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Wstęp   

Gmina Rudnik, położona jest w powiecie krasnostawskim, w środkowo-wschodniej części 

województwa lubelskiego, we wschodniej części Polski. Gmina charakteryzuje się korzystnym 

położeniem – w postaci dogodnych połączeń z Zamościem, Krasnymstawem, Lublinem oraz walorami 

przyrodniczymi, krajobrazowymi, turystycznymi (pofałdowanie terenu typowe dla Wyżyny 

Lubelskiej, czyste środowisko, mały stopień zdegradowania obszarów leśnych, istniejące kompleksy 

leśne, istniejące parki podworskie), sprzyjającymi rozwojowi wielu form turystki np. agroturystyce. 

Ponadto, na terenie gminy Rudnik prowadzone są sukcesywnie działania służące ochronie środowiska 

– montaż instalacji OZE, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa/ modernizacje sieci 

wodociągowej.  

Jest gminą typowo rolniczą, gdzie główne źródła utrzymania to dochody z rolnictwa. Występujący na 

terenie gminy zespół szczególnych warunków naturalnych bardzo korzystnych dla produkcji rolniczej 

– w postaci dobrych gleb (ponad 50 % w klasie III), stanowi podstawę do prężnego rozwoju 

gospodarczego obszaru.   

Mocnymi stronami wpływającymi na rozwój obszaru są liczne instytucje publiczne i organizacje 

społeczne o wieloletnich tradycjach - szkoły, biblioteki, Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodek 

zdrowia, Ochotnicze Straże Pożarne oraz przywiązanie do kultury i tradycji społeczeństwa lokalnego, 

aktywność władz gminnych i potencjał ludzki. 

Strategia rozwoju gminy to dokument strategiczny, który wyznacza główne kierunki rozwoju gminy 

oraz ułatwia jej zarządzaniem. Jej opracowanie niewątpliwie pomoże przy pozyskaniu środków 

finansowych na rozwój gminy m.in. z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-

2020. 

Opracowanie Strategii ma za cel takie zdiagnozowanie stanu obecnego, aby możliwe było 

wyznaczenie najbardziej optymalnej drogi dla rozwoju gminy Rudnik. Położono nacisk równomiernie 

na szybki rozwój, jak i wyrównywanie różnic pomiędzy poszczególnymi terenami wchodzącymi w 

skład gminy. 

Całość Strategii rozpoczyna diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Rudnik (część 

1). Diagnozę rozpoczyna analiza w zakresie planowania strategicznego istotnego dla obszaru. 

Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023 jest spójna z priorytetami i celami dokumentów 

szczebla krajowego i regionalnego, określającymi główne kierunki polityki rozwoju, tj. 

Długookresową Strategią Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Strategią 

Rozwoju Kraju 2020 (średniookresową), Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, 
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Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą 

do 2030 r.) oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020. Jednocześnie wskazano zgodności celów niniejszej Strategii ze Strategią Rozwoju Powiatu 

Krasnostawskiego na lata 2008-2020, na terenie, którego położona jest gmina Rudnik oraz zbieżność z 

dokumentami strategicznymi gminy Rudnik (Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2008-2015, 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik, Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudnik na lata 2007-2015, Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik, Założenia do planu zaopatrzenia gminy Rudnik w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, Plan Odnowy Miejscowości Płonka na lata 2011-2020). 

Podrozdziały od 1.2 do 1.7 stanowią „pogłębioną diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 

Rudnik”, opisującą przestrzeń i środowisko (położenie gminy, charakterystykę siec osadniczej, opis 

zasobów naturalnych i kulturowych), sferę społeczną (demografia, rynek pracy, uczestnictwo w 

kulturze), strefę gospodarczą (główni pracodawcy, struktura podstawowych branż, ilość podmiotów 

gospodarczych, rolnictwo), infrastrukturę techniczną (infrastruktura komunikacyjna, ochrony 

środowiska, energetyczna), infrastrukturę społeczną (infrastruktura edukacyjna, sportowo-rekreacyjna, 

kultury, ochrony zdrowia) oraz zarządzanie, uwzględniające możliwości budżetowe gminy, 

planowanie strategiczne i kapitał społeczny. Każda z części pogłębionej diagnozy kończy się 

identyfikacją podstawowych problemów gminy z poszczególnych zakresów. Podsumowaniem 

przeprowadzonej diagnozy jest analiza SWOT, prezentująca mocne i słabe strony obszaru oraz 

zewnętrzne szanse i zagrożenia, która stanowi podstawę do sformułowania misji gminy, celów 

strategicznych i operacyjnych. 

Część 2 niniejszej Strategii stanowi właściwy plan strategiczny gminy Rudnik, zawierający misję i 

wizję gminy.  W świetle wizji w 2023 roku Gmina Rudnik jest obszarem, na którym nowoczesna i 

rozwijana infrastruktura (ochrona środowiska, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 

drogi, sportowa, społeczna, edukacyjna, rekreacyjna, kultury, PPoŻ, centra miejscowości), sprzyja 

rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Misją Gminy Rudnik jest tworzenie warunków do 

ciągłego rozwoju obszaru Gminy Rudnik poprzez rozwój infrastruktury, stymulowanie i tworzenie 

warunków do rozwoju gospodarczego, poprawa jakości życia w Gminie Rudnik oraz współpraca z 

podmiotami wpływającymi na ten rozwój (JST, nauka, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, 

administracja rządowa). 

Podrozdziały 2.3-2.5 to prezentacja celów strategicznych, celów operacyjnych i działań, będące 

konkretnym nakazem realizacji dla samorządu gminnego. W procesie planowania strategicznego, na 

podstawie przeprowadzonych analiz wyodrębniono następujące cele strategiczne: 
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1. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA. 

Władze samorządowe doskonale zdają sobie sprawę, iż nowoczesna infrastruktura społeczna i 

techniczna są jednymi z najistotniejszych elementów rozwoju gminy Rudnik. Powinna ona w pełni 

zabezpieczać potrzeby mieszkańców oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszaru.                             

W związku z powyższym, w ramach celu strategicznego nr 1 w gminie Rudnik zaplanowano do 