

Bugu-północ, Podlasie Południowe, Polesie-Puszcza Mielnicka. Korytarze ekologiczne to obszary umożliwiające 

migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Korytarze te są ważnym elementem sieci Natura 2000, gdyż umożliwiają 

przemieszczanie się organizmów między siedliskami. 

Lokalizację i przestrzenny rozkład na obszarze LGD poszczególnych obszarów chronionych przedstawiono 

na mapie 13. Poziom pokrycia obszaru LGD lasami to 27,6%, a więc nieznacznie mniej niż średnio w kraju (29,6%) 

oraz więcej niż średnio w województwie (23,4%). Wśród gmin obszaru największy udział lasów w powierzchni 

ogółem występuje w gminach Drelów i Zalesie – wartość ta wynosi odpowiednio 38,5% i 36,7%. Najmniejszy udział 

pokrycia powierzchni lasami występuje w miastach Międzyrzec Podlaski i Terespol – odpowiednio 8,4% i 3,9%18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Dane GUS za 2020 r. 
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Mapa 13 Formy ochrony przyrody na obszarze gmin LGD 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: Centralny Rejestr Form 

Ochrony Przyrody, crfop.gdos.gov.pl 

 

Rozpatrując kwestię środowiska naturalnego, warto zwrócić uwagę na jakość powietrza. Diagnoza 

w zakresie przekroczenia standardów jakości powietrza przeprowadzona została na podstawie corocznie 

opracowywanych raportów przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, 

dotyczących oceny jakości powietrza w województwie lubelskim. W opracowaniu pn. Roczna ocena jakości 

powietrza w województwie lubelskim – raport wojewódzki za rok 2021 oceny jakości powietrza wykonywane są  

w odniesieniu do obszaru strefy. W województwie lubelskim wydzielono dwie strefy: aglomerację lubelską i strefę 

lubelską (wszystkie gminy obszaru zakwalifikowane zostały do strefy lubelskiej).  

Źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w regionie są: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  

w Puławach, Cementownia „Cemex” Sp. z o.o. w Chełmie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Chełmie, Elektrociepłownia „Megatem EC-Lublin” w Lublinie, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 

Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepłownia  

w Białej Podlaskiej. Emisja punktowa ma jednak niewielki udział w ogólnej emisji gazów i pyłów do atmosfery, 

ponieważ przemysł na terenie województwa lubelskiego nie jest zbyt mocno rozwinięty. Głównym i dominującym 

źródłem zanieczyszczeń powietrza w regionie jest emisja powierzchniowa19. Na terenie obszaru LGD wystąpiły 

przekroczenia O3 pod kątem ochrony zdrowia (mapa 15), przekroczenie B(a)P w pyle zawieszonym PM10 (mapa 

14), a także O3 pod kątem ochrony roślin (mapa 16). 

 

 

 
19 Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim – raport wojewódzki za rok 2021, s. 21. 
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Mapa 14 Zasięg podobszarów przekroczeń poziomu docelowego B(a)P w pyle zawieszonym PM10 w województwie 

lubelskim w 2021 r. 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim, raport wojewódzki za rok 2021, str. 88 

Mapa 15 Zasięg podobszarów przekroczeń poziomu celu długoterminowego ozonu pod kątem ochrony zdrowia 

w województwie lubelskim w 2021 r. 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim, raport wojewódzki za rok 2021, str. 66 
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Mapa 16 Zasięg podobszarów przekroczeń poziomu celu długoterminowego ozonu pod kątem ochrony roślin 

w województwie lubelskim w 2021 r. 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim, raport wojewódzki za rok 2021, str. 101 

W kontekście przestrzeni istotny jest poziom wykorzystania instrumentów planowania przestrzeni. Bada się 

go m.in. poprzez wskaźnik udział powierzchni gminy objętej obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (%). Wysoki stopień pokrycia powierzchni gminy MPZP 

świadczy o świadomym podejściu lokalnych władz do planowania przestrzeni. Na terenie wszystkich gmin 

Bialskopodlaska LGD, oprócz Gminy Rossosz (gdzie nie występują żadne miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego), występują tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Najlepiej 

sytuacja w tym zakresie kształtuje się w miastach Terespol i Międzyrzec Podlaski oraz w gminach Kodeń, Sosnówka 

i Wisznice, gdzie cała lub prawie cała powierzchnia danej gminy objęta została miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Nieco gorzej wygląda sytuacja w pozostałych gminach,  

w których teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest niższy, a nawet znikomy: Gmina 

Terespol – 48,3%, Gmina Zalesie – 11,4%, Gmina Biała Podlaska – 9,5%, Gmina Sławatycze – 6,7%, Gmina Rokitno 

– 3,0%, Gmina Tuczna – 2,9%, Gmina Janów Podlaski – 2,8%, Gmina Drelów – 1,8%, Gmina Konstantynów – 

1,1%, Gmina Łomazy – 1,1%, Gmina Leśna Podlaska – 0,4%, Gmina Piszczac – 0,2% oraz Gmina Międzyrzec 

Podlaski – 0,1%20. 

 

 

 
20 Dane GUS za 2021 r.  
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Obszar LGD ze względu na położenie przy granicy wschodniej kraju, jest jednym z ważnych elementów 

szlaków komunikacyjnych ze względu na m.in. drogę krajową Nr 2 (E-30), która łączy Madryt, Paryż, Berlin  

i Warszawę z Moskwą21.  

 Na terenie powiatu bialskiego znajdują się cztery przejścia graniczne, które są największymi na wschodniej 

granicy Polski, z czego trzy to przejścia drogowe: w Kukurykach, Terespolu oraz Sławatyczach, a także przejście 

kolejowe w Terespolu. W Koroszczynie znajduje się Terminal Samochodowy, który był jedną z większych 

inwestycji o znaczeniu międzynarodowym przy wschodniej granicy Polski. Przepustowość terminalu wynosi 4 000 

samochodów na dobę, a więc ma istotne znaczenie dla poprawy sprawności obsługi ruchu towarowego. Terminal 

przeznaczony jest do dokonywania odpraw granicznych celnych, sanitarnych, weterynaryjnych, fitosanitarnych 

międzynarodowego transportu samochodowego. Do nowych międzynarodowych przejść granicznych należy 

również przejście drogowe w Sławatyczach. Zajmuje ono powierzchnię ok. 3 ha i posiada zdolność odprawy 1 000 

pojazdów osobowych i 50 autobusów na dobę22. 

  

 
21 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, gov.pl/web/gddkia/drogi-krajowe 
22 Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, lzopg.bip.mbnet.pl 
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12. Innowacyjność 

Elementem bazowym oceniającym innowacyjność regionu jest ilość podjętych działań w kierunku rozwoju 

nowoczesnych technologii, infrastruktury, sfery badań i rozwoju (B+R) oraz społeczeństwa informacyjnego. Każde  

z wymienionych działań mogło być w ostatnich latach realizowane przy dofinansowaniu w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014–2020. W 2021 roku na terenie województwa lubelskiego 

podpisano umowy/wydano decyzje o dofinansowanie 501 projektów ze wsparciem w ramach ww. programu. Na 

obszarze LGD podpisano 15 umów, z czego trzy w Gminie Janów Podlaski, po dwie w gminach Międzyrzec 

Podlaski, Drelów, Biała Podlaska oraz w Mieście Międzyrzec Podlaski, oraz po jednej w gminach Rokitno, Rossosz, 

Zalesie oraz w Mieście Terespol. Na terenie pozostałych gmin nie zrealizowano żadnego projektu w ramach ww. 

programu. Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w 2020 roku  

w województwie lubelskim wyniósł 30,9% – był to wzrost w stosunku do 2016 r. o 8 pp. Wynik dla województwa 

był niższy niż średnia dla Polski – 31,1%, z wzrostem w stosunku do 2016 r. o 15,1 pp. (dane GUS). 

Innowacyjność ma znaczący wpływ na rozwój gospodarki. Innowacyjna gospodarka jest istotnym 

instrumentem kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania konkurencyjności regionu. 

W czerwcu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała Europejski Ranking Innowacyjności 2021, który pokazuje, że 

wyniki Europy w zakresie innowacji poprawiają się w całej Unii Europejskiej. Od 2014 r. wyniki w zakresie 

innowacji wzrosły średnio o 12,5%. Zgodnie z ww. opracowaniem, najwyższą pozycję w kraju zajął region 

„Warszawski stołeczny” – 137. miejsce w rankingu 240 regionów Unii Europejskiej. Gminy znajdujące się na 

obszarze LGD terytorialnie zaklasyfikowane są do regionu województwa lubelskiego, które w rankingu uplasowało 

się na 194. pozycji. Najgorzej w Polsce prezentował się region „Mazowiecki Regionalny” – 228. pozycja.  

W kontekście innowacyjności i warunków do jej rozwoju warto przeanalizować kwestię cyfryzacji, w tym 

dostępu do wysokiej jakości Internetu. Zgodnie z danymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, aktualna23 penetracja 

lokalowa 100 Mb/s24 dla gmin obszaru LGD jest najwyższa dla miast Międzyrzec Podlaski (93%), Terespol (85%) 

oraz gmin Międzyrzec Podlaski (81%) oraz Zalesie (80%) – są to gminy obszaru LGD, których wartość przekracza 

średnią dla Polski (75%). Najgorzej wygląda sytuacja w Gminie Sławatycze (14%), natomiast w pozostałych 

gminach oscyluje poniżej średniej krajowej: Gmina Biała Podlaska – 43%, Gmina Drelów – 35%, Gmina Janów 

Podlaski – 48%, Gmina Kodeń – 38%, Gmina Konstantynów – 48%, Gmina Leśna Podlaska – 56%, Gmina Łomazy 

– 34%, Gmina Piszczac – 56%, Gmina Rokitno – 48%, Gmina Rossosz – 38%, Gmina Sosnówka – 56%, Gmina 

Terespol – 61%, Gmina Tuczna – 54%, Gmina Wisznice – 39%25. 

Biorąc pod uwagę penetrację budynkową zasięgami Internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 

30 Mb/s, najlepiej wygląda sytuacja w Gminie Zalesie oraz miastach Terespol oraz Międzyrzec Podlaski, gdzie 

wartość wskaźnika oscyluje w granicach 80,1–100,0%. Korzystna sytuacja w tym zakresie występuje również na 

terenie gmin, gdzie wartość wskaźnika mieści się w przedziale 60,1–80,0%. Są to gminy Międzyrzec Podlaski  

i Leśna Podlaska. Średnia wartość wskaźnika, która mieści się w przedziale 40,1–60,0% występuje w największej 

części gmin obszaru: Konstantynów, Janów Podlaski, Kodeń, Piszczac, Tuczna, Biała Podlaska, Rossosz, Wisznice, 

Sosnówka, Terespol. Najmniej korzystna wartość wskaźnika, która mieści się w przedziale 20,1–40,0% występuje 

w gminach Drelów, Łomazy, Sławatycze (mapa 17).  

 

 

 
23 Inf. z dnia 31.08.2022 r. 
24 Penetracja lokalowa – stosunek liczby wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach w zasięgu sieci min. 100 Mb/s (budynek, 

w którym operatorzy deklarują możliwość świadczenia danych usług) do ogólnej liczby lokali mieszkalnych na analizowanym 

obszarze. Należy wyjaśnić, że na potrzeby monitorowania postępów realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej 

gospodarstwo domowe utożsamiane jest z lokalem mieszkalnym. 
25 Urząd Komunikacji Elektronicznej, Atlas szerokopasmowego dostępu do Internetu, mapbook.uke.gov.pl/areas 
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Mapa 17 Penetracja budynkowa zasięgami Internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s – fragment 

mapy dla województwa lubelskiego 

 
Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021 roku, s. 115 
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13. Wskaźniki rozwoju dla poszczególnych gmin LGD – Monitor Rozwoju Lokalnego 

Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL)26 to narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-

ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju. 

Nie jest to zatem ocena w kategoriach bezwzględnych – a zawsze w porównaniu z tym, co dzieje się w jednostkach 

samorządu terytorialnego, stanowiących grupę porównawczą. Ogólny wskaźnik rozwoju stanowi średnią 

arytmetyczną wartości ze wszystkich wskaźników diagnostycznych w 12 badanych obszarach (stan i zmiana 

wskaźnika w okresie 5 lat). MRL pozwala na analizę poszczególnych wskaźników zarówno syntetycznych, jak 

i indywidualnych zawsze na tle grupy porównawczej. Grupę tę stanowią gminy o podobnej funkcji w strukturze 

osiedleńczej kraju, a zatem o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych.  

Miasto Międzyrzec Podlaski zakwalifikowano do grupy E2 – miasta stanowiące ośrodki wielofunkcyjne,  

w skład której wchodzi 100 miast. Miasto Terespol zakwalifikowano do grupy F3 – miasta i gminy miejsko-wiejskie 

o rozwiniętej funkcji transportowej, w skład której wchodzi 58 miast i gmin miejsko-wiejskich. Gminę Biała 

Podlaska zakwalifikowano do grupy D4 – gminy wiejskie położone w strefie zewnętrznej obszarów funkcjonalnych 

miast subregionalnych, w skład której wchodzą 134 gminy wiejskie. Gminy Drelów, Kodeń, Leśna Podlaska, 

Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rossosz, Sławatycze, Tuczna, Zalesie zakwalifikowano do grupy I4 – gminy wiejskie 

o umiarkowanej funkcji rolniczej, w skład której wchodzą 482 gminy wiejskie. Gminę Janów Podlaski 

zakwalifikowano do grupy G4 – gminy wiejskie o rozwiniętych funkcjach pozarolniczych, w skład której wchodzi 

130 gmin wiejskich. Gminy Konstantynów, Łomazy, Rokitno, Sosnówka, Wisznice zakwalifikowano do grupy H4 

– gminy wiejskie o intensywnej funkcji rolniczej, w skład której wchodzi 380 gmin wiejskich. Gminę Terespol 

zakwalifikowano do grupy F4 – gminy wiejskie o rozwiniętej funkcji transportowej, w skład której wchodzi 79 gmin 

wiejskich. Nie należy porównywać wskaźników rozwoju pomiędzy gminami zakwalifikowanymi do różnych grup 

porównawczych – porównań tych można dokonywać tylko wewnątrz grupy.  

13.1. Ogólny wskaźnik rozwoju 

Ogólny wskaźnik rozwoju gminy stanowi średnią arytmetyczną wartości z wszystkich wskaźników 

diagnostycznych w 12 badanych obszarach. Stan i zmiana wskaźnika w okresie 5 lat. Na rysunkach 1–38 

przedstawiono pozycje poszczególnych gmin LGD w swoich grupach porównawczych oraz ich wskaźniki rozwoju 

w latach 2016–2020 w poszczególnych obszarach. Na wskaźnik rozwoju składa się 12 obszarów badawczych: 

1. potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki; 

2. rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej; 

3. sytuacja materialna mieszkańców; 

4. stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju); 

5. dostępność i jakość usług oraz infrastruktury; 

6. dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie; 

7. zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy; 

8. poziom bezpieczeństwa; 

9. sytuacja demograficzna; 

10. dostępność komunikacyjna (zewnętrzna i wewnętrzna); 

11. ład i struktura przestrzenna obszaru; 

12. lokalne środowisko przyrodnicze. 

Obszary 1–4 składają się na wymiar gospodarczy, obszary 5–9 na wymiar społeczny, natomiast obszary 10–

12 na wymiar środowiskowy. Obszary podzielone są na podobszary (od 2 do 5) – jest ich łącznie 48. Podobszary 

 
26 Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl 
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charakteryzowane są przez wybrane wskaźniki. Łącznie w Monitorze Rozwoju Lokalnego poddano analizie 152 

wskaźniki, pochodzące ze statystyki publicznej. 

Rysunek 1 Pozycja Miasta Międzyrzec Podlaski w grupie porównawczej (100 miast stanowiących ośrodki 

wielofunkcyjne) – ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 2 Wskaźnik rozwoju Miasta Międzyrzec Podlaski w latach 2016–2020 (obszary) 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 

 Miasto Międzyrzec Podlaski znajduje się w II ćwiartce (rysunek 1), co oznacza, że wskaźnik rozwoju jest 

gorszy niż w grupie porównawczej, ale gmina „goni” tę grupę – następuje poprawa sytuacji względem sytuacji 

w grupie. Jest to widoczne na rysunku 2 – pomimo tego, że większość wartości znajduje się znacznie poniżej zera, 

w wielu obszarach sytuacja ulega polepszeniu. Najlepsza sytuacja występuje w obszarze 9 „sytuacja demograficzna” 

– jest to jedyny obszar, który w całym analizowanym okresie charakteryzuje się dość wysokimi, dodatnimi 

wartościami. W 2020 r. nastąpił również znaczny wzrost wskaźników w tym obszarze w stosunku do lat poprzednich. 

Najmniej korzystne wartości wskaźników występują w obszarach: 3 „sytuacja materialna mieszkańców”,  
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1 „potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki” oraz 5 „dostępność i jakość usług i infrastruktury”, przy czym 

w przypadku dwóch pierwszych wymienionych obszarów widoczna jest poprawa sytuacji względem lat poprzednich, 

natomiast w przypadku trzeciego z obszarów, na przestrzeni lat sytuacja zmieniła się na gorszą.  

  
Rysunek 3 Pozycja Miasta Terespol w grupie porównawczej (58 miast i gmin miejsko-wiejskich o rozwiniętej funkcji 

transportowej) – ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 4 Wskaźnik rozwoju Miasta Terespol w latach 2016–2020 (obszary) 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Pozycja Miasta Terespol to IV ćwiartka (rysunek 3), co oznacza, że sytuacja miasta jest gorsza niż w grupie 

porównawczej, a „strata” powiększa się. Najbardziej negatywna sytuacja występuje w obszarach: 3 „sytuacja 

materialna mieszkańców”, 2 „rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej” oraz 9 „sytuacja demograficzna”. We 

wszystkich trzech obszarach w 2020 r. nastąpiła negatywna zmiana i pogłębienie wartości ujemnych w stosunku do 

roku poprzedniego. Najbardziej korzystna sytuacja występowała w obszarze 11 „ład i struktura przestrzenna obszaru” 

– na przestrzeni analizowanych lat wskaźnik ten ulegał jedynie niewielkim wahaniom.  
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Rysunek 5 Pozycja Gminy Biała Podlaska w grupie porównawczej (134 gminy wiejskie położone w strefie zewnętrznej 

obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych) – ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 6 Wskaźnik rozwoju Gminy Biała Podlaska w latach 2016–2020 (obszary) 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Gmina Biała Podlaska znajduje się w II ćwiartce (rysunek 5), co oznacza, że jej sytuacja jest gorsza niż  

w grupie porównawczej, natomiast następuje znikoma poprawa sytuacja – można to wywnioskować obserwując 

położenie gminy na rysunku – bardzo blisko IV ćwiartki. Poszczególne obszary w większości osiągają znaczne 

ujemne wartości – w 2020 r. jedynie w trzech obszarach wystąpiły dodatnie wartości. Najkorzystniejsza sytuacja 

miała miejsce w obszarach: 9 „sytuacja demograficzna”, 12 „lokalne środowisko przyrodnicze” oraz 7 „zasoby 

instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy”. Natomiast najgorsza sytuacja miała miejsce  

w obszarach 5 „dostępność i jakość usług oraz infrastruktury”,  11 „ład i struktura przestrzenna obszaru” oraz 3 

„sytuacja materialna mieszkańców”. 
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Rysunek 7 Pozycja Gminy Drelów w grupie porównawczej (482 gminy wiejskie o umiarkowanej funkcji rolniczej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 8 Wskaźnik rozwoju Gminy Drelów w latach 2016–2020 (obszary) 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

  Gmina Drelów znajduje się w II ćwiartce (rysunek 7), co oznacza, że obecna sytuacja gminy jest gorsza niż 

w grupie gmin podobnych, ale warunki poprawiają się. Pomimo ujemnych wartości wskaźnika w większości 

obszarów, w części z nich widoczna jest pozytywna zmiana (rysunek 8). Dodatnie wartości wskaźnika w 2020 r. 

wystąpiły jedynie w obszarach 4 „stan finansów lokalnych” oraz 7 „zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał 

społeczny gminy”. Natomiast najmniej korzystne wartości wystąpiły w obszarze 11 „ład i struktura przestrzenna 

obszaru”.  
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Rysunek 9 Pozycja Gminy Kodeń w grupie porównawczej (482 gminy wiejskie o umiarkowanej funkcji rolniczej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 10 Wskaźnik rozwoju Gminy Kodeń w latach 2016–2020 (obszary) 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 
 

 Pozycja Gminy Kodeń to IV ćwiartka (rysunek 9), co oznacza, że sytuacja gminy jest mniej korzystna niż 

sytuacja w grupie gmin podobnych, a wyniki gminy pogarszają się względem zmiany sytuacji w grupie. Na rysunku 

10 widoczna jest niezbyt korzystna sytuacja Gminy Kodeń – większość wskaźników znajduje się znacznie poniżej 

„0”, a także zauważalna jest negatywna tendencja w sporej części obszarów. Najgorsze wyniki gmina osiąga  

w obszarze 9 „sytuacja demograficzna” oraz 1 „potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki”. Natomiast 

najkorzystniejsze wartości występują w obszarze 12 „lokalne środowisko przyrodnicze”. 
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Rysunek 11 Pozycja Gminy Leśna Podlaska w grupie porównawczej (482 gminy wiejskie o umiarkowanej funkcji 

rolniczej) – ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 12 Wskaźnik rozwoju Gminy Leśna Podlaska w latach 2016–2020 (obszary) 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Pozycja Gminy Leśna Podlaska znajduje się na środku, pomiędzy ćwiartkami II a IV (rysunek 11). Oznacza 

to, że sytuacja gminy jest mniej korzystna niż sytuacja w grupie gmin podobnych, a jej sytuacja ulega znikomej, 

ujemnej zmianie. W przeważającej części obszarów wskaźniki osiągają wartości ujemne w analizowanym okresie. 

Najbardziej negatywne wartości występują w obszarze 11 „ład i struktura przestrzenna obszaru” – w całym 

analizowanym okresie obszar ten charakteryzował się podobnymi, ujemnymi wartościami. Dodatnie wartości 

wskaźnika wystąpiły w obszarach: 2 „rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej”, 7 „zasoby instytucjonalne, integracja  

i kapitał społeczny” oraz 9 „sytuacja demograficzna”.  
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Rysunek 13 Pozycja Gminy Międzyrzec Podlaski w grupie porównawczej (482 gminy wiejskie o umiarkowanej funkcji 

rolniczej) – ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 14 Wskaźnik rozwoju Gminy Międzyrzec Podlaski w latach 2016–2020 (obszary) 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Gmina Międzyrzec Podlaski znajduje się w II ćwiartce (rysunek 13), co oznacza, że sytuacja gminy jest 

obecnie gorsza w porównaniu do średniej w grupie gmin podobnych, natomiast widoczna jest poprawa warunków  

w gminie. Na rysunku 14 widoczna jest niekorzystna sytuacja w większości obszarów, przy czym mimo wysokich 

wartości ujemnych, w 2020 r. widoczny był pozytywny trend i korzystna zmiana sytuacji. Najgorsze wartości 

występują w obszarach 3 „sytuacja materialna mieszkańców” oraz 11 „ład i struktura przestrzenna obszaru”, przy 

czym w przypadku pierwszego z nich widoczny jest dalszy spadek wartości, a w przypadku drugiego tendencja jest 

odwrotna – z roku na rok ujemne wartości rosną (następuje poprawa). Dodatnie wartości wskaźników występują  

w obszarach 4 „stan finansów lokalnych”, 9 „sytuacja demograficzna” oraz 12 „lokalne środowisko przyrodnicze”, 

przy czym najkorzystniejsze wartości występują w obszarze 9.  
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Rysunek 15 Pozycja Gminy Piszczac w grupie porównawczej (482 gminy wiejskie o umiarkowanej funkcji rolniczej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 16 Wskaźnik rozwoju Gminy Piszczac w latach 2016–2020 (obszary) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Gmina Piszczac znajduje się w IV ćwiartce (rysunek 15), co oznacza, że sytuacja gminy jest mniej korzystna 

niż sytuacja w grupie gmin podobnych, a także występuje dalsze pogorszenie się wyników gminy. Na rysunku 16 

widoczne jest występowanie znacznych wartości ujemnych w większości obszarów. Najbardziej ujemne wskaźniki 

występują w obszarach 4 „stan finansów lokalnych” oraz 11 „ład i struktura przestrzenna obszaru”. Dodatnie wartości 

wskaźników występują w dwóch obszarach: 7 „zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny” oraz 12 

„lokalne środowisko przyrodnicze”. W obu tych obszarach w 2020 r. wystąpił wzrost wartości wskaźników 

względem lat poprzednich.  
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Rysunek 17 Pozycja Gminy Rossosz w grupie porównawczej (482 gminy wiejskie o umiarkowanej funkcji rolniczej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 18 Wskaźnik rozwoju Gminy Rossosz w latach 2016–2020 (obszary) 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Gmina Rossosz znajduje się w II ćwiartce (rysunek 17), co oznacza, że jej sytuacja jest gorsza niż w grupie 

porównawczej, natomiast następuje stopniowa poprawa sytuacji. Można to zaobserwować na rysunku 18 – mimo 

wielu obszarów z ujemnymi wartościami, widoczna jest pozytywna tendencja w części z nich. Najkorzystniejsza 

sytuacja występuje w obszarze 1 „potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki” oraz 5 „dostępność i jakość 

usług oraz infrastruktury” – są to jedyne obszary, w których gmina osiągnęła dodatnie wartości w 2020 r. Natomiast 

najbardziej ujemne wartości charakteryzowały obszary: 3 „sytuacja materialna mieszkańców” oraz 2 „rynek pracy 

 i kwalifikacje siły roboczej”.  
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Rysunek 19 Pozycja Gminy Sławatycze w grupie porównawczej (482 gminy wiejskie o umiarkowanej funkcji rolniczej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 20 Wskaźnik rozwoju Gminy Sławatycze w latach 2016–2020 (obszary) 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Gmina Sławatycze znajduje w II ćwiartce (rysunek 19), co oznacza, że jej wskaźnik rozwoju jest gorszy niż 

w grupie porównawczej, ale gmina „goni” tę grupę – następuje poprawa sytuacji względem zmian w grupie 

porównawczej. Mimo ujemnych wartości w wielu obszarach, część wskaźników wykazuje pozytywne tendencje i 

wzrost względem roku poprzedniego (rysunek 20). Najwyższe dodatnie wartości występują w obszarze 7 „zasoby 

instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny” – na przestrzeni analizowanych lat wskaźnik ulegał wahaniom, jednak 

w ostatnim badanym roku wzrósł w stosunku do roku poprzedniego. Najgorsze wartości wskaźników występują w 

obszarze 3 „sytuacja materialna mieszkańców” oraz 9 „sytuacja demograficzna”. W obu przypadkach wartości te 

uległy w 2020 r. pogorszeniu względem roku poprzedniego.  
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Rysunek 21 Pozycja Gminy Tuczna w grupie porównawczej (482 gminy wiejskie o umiarkowanej funkcji rolniczej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 22 Wskaźnik rozwoju Gminy Tuczna w latach 2016–2020 (obszary) 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Gmina Tuczna znajduje się w II ćwiartce (rysunek 21). Oznacza to, że sytuacja gminy jest mniej korzystna 

niż średnio w grupie gmin podobnych, natomiast poprawia się względem sytuacji gmin podobnych, co można 

zaobserwować na rysunku 22. Pomimo ujemnych wartości wskaźników, w części z nich, nastąpiły stopniowe 

pozytywne zmiany w stosunku do lat poprzednich. Jedyne dodatnie wartości wskaźników występują w obszarach 12 

„lokalne środowisko przyrodnicze” oraz 6 „dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie”. Natomiast 

najgorsza sytuacja występuje w obszarach: 9 „sytuacja materialna mieszkańców” oraz 11 „ład i struktura 

przestrzenna obszaru”. 
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Rysunek 23 Pozycja Gminy Zalesie w grupie porównawczej (482 gminy wiejskie o umiarkowanej funkcji rolniczej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 24 Wskaźnik rozwoju Gminy Zalesie w latach 2016–2020 (obszary) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Gmina Zalesie znajduje się w IV ćwiartce (rysunek 23), co oznacza, że sytuacja jest gorsza niż w grupie 

porównawczej, a „strata” się powiększa. Najbardziej negatywna tendencja występuje w obszarach: 5 „dostępność  

i jakość usług oraz infrastruktury” oraz 11 „ład i struktura przestrzenna obszaru”, zarówno w przypadku pierwszego, 

jak i drugiego obszaru występuje stopniowa poprawa wartości wskaźnika. Najwyższe wartości wskaźników 

występują w 2020 r. w obszarach: 12 „lokalne środowisko przyrodnicze” oraz 1 „potencjał i konkurencyjność 

lokalnej gospodarki”.  
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Rysunek 25 Pozycja Gminy Janów Podlaski w grupie porównawczej (130 gmin wiejskich o rozwiniętych funkcjach 

pozarolniczych) – ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 26 Wskaźnik rozwoju Gminy Janów Podlaski w latach 2016–2020 (obszary) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Gmina Janów Podlaski znajduje się w II ćwiartce (rysunek 25), co oznacza, że sytuacja gminy jest gorsza 

niż w grupie porównawczej, natomiast następuje stopniowa poprawa. Na rysunku widoczne jest położenie gminy 

bardzo blisko osi przecięcia z ćwiartką IV, co oznacza, że dynamika zmian jest niewielka. Najwyższe wartości 

wskaźnika występują w obszarach 4 „stan finansów lokalnych” oraz 7 „zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał 

społeczny”, natomiast najbardziej niekorzystne wartości występują w obszarach 9 „sytuacja demograficzna” oraz 6 

„dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych”.  
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Rysunek 27 Pozycja Gminy Konstantynów w grupie porównawczej (380 gmin wiejskich o intensywnej funkcji 

rolniczej) – ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 28 Wskaźnik rozwoju Gminy Konstantynów w latach 2016–2020 (obszary) 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Gmina Konstantynów znajduje się w I ćwiartce (rysunek 27), co oznacza, że sytuacja w gminie jest lepsza 

niż w grupie porównawczej, a przewaga powiększa się.  Na rysunku 28 zaobserwować można pozytywną zmianę 

w przypadku części wskaźników. Najwyższe wartości występują w obszarach: 7 „zasoby instytucjonalne, integracja 

i kapitał społeczny” oraz 12 „lokalne środowisko przyrodnicze”. W przypadku obydwu obszarów z roku na rok 

występuje stopniowy wzrost wartości wskaźników. Natomiast najmniej korzystne wyniki gmina osiąga w obszarach 

3 „sytuacja materialna mieszkańców” oraz 2 „rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej”. 
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Rysunek 29 Pozycja Gminy Łomazy w grupie porównawczej (380 gmin wiejskich o intensywnej funkcji rolniczej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 30 Wskaźnik rozwoju Gminy Łomazy w latach 2016–2020 (obszary) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Z rysunku 29 wynika, że pozycja Gminy Łomazy znajduje się w I ćwiartce. Oznacza to, że sytuacja gminy 

jest lepsza niż sytuacja w grupie porównawczej, a przewaga powiększa się. Ze względu na bliskie położenie przy osi 

przecięcia można wywnioskować, że przewaga względem gmin podobnych nie jest znaczna. Najbardziej 

niekorzystne wartości wskaźnika występują w obszarze 11 „ład i struktura przestrzenna obszaru” – w całym 

analizowanym okresie występują najniższe wartości spośród pozostałych obszarów. Natomiast najbardziej 

korzystnie kształtuje się sytuacja w obszarach 12 „lokalne środowisko przyrodnicze” oraz 7 ”zasoby instytucjonalne, 

integracja i kapitał społeczny”. W tych obszarach w każdym analizowanym roku występowała wartość dodatnia 

wskaźnika). 
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Rysunek 31 Pozycja Gminy Rokitno w grupie porównawczej (380 gmin wiejskich o intensywnej funkcji rolniczej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 32 Wskaźnik rozwoju Gminy Rokitno w latach 2016–2020 (obszary) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Pozycja Gminy Rokitno to II ćwiartka (rysunek 31), co oznacza, że obecna sytuacja gminy jest gorsza niż  

w grupie gmin podobnych, ale poprawia się. Wartość wskaźników w wielu obszarach wykazuje pozytywne tendencje 

i wzrost względem roku poprzedniego (rysunek 32). Najwyższe wartości gmina osiągnęła w 2020 roku w obszarach 

12 „lokalne środowisko przyrodnicze”, 9 „sytuacja demograficzna” oraz 4 „stan finansów lokalnych”. Przy czym  

w przypadku obszaru 9, w 2020 r. nastąpił znaczny wzrost w stosunku do lat poprzednich, natomiast w obszarze 4 – 

tendencja jest odwrotna. Najbardziej ujemne wartości wskaźników występują w obszarach: 11 „ład i struktura 

przestrzenna obszaru” oraz 3 „sytuacja materialna mieszkańców”.  
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Rysunek 33 Pozycja Gminy Sosnówka w grupie porównawczej (380 gmin wiejskich o intensywnej funkcji rolniczej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 34 Wskaźnik rozwoju Gminy Sosnówka w latach 2016–2020 (obszary) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Gmina Sosnówka znajduje się w IV ćwiartce (rysunek 33), co oznacza, że jej sytuacja jest gorsza niż średnia 

w grupie porównawczej, a „strata” się powiększa. Na rysunku 34 widoczne jest występowanie wartości ujemnych  

w większości obszarów oraz spadek wartości w ostatnim badanym roku względem lat poprzednich. Najgorzej 

sytuacja kształtuje się w obszarach 1 „potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki” oraz 9 „sytuacja 

demograficzna”. Jedyne dodatnie wartości wskaźników występują w obszarach 7 „zasoby instytucjonalne, integracja 

i kapitał społeczny” oraz 12 „lokalne środowisko przyrodnicze”.  
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Rysunek 35 Pozycja Gminy Wisznice w grupie porównawczej (380 gmin wiejskich o intensywnej funkcji rolniczej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 36 Wskaźnik rozwoju Gminy Wisznice w latach 2016–2020 (obszary) 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Gmina Wisznice znajduje się w I ćwiartce (rysunek 35), co oznacza, że jej sytuacja jest korzystniejsza 

względem średniej sytuacji wśród gmin podobnych, oraz poprawia się względem zmiany sytuacji w grupie 

porównawczej. Z rysunku 36 wynika, że najkorzystniejsza sytuacja w 2020 r. wystąpiła w obszarach 7 „zasoby 

instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny” i 5 „dostępność i jakoś usług oraz infrastruktury”. W przypadku 

obydwu obszarów wystąpił znaczny wzrost wartości wskaźników względem lat poprzednich. Natomiast najgorzej 

sytuacja kształtuje się w obszarze 9 „sytuacja demograficzna”, gdzie od roku 2019 nastąpiło znaczne pogorszenie się 

wartości wskaźnika i widoczne jest dalsze utrzymywanie się negatywnej tendencji.  
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Rysunek 37 Pozycja Gminy Terespol w grupie porównawczej (79 gmin wiejskich o rozwiniętej funkcji transportowej) 

– ogólny wskaźnik rozwoju w 2020 r. 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

Rysunek 38 Wskaźnik rozwoju Gminy Terespol w latach 2016–2020 (obszary) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, gminy.monitorrozwoju.pl, inf. z dn. 19.11.2022 r. 

 Gmina Terespol znajduje się w III ćwiartce (rysunek 37), co oznacza, że sytuacja gminy jest lepsza niż 

średnia w grupie porównawczej, jednak następuje pogorszenie sytuacji względem zmiany sytuacji w grupie 

porównawczej. Negatywne zmiany wskaźników można zaobserwować na rysunku 38, na którym widoczne są 

negatywne tendencje w części obszarów. Corocznie najwyższe wartości gmina osiąga w obszarze 4 „stan finansów 

lokalnych”, natomiast również w tym obszarze w 2020 r. widoczny jest spadek wartości wskaźnika w porównaniu 

do roku poprzedniego. Najgorzej gmina wypada w obszarach 3 „sytuacja materialna mieszkańców” oraz 9 „sytuacja 

demograficzna” – w obydwu obszarach w każdym analizowanym roku występowały najniższe wartości, które  

w ostatnim analizowanym roku także wykazywały tendencję spadkową.   
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14. Wewnętrzna spójność obszaru 

Administracyjnie wszystkie gminy Bialskopodlaska LGD należą do powiatu bialskiego w województwie 

lubelskim. Gminy obszaru charakteryzują się spójnością geograficzną pod względem położenia i ukształtowania 

terenu. Pod względem fizycznogeograficznym analizowany obszar położony jest w megaregionach Pozaalpejska 

Europa Środkowa i Niż Wschodnioeuropejski, prowincjach Niż Środkowoeuropejski oraz Niż Wschodniobałtycko-

Białoruski, podprowincjach Niziny Środkowopolskie i Polesie, w makroregionach: Nizina Południowopodlaska oraz 

Polesie Zachodnie, w mezoregionach: Podlaski Przełom Bugu, Równina Łukowska, Polesie Brzeskie, Równina 

Kodeńska, Zaklęsłość Łomaska27. Obszar odznacza się dużą spójnością przyrodniczą, która wynika ze zbliżonych 

bądź tożsamych uwarunkowań poszczególnych elementów środowiska:  

− region głównie równinny; 

− obszar jest urozmaicony pod kątem budowy geologicznej i różnorodności skał występujących często na 

powierzchni terenu. Piaski i żwiry występują na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład LGD. Ważną 

pozycję w bilansie zasobów zajmują również gliny zwałowe oraz piaski i żwiry lodowcowe, a także mady 

rzeczne oraz torfy i namuły28;  

− obszar nie jest bogaty w surowce mineralne, występują tutaj tereny i obszary górnicze, w których wydobywa 

się piaski i żwiry29; 

− obszar położony jest w regionie wodnym doliny Bugu, na jego części występują obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią30;  

− zdecydowana większość obszaru LGD to ONW z ograniczeniami naturalnymi; 

− na obszarze LGD występują głównie gleby brunatne, bielicowe, skrytobielicowe i aluwialne; 

− występowanie na wszystkich obszarach różnych form ochrony przyrody, które wpływają na atrakcyjność 

turystyczną regionu. 

Spójność obszaru LGD pod względem ekonomicznym przedstawia ilość gospodarstw rolnych o podobnej 

strukturze. Obszar gmin LGD jest nastawiony na rozwój rolnictwa, dlatego też powierzchnia gospodarstw rolnych  

w powierzchni ogółem jest znacznie wyższa niż średnia dla kraju oraz nieznacznie niższa niż średnia dla 

województwa.  

Wszystkie gminy obszaru charakteryzują się wysokim udziałem podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w grupie „przemysł i budownictwo”. Najwyższe wartości osiągają gminy Konstantynów oraz 

Rossosz. Jednocześnie wszystkie z gmin obszaru LGD posiadają znaczny udział podmiotów zakwalifikowanych do 

grupy „pozostała działalność”, natomiast w większości gmin, a także w przypadku średniej dla LGD jest on niższy 

niż wynik województwa i kraju. Wyższy niż średnia dla województwa i kraju udział podmiotów zakwalifikowanych 

do tej grupy osiąga Miasto Terespol oraz gminy Kodeń, Leśna Podlaska, Terespol.  

Udział podmiotów w grupie „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” jest na obszarze LGD znacznie 

wyższy niż w przypadku województwa i kraju – w 2021 r. osiągnął wartość 4,6%, przy średniej dla województwa 

1,8% i kraju 1,5. Wysokie wartości (wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej) występują we wszystkich gminach,  

z wyjątkiem Miasta Terespol i Gminy Leśna Podlaska, natomiast zdecydowanie najwyższy udział podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w tej grupie występuje w gminach Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka – 

odpowiednio 10,2% i 10,1%. Najwięcej podmiotów gospodarczych według sekcji PKD na całym obszarze LGD  

w 2021 r. było zarejestrowanych w sekcjach: G „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle” (21,0%), F „Budownictwo” (17,1%) oraz H „Transport i gospodarka magazynowa” (10,2%). 

Udział działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi to 2,2% – mniej niż średnio  

 
27 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000. 
28 Portal internetowy Państwowego Instytutu geologicznego, geologia.pgi.gov.pl  
29 jw. 
30 Mapy zagrożenia powodziowego, wody.isok.gov.pl 
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w województwie (2,7%) i kraju (3,3%), przy czym w gminach Kodeń, Leśna Podlaska, Sławatycze oraz w Mieście 

Terespol wartość wskaźnika była wyższa od tych średnich.  

Obszar LGD cechuje wynikająca z uwarunkowań historycznych wielokulturowość i wielowyznaniowość. 

Ziemie te były przez długie lata terenami pograniczami, co powodowało, że ścierały się na nich wpływy Polski, Rusi 

oraz Litwy, ale swoją obecność zaznaczyli również Jadźwingowie, Krzyżacy i Tatarzy. Ze względu na krzyżowanie 

się kultur oraz religii, teren obszaru pokryty jest obiektami dziedzictwa kulturowego, które jest unikatowe w skali 

kraju, ponieważ wpływ na obecny kulturowy krajobraz miały żyjące obok siebie ludy chrześcijańskie obrządku 

rzymskokatolickiego, grekokatolickiego i prawosławnego, ale na terenach gmin obszaru LGD mieszkali również 

Żydzi i muzułmanie, a także Tatarzy, Niemcy, Rusini, Polacy, co znajduje odzwierciedlenie w różnorodności 

zabytkowej architektury o charakterze świeckim i sakralnym.  
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II. Podsumowanie  

Zgodnie z danymi statystycznymi obszar Bialskopodlaska LGD stopniowo wyludnia się. W 2021 r. liczba 

ludności wyniosła 106 194 osoby, co stanowiło spadek w stosunku do 2016 roku o 5,5%. Jest to utrata liczby 

mieszkańców na poziomie znacznie wyższym niż w Polsce (0,9%) oraz wyższym niż w województwie (4,5%). 

Jedyną gminą obszaru LGD, w której nastąpił wzrost liczby ludności jest Gmina Biała Podlaska – wzrost liczby 

mieszkańców o 7,6%. Natomiast największy spadek liczby ludności zanotowano w gminach Sosnówka (12,5%) oraz 

Tuczna (10,1%).  

Dane demograficzne wskazują, że obszar LGD jest obszarem stosunkowo szybko starzejącym się. Udział 

najstarszych grup ludności znacznie wzrósł w badanym okresie przy jednoczesnym spadku udziału ludności w wieku 

produkcyjnym. Należy jednak zwrócić uwagę na pozytywny fakt, jakim jest wzrost liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym (o 0,4 pp. w 2021 r. w porównaniu do 2016 r.). Struktura piramidy wieku i płci wskazuje na 

przewagę liczebności mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym oraz stopniowe odwrócenie tej 

tendencji wśród mieszkańców w wieku powyżej 65 lat, kiedy to kobiety stanowią wyraźnie dominującą liczebnie 

płeć. Warto zwrócić uwagę na znaczny udział osób w wieku przedemerytalnym, który pozwala wnioskować, że 

udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym nadal będzie się zwiększał. Jednocześnie, biorąc pod uwagę zwężanie 

się piramidy ku jej podstawie, można przewidywać, iż udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym 

stopniowo będzie malał. Spodziewać się więc można w najbliższych latach wzrostu wartości wskaźników obciążenia 

demograficznego. 

Średnia wartość wskaźników obciążenia demograficznego dla Bialskopodlaska LGD w każdym 

analizowanym roku była niższa niż średnio dla województwa i Polski. Korzystnym zjawiskiem jest również tempo 

wzrostu wskaźnika, które było niższe. W 2021 r. w stosunku do 2016 r. nastąpił wzrost wskaźnika ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym dla LGD o 11,3%, podczas gdy dla województwa o 14,0%,  

a dla Polski o 11,8% oraz wzrost wskaźnika udział ludności w wieku nieprodukcyjnym w ludności ogółem dla LGD  

o 6,8%, podczas gdy dla województwa o 8,1%, a dla Polski o 6,8%. Wewnątrz LGD najwyższy wzrost ww. 

wskaźników miał miejsce w Gminie Sosnówka – odpowiednio o 22,3% i 12,2% 

Przyrost naturalny na obszarze Bialskopodlaska LGD w całym analizowanym okresie był ujemny, a z roku 

na rok tendencja wskazuje na pogłębianie się negatywnej sytuacji w tym zakresie. Warto jednak zwrócić uwagę, że 

nagły spadek wartości wskaźnika nastąpił w latach 2020–2021, które były szczególne pod względem zmian  

w sytuacji demograficznej, ponieważ w związku pandemią COVID-19 wzrosła liczba zgonów, co w konsekwencji 

miało znaczący wpływ na kształtowanie się poziomu przyrostu naturalnego. Najgorszą wartością wskaźnika w 2021 

r. wewnątrz obszaru LGD charakteryzowała się Gmina Tuczna osiągając wynik: -17,8, który był znacznie niższy niż 

średnia obszaru, województwa i kraju. 

Na problem wyludniania się obszaru wskazuje także wskaźnik salda migracji na 1 000 mieszkańców, który 

niemal w całym analizowanym okresie był ujemny. Odpływ ludności obszaru jest jednak niższy niż średnio 

w województwie lubelskim. Największy odpływ mieszkańców wewnątrz Bialskopodlaskiej LGD w 2021 r. nastąpił 

w gminach Konstantynów i Tuczna (w obu gminach saldo migracji na 1 000 ludności wyniosło -7,5) i był to wynik 

znacznie wyższy od średniej obszaru LGD. Najlepszą sytuacją w tym zakresie charakteryzuje się Gmina Biała 

Podlaska, która jako jedyna z obszaru, w całym analizowanym okresie, charakteryzowała się wysokimi wartościami 

dodatnimi salda migracji – w 2021 r. osiągnęła wartość 11,2, a więc znacznie wyższą od średniej dla LGD, 

województwa i kraju. Dodatnie saldo migracji w 2021 r. osiągnęły również gminy Leśna Podlaska (2,0), Drelów 

(0,6) oraz Sławatycze (0,4). 

Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia budowy z projektem budowlanym w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców to wskaźnik, którego wysoka wartość oznacza, że ludzie chętnie inwestują w dany obszar jako miejsce 

zamieszkania – akumulują w nim swój majątek i chcą się w nim osiedlić. Wskaźnik dla obszaru LGD  
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w analizowanych latach stopniowo wzrasta, a w 2021 r., gdy osiągnął najwyższą wartość (47), był korzystniejszy niż 

w przypadku województwa lubelskiego (33) i Polski (35). Na wysoką wartość wskaźnika istotny wpływ miał wynik 

osiągnięty przez Gminę Biała Podlaska (135) – gmina charakteryzowała się najwyższą wartością również  

w poprzednich analizowanych latach. Najbardziej niekorzystna sytuacja w tym zakresie wystąpiła w 2021 r.  

w Gminie Tuczna (11).  

Gospodarkę i przedsiębiorczość obszaru LGD dobrze opisują wskaźniki podmioty wpisane do rejestru 

REGON na 10 tys. ludności oraz podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Pierwszy 

ze wskaźników we wszystkich gminach obszaru, w analizowanym okresie, wykazywał tendencję rosnącą, natomiast 

mimo systematycznego wzrostu średnia dla całego obszaru była znacznie niższa niż średnia dla województwa i kraju. 

Należy jednak zwrócić uwagę na dynamikę zmian. Na podstawie zobrazowanych w niniejszej Diagnozie danych 

należy stwierdzić, że pomimo corocznie niższych wartości tempo zmian wskaźnika jest wyższe niż w przypadku 

średniej dla województwa i kraju, co jest pozytywnym zjawiskiem, ponieważ oznacza, że obszar LGD 

systematycznie „goni” województwo i resztę kraju. Drugi ze wskaźników – podmioty nowo zarejestrowane na 10 

tys. ludności w wieku produkcyjnym również wykazywał trend rosnący, w 2021 r. w porównaniu do 2016 r. wzrósł 

o 31,3%, co w porównaniu do województwa i kraju stanowiło dużo wyższy wzrost wskaźnika. W 2019 roku,  

w porównaniu do lat poprzednich, nastąpił spadek wartości wskaźników, należy jednak zauważyć, że był to trend 

ogólny i podobnie kształtowała się sytuacja dla średniej województwa i kraju. W 2021 r. widoczne jest odwrócenie 

tej tendencji i stopniowy wzrost wskaźnika.  

Do analizy kondycji lokalnych przedsiębiorców można wykorzystać dwa wskaźniki – jednostki wykreślone  

z rejestru REGON na 10 tys. ludności oraz udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON. Średnia dla LGD w przypadku pierwszego ze wskaźników na przestrzeni 

analizowanych lat wahała się, zachowując jednak trend malejący, przy czym w całym okresie charakteryzowała się 

niższą wartością od średniej dla województwa i kraju. Drugi ze wskaźników kształtował się podobnie – w całym 

analizowanym okresie średnia dla obszaru LGD osiągała wartości niższe niż średnia dla województwa i kraju, 

pozytywnym aspektem jest fakt, że dynamika zmian wskaźnika jest wyższa niż w przypadku średniej dla kraju  

i województwa.  

Problemem obszaru wydaje się być aktywność lokalnej społeczności i ilość efektywnie działających 

formalnych grup mieszkańców. Wskaźnik liczba fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych na 10 tys. 

mieszkańców w 2021 r. i każdym poprzednim był dla LGD niższy niż średnia dla województwa lubelskiego  

i Polski. Wewnątrz obszaru najlepszym wynikiem charakteryzowała się corocznie Gmina Sosnówka, która osiągała 

wartości znacznie wyższe od średniej dla województwa i Polski. Najmniejszą liczbą organizacji pozarządowych  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców każdorazowo charakteryzowała się w latach 2016–2021 Gmina Terespol. 

Na obszarze LGD obserwuje się systematyczny spadek bezrobocia (wyjątek stanowił rok 2020, kiedy 

wystąpił nagły wzrost liczby bezrobotnych). Wskaźnik udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym w 2021 r. na obszarze LGD (6,4%) był wyższy niż średnia w województwie (5,6%) oraz 

średnia w kraju (4,0%). Niepokojącym faktem jest wzrost zjawiska bezrobocia długotrwałego – wartość wskaźnika 

udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem w latach 2016–2020 malała, a w 2021 r. wzrosła  

i ostatecznie w stosunku do roku 2016 nastąpił wzrost wskaźnika. W przypadku województwa i kraju nastąpił wzrost 

w 2021 r. w porównaniu do roku 2016 – o 0,6 pp., natomiast dla obszaru LGD odnotowano wzrost o 2,8 pp. 

Największy wzrost wartości w 2021 r. w porównaniu do 2016 r. nastąpił w Gminie Piszczac – o 14,5 pp. Miasta 

Terespol i Międzyrzec Podlaski oraz gminy Rossosz i Tuczna były jedynymi gminami, na terenie których nastąpił 

spadek udziału długotrwale bezrobotnych. Wśród osób bezrobotnych na terenie LGD przeważają mężczyźni. Jest to 

odwrotny trend niż w przypadku średniej dla województwa i kraju. Znaczący wpływ na taki poziom kształtowania 

się bezrobotnych ze względu na płeć ma Gmina Sosnówka, w której wskaźnik udział mężczyzn wśród bezrobotnych 

ogółem w 2021 r. wynosił 65,5%, przy średniej dla obszaru LGD – 50,4%, średniej dla województwa – 49,7% oraz 

średniej dla kraju – 46,2%. 
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Na terenie obszaru, podobnie jak w przypadku województwa lubelskiego i Polski, przeważają gospodarstwa 

wielkopowierzchniowe – w 2020 r. stanowiły 56,5% wszystkich gospodarstw rolnych, co oznacza, że region jest 

rozwinięty rolniczo.  

Według danych GUS dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca na obszarze LGD w roku 2021 

wynosiły 6 509 zł, co było wartością niższą niż średnia krajowa (7 209 zł) oraz średnia wojewódzka (6 733 zł). 

Podobna sytuacja odnosi się do dochodów własnych samorządów – średnia dla obszaru LGD (1 907 zł) również była 

niższa niż średnia dla województwa (2 370 zł) oraz niższa niż średnia dla kraju (3 471 zł). Wśród gmin obszaru,  

w całym analizowanym okresie, najniższymi dochodami własnymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca charakteryzowała 

się Gmina Rossosz, która w 2021 r. osiągnęła wartość 1 123 zł, natomiast najwyższymi – Gmina Terespol (5 026 zł), 

która prawie corocznie osiągała znacznie wyższy poziom dochodów własnych na 1 mieszkańca niż średnia dla 

obszaru LGD, województwa i Polski (tylko w latach 2019–2020 wartość dla Polski była wyższa). W 2021 r. średnia 

wartość wydatków ogółem na 1 mieszkańca na obszarze LGD wyniosła 5 939 zł i była niższa niż średnia dla 

województwa (6 345 zł) i niższa niż średnia dla kraju (6 854 zł). Średnie wydatki bieżące samorządów z obszaru 

Bialskopodlaska LGD w przeliczeniu na 1 mieszkańca systematycznie wzrastają, mimo to w 2021 r. (4 892 zł) były 

niższe niż średnia dla województwa (5 307 zł) i kraju (5 832 zł). Wewnątrz obszaru najwyższe wydatki bieżące na 1 

mieszkańca w 2021 r. poniosła Gmina Tuczna, a najniższe – Miasto Terespol. 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca na obszarze LGD 

z roku na rok ulegały zwiększeniu. W 2021 roku osiągnęły najwyższą wartość w całym analizowanym okresie,  

a mimo tego były znacznie niższe niż średnia wojewódzka i krajowa. Wewnątrz LGD najwyższą wartość osiągnęło 

Miasto Terespol (992 zł) – była to również wartość niższa niż średnia dla kraju (1 396 zł), ale wyższa niż średnia dla 

województwa (954 zł), zaś najniższą – Gmina Tuczna (396 zł). Wskaźnik udział w podatkach stanowiących dochody 

budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla LGD w 2021 r. był 

niższy niż średnio dla Polski i województwa. Na wysokość tego wskaźnika dla obszaru LGD wpływ miała głównie 

wartość osiągnięta przez Gminę Terespol (167 zł) – najwyższy poziom tego wskaźnika wśród gmin LGD, natomiast 

najniższą wartością charakteryzowały się gminy Sosnówka i Leśna Podlaska (1 zł). 

Wskaźnik udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w liczbie mieszkańców ogółem 

na obszarze LGD corocznie maleje, jednak w 2020 r. (6,7%) nadal był znacznie wyższy od średniej dla województwa 

lubelskiego (4,8%) i Polski (4,2%). Zdecydowanie najwyższy udział mieszkańców korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej corocznie występuje w Gminie Sławatycze. Wartość wskaźnika gospodarstwa domowe 

korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego ogółem na 10 tys. mieszkańców dla 

LGD stale maleje, jednak ciągle jest znacznie wyższa od średniej w województwie lubelskim i Polsce. W 2020 r. 

średnia dla LGD osiągnęła wartość 248, przy średniej dla województwa – 210, oraz średniej dla kraju – 199. 

Najwyższe wyniki, a tym samym najmniej korzystne, osiąga Gmina Sławatycze, natomiast najniższe Gmina Drelów. 

Wartości wskaźników rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców oraz 

udział % dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku 

są dla Bialskopodlaskiej LGD wyższe niż średnio w województwie i kraju. Najgorsza sytuacja w tym zakresie 

występuje w gminach Rossosz i Międzyrzec Podlaski, natomiast najlepsza w Mieście Terespol, w której wartość 

wskaźników jest niższa lub równa średniej dla województwa i Polski. 

Na terenie obszaru Bialskopodlaska LGD w 2021 roku zlokalizowanych było sześć podmiotów, które 

świadczyły usługi opieki nad dziećmi do lat 3 – po jednym żłobku w gminach Biała Podlaska, Konstantynów, 

Wisznice oraz w Mieście Międzyrzec Podlaski, a także dodatkowo 2 kluby dziecięce – w gminach Łomazy  

i Wisznice. Na terenie pozostałych gmin nie funkcjonował żaden podmiot oferujący usługi opieki nad dziećmi do lat 

3. Wartość wskaźnika liczba dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3 w gminach, na 

terenie których zlokalizowane były podmioty świadczące usługi opieki nad dziećmi dla lat 3, corocznie wzrastała 

(wyjątek stanowiła Gmina Konstantynów, gdzie poziom wskaźnika w 2021 r. zmalał). 
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Wskaźnik udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3–5 lat na 

obszarze LGD w każdym analizowanym roku był niższy od średnich wartości dla województwa i kraju. Warto jednak 

zwrócić uwagę, że wartość wskaźnika wzrasta. Biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania związane z dużym 

zapotrzebowaniem na miejsca w punktach o różnych formach sprawowania wychowania przedszkolnego, rosnąca 

liczba dzieci objętych tą formą opieki jest pozytywnym zjawiskiem. Najwyższe wartości wskaźników osiągają 

Miasto Międzyrzec Podlaski oraz Gmina Wisznice – ponad 100%, co oznacza, że na terenach tych gmin objęte 

wychowaniem przedszkolnym są dzieci zamieszkujące poza terenem danej gminy. Najniższe wartości w tym 

zakresie osiągają gminy: Biała Podlaska i Rokitno. Pozostałe jednostki charakteryzują się średnimi wartościami. 

Gmina Sosnówka jest jedyną gminą wśród gmin obszaru, która zanotowała w 2021 r. niewielki spadek w stosunku 

do roku 2016 – o 1 pp. Wskaźnik określający liczbę dzieci przypadającą na 1 placówkę wychowania przedszkolnego 

wynosił w 2021 roku dla LGD 117 i był wyższy niż średnia krajowa (82) oraz wojewódzka (89).  Oznacza to mniejsze 

możliwości gmin z obszaru LGD do zagwarantowania opieki wszystkim dzieciom. Zdecydowanie najkorzystniej 

wypada Gmina Biała Podlaska, natomiast najmniej optymistycznie wygląda sytuacja w Gminie Międzyrzec Podlaski.  

Współczynnik skolaryzacji na obszarze LGD stale maleje i jest niższy niż średnio w województwie i Polsce. 

Średnie wyniki uczniów z obszaru Bialskopodlaska LGD z egzaminu ósmoklasisty w każdym zakresie w latach 

2019–2022 były niższe niż średnia dla województwa i kraju. Warto jednak zauważyć pozytywną zmianę w ostatnim 

badanym roku – w 2022 r. średnie wyniki uczniów z gmin obszaru LGD były wyższe w porównaniu do poprzednich 

lat w zakresie matematyki i języka angielskiego, niemniej jednak nadal występuje duża dysproporcja pomiędzy 

średnimi uczniów z całego województwa i kraju, a wynikami osiągniętymi przez uczniów z obszaru LGD. Wskazanie 

jednoznacznie uczniów z obszaru, którzy wyróżnialiby się w jakimś zakresie jest trudne, gdyż wyniki osiągnięte  

w poszczególnych latach wahają się i niemożliwe jest wskazanie lidera.  

W 2020 r. z sieci wodociągowej korzystało 79,4% mieszkańców obszaru LGD. Była to wartość niższa niż 

średnio w województwie i kraju. Najwyższy odsetek charakteryzował Miasto Terespol oraz Gminę Sławatycze – 

wskaźniki wynosiły odpowiednio 95,3% i 96,9%, co oznacza, że znaczna część mieszkańców korzysta z instalacji 

wodociągowej, natomiast najniższy wskaźnik charakteryzuje Gminę Rossosz (34,4%) oraz Gminę Biała Podlaska 

(57,9%). Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosił 32,6% i był znacznie niższy niż średnia  

w województwie i kraju. Najwyższa wartość wystąpiła w Mieście Międzyrzec Podlaski (83,3%), natomiast najniższa 

w gminach Sosnówka, Rossosz i Drelów, gdzie mieszkańcy nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej.  W zakresie 

osób korzystających z sieci gazowej ich odsetek na obszarze LGD jest znikomy (3,5%). Mieszkańcy z obszaru LGD 

korzystają z sieci gazowej tylko w kilku jednostkach, przy czym jest to niewielki udział: w Gminie Konstantynów 

(48,2%), Gminie Biała Podlaska (9,5%), Mieście Międzyrzec Podlaski (9,4%), Gminie Leśna Podlaska (0,1%) oraz 

w Gminie Rokitno (0,1%).  

Ziemie obszaru LGD stanowiły przez wiele wieków tereny pogranicza, na których ścierały się wpływy 

Polski, Rusi oraz Litwy. Wpływ na kształtowanie się różnych aspektów dziedzictwa kulturowego miały różne kultury 

i tradycje. Ze względu na wielowiekowe krzyżowanie się kultur wschodu i zachodu, również w aspekcie religijnym, 

na terenie obszaru znajdują się obiekty dziedzictwa kulturowego, które rzadko spotykane są w innych częściach 

kraju. Obszar LGD posiada historię i dziedzictwo, którego wyrazem są liczne zabytki znajdujące się na terenie gmin 

wchodzących w skład Bialskopodlaska LGD. Niewątpliwym atutem regionu jest także środowisko przyrodnicze – 

ukształtowanie terenu, liczna i bogata fauna i flora. 
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III. Wnioski  
 

1. Analiza SWOT 

Analiza SWOT to jedno z najpopularniejszych i najskuteczniejszych narzędzi analitycznych 

wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania strategicznego. Jej nazwa pochodzi od akronimów 

angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). 

Polega ona na zidentyfikowaniu wymienionych wyżej czterech grup czynników, dzięki czemu można je odpowiednio 

wykorzystać w procesie zaplanowanego rozwoju lub zniwelować skutki ich negatywnego wpływu. Dzięki tej 

metodzie można również pogrupować czynniki na pozytywne (mocne strony i szanse) oraz negatywne (słabe strony 

i zagrożenia). Często dzieli się je również na czynniki wewnętrzne (opisujące mocne i słabe strony danej jednostki) 

oraz czynniki zewnętrzne (czyli szanse i zagrożenia wynikające z jej mikro- i makrootoczenia). Czynniki wewnętrzne 

(mocne i słabe strony) są zależne m.in. od władz lokalnych i lokalnej społeczności, natomiast czynniki zewnętrzne 

(szanse i zagrożenia) należące do otoczenia bliższego i dalszego są niezależne od władz danej jednostki, a także jej 

mieszkańców.  

Analiza SWOT dla obszaru Bialskopodlaska LGD (tabela 21) została przeprowadzona w oparciu o dostępne 

dane uzyskane podczas prac nad diagnozą obszaru, w tym dane GUS, a przede wszystkim z wykorzystaniem 

zróżnicowanych metod partycypacji społecznej. W analizie starano się uwzględnić możliwie najwięcej 

rekomendacji, uwag i opinii lokalnej społeczności, będącej przedstawicielami wszystkich trzech sektorów: 

społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców.  

Tabela 20 Schemat analizy SWOT 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 21 Analiza SWOT 

MOCNE STRONY 

Odniesienie 

do 

Diagnozy 

SŁABE STRONY 

Odniesienie 

do 

Diagnozy 

1. Rozwijające się budownictwo 

mieszkaniowe na obszarze – wysoki 

wskaźnik pozwoleń wydanych na 

budowę i zgłoszeń budowy z projektem 

budowlanym, spowodowany głównie 

atrakcyjnością osiedleńczą Gminy Biała 

Podlaska. 

Rozdział I 

pkt. 3 

1. Malejąca liczba ludności spowodowana 

ujemnym przyrostem naturalnym 

i ujemnym saldem migracji.  

Rozdział I 

pkt. 3 

2. Korzystniejsze niż w województwie  

i kraju wskaźniki obciążenia 

demograficznego. 

Rozdział I 

pkt. 3 

2. Niekorzystna struktura piramidy wieku 

i płci oraz stopniowy wzrost 

wskaźników obciążenia 

demograficznego. 

Rozdział I 

pkt. 3 

3. Korzystne położenie geograficzne przy 

międzynarodowych szlakach 

komunikacyjnych. 

Rozdział I 

pkt. 11 

3. Niski poziom przedsiębiorczości 

mieszkańców – mała liczba istniejących 

i niewystarczająca liczba nowo 

rejestrowanych podmiotów 

gospodarczych. 

Rozdział I 

pkt. 4 

4. Duży udział wielkopowierzchniowych 

gospodarstw w strukturze wielkości 

gospodarstw, świadczący o specjalizacji 

w tej dziedzinie – dobre warunki do 

produkcji żywności ekologicznej. 

Rozdział I 

pkt. 6 

4. Niedostateczna aktywność mieszkańców 

w organizacjach pozarządowych – 

niższa od średniej w województwie 

i kraju liczba organizacji pozarządowych 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. 

Rozdział I 

pkt. 4 

5. Unikatowe walory przyrodniczo 

krajobrazowe i czyste środowisko 

naturalne, w tym różnorodne formy 

ochrony przyrody – korzystne walory 

turystyczne i rekreacyjne.  

Rozdział I 

pkt. 11 

5. Szybko pogłębiające się zjawisko 

długotrwałego bezrobocia. 

Rozdział I 

pkt. 5 

6. Znana w Polsce i na świecie Stadnina 

Koni w Janowie Podlaskim. 

Rozdział II 

pkt.10 

6. Średni udział w podatkach stanowiących 

dochody budżetu państwa – podatek 

dochodowy od osób fizycznych niższy 

niż średnia w województwie i kraju. 

Rozdział I 

pkt. 6 

7. Bogata historia i dziedzictwo kulturowe 

obszaru – wielokulturowość  

i wielowyznaniowość. 

Rozdział I 

pkt. 10 

7. Średni udział w podatkach stanowiących 

dochody budżetu państwa – podatek 

dochodowy od osób prawnych niższy 

niż średnia w województwie i kraju. 

Rozdział I 

pkt. 7 

8. Wyższy niż w województwie poziom 

lesistości obszaru. 

Rozdział II 

pkt.11 

8. Ubożenie mieszkańców – wysoki udział 

osób i gospodarstw domowych 

korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej oraz wysoki udział 

rodzin i dzieci otrzymujących zasiłki 

rodzinne. 

Rozdział I 

pkt. 8 

- - 9. Niski i malejący współczynnik 

skolaryzacji, świadczący o tym, że część 

mieszkańców realizuje obowiązek 

szkolny poza obszarem. 

Rozdział I 

pkt. 9 

- - 10. Niewystarczający dostęp do opieki nad 

dziećmi do lat 3 i miejsc wychowania 

przedszkolnego. 

Rozdział I 

pkt. 9 
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- - 11. Niższy niż w województwie i kraju 

odsetek korzystających z sieci 

wodociągowej oraz bardzo niski udział 

osób z dostępem do sieci gazowej  

i kanalizacyjnej. 

Rozdział I 

pkt. 9 

- - 12. Niezadawalający poziom dostępności 

usług medycznych. 

Rozdział I 

pkt. 9 

- - 13. Baki w pokryciu obszaru miejscowymi 

planami przestrzennymi – 

nieodpowiednie podejście do 

planowania przestrzeni. 

Rozdział I 

pkt. 11 

- - 14. Niewystarczające wykorzystanie 

walorów przyrodniczych i kulturowych. 

Rozdział I 

pkt. 10, 11 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej. 1. Zmiany klimatu. 

2. Cyfryzacja życia codziennego. 2. Emigracja mieszkańców Polski. 

3. Wzrost świadomości obywatelskiej, w tym poczucia 

tożsamości i identyfikacji z miejscem zamieszkania. 

3. Wzrost zagrożenia związanego z wojną w Ukrainie.  

4. Wzrost średniej długości życia. 4. Atrakcyjność gospodarcza sąsiednich regionów oraz 

spadek zainteresowania turystyką poprzez brak 

możliwości ekonomicznych. 

5. Moda na migracje z większych miast na wieś. 5. Konsekwencje społeczne i gospodarcze związane 

z występowaniem pandemii COVID-19, wojny 

w Ukrainie i ewentualnych innych nieprzewidzianych 

wydarzeń. 

6. Wzrost zainteresowania środowiskiem naturalnym, 

bogactwem obszarów przyrodniczych w Polsce. 

6. Wykluczenie cyfrowe. 

- 7. Wzrost kosztów życia mieszkańców obszaru. 

Źródło: opracowanie własne 
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2. Wnioski z analizy SWOT 

 

Obszar Bialskopodlaska LGD posiada specyficzną historię i tradycję, co ma wpływ na całe dziedzictwo 

kulturowe obszaru. Biorąc pod uwagę inne aspekty funkcjonowania, można wskazać mocne i słabe strony oraz szanse 

i zagrożenia, które w największym stopniu determinują zakres podejmowanych działań. 

 Aktualna sytuacja demograficzna kształtuje się na tym terenie niekorzystnie, ponieważ systematycznie 

maleje liczba mieszkańców, co spowodowane jest ujemnym przyrostem naturalnym i ujemnym, pogłębiającym się 

saldem migracji. Rozwój tej sytuacji w połączeniu z depopulacją województwa lubelskiego, a szczególnie jego 

krańców wschodnich i niekorzystną strukturą piramidy wieku i płci oraz stopniowym tempem wzrostu wskaźników 

obciążenia demograficznego może bardzo negatywnie wpłynąć na rozwój obszaru. Istotne jest zatem dążenie do 

dostosowania usług do zmian demograficznych, ale też zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej tego obszaru. Szansą 

jest cyfryzacja życia codziennego – zapewnienie mieszkańcom szerokopasmowego Internetu, który umożliwi naukę 

i pracę zdalną. Malejąca liczba mieszkańców wynika między innymi z odpływu młodych osób w poszukiwaniu 

lepszych perspektyw życiowych. Młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, po których nie wracają. Stworzenie 

odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości będzie pierwszym czynnikiem, który zachęci do powrotu 

do gmin z obszaru LGD. Na jakość życia, pracy i przebywania w danym miejscu duży wpływ ma jakość środowiska 

i czyste powietrze. Zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń środowiska poprzez niską emisję można niwelować. 

Należy zwiększać świadomość ekologiczną wśród mieszkańców. Dla miejsc takich jak gminy LGD bardzo ważne 

będzie też wzmacnianie lokalnej tożsamości i budowanie więzi społecznych oraz zachęcanie do zawiązywania 

partnerstw i realizacji inicjatyw oddolnych. Poza Gminą Tuczna notuje się niską aktywność mieszkańców  

w organizacjach pozarządowych.  

 Pomimo rosnących wskaźników gospodarczych, poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru 

nadal jest niezadawalający. Na obszarze LGD funkcjonuje stosunkowo niewielka ilość podmiotów gospodarczych 

małych, które oferowałyby odpowiednią ilość i jakość miejsc pracy. Należy podjąć działania niwelujące tę 

niekorzystną sytuację, ponieważ prowadzić ona będzie do dalszego obniżania się dochodów gospodarstw domowych 

oraz rosnącej liczby emigracji w celach zarobkowych. Bezrobocie jest również najczęstszą przyczyną wykluczenia 

społecznego i ubożenia, które zmusza do korzystania z pomocy społecznej, a na terenie Bialskopodlaska LGD – 

pomimo stopniowego zmniejszania się bezrobocia, następuje szybkie pogłębianie się zjawiska bezrobocia 

długotrwałego. Wśród osób bezrobotnych w większości gmin obszaru przeważają mężczyźni, co jest zjawiskiem 

odmiennym niż w przypadku województwa i kraju.  

 Niewątpliwym atutem obszaru LGD jest jego historia i dziedzictwo kulturowe. Ze względu na przeszłe 

wydarzenia, na obszarze łączą się ze sobą i współistnieją ślady i wspomnienia po wielu kulturach. Dzięki temu pod 

względem kultury i zabytków obszar ten jest wielowymiarowy, a przez to bardzo interesujący dla turystów. 

Dodatkową zaletą jest położenie w lewobrzeżnej części doliny Bugu, posiadającej wyjątkową, niedotkniętą 

działaniem człowieka przyrodę, która powinna być chroniona ze względu na swoje walory przyrodnicze, ale również 

ekonomiczno-rozwojowe obszaru, ponieważ czyste powietrze i natura są istotnym czynnikiem decydującym o chęci 

spędzenia wolnego czasu, z dala od dużych miast.  
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3. Kluczowe problemy, potrzeby, potencjały, zasoby 

W wyniku analizy danych statystycznych, badania ankietowego, spotkań z mieszkańcami w ramach 

konsultacji społecznych, a także analizy SWOT można wyodrębnić kluczowe problemy i potrzeby mieszkańców 

obszarów oraz potencjały i zasoby, które można i należy wykorzystać do rozwoju obszaru.  

A. Kluczowe problemy i potrzeby: 

− niewystarczająco dostosowana infrastruktura i usługi publiczne do zachodzących zmian 

demograficznych; 

− braki w przedsiębiorczości i innowacyjności – niedostateczny rozwój lokalnej przedsiębiorczości;  

− niedostatecznie zagospodarowany potencjał kulturowy, przyrodniczy i turystyczny; 

− niedostateczna aktywność społeczna mieszkańców; 

− niewystarczająca dostępność mieszkańców do usług społecznych i zdrowotnych. 

 

B. Kluczowe zasoby i potencjały: 

− walory przyrodnicze i krajobrazowe; 

− bogata historia i dziedzictwo kulturowe, w tym cenne zabytki – wielokulturowość  

i wielowyznaniowość obszaru; 

− warunki umożliwiające rozwój funkcji osiedleńczej obszaru; 

− doświadczenie we współpracy wielosektorowej, w tym w ramach Bialskopodlaska LGD. 
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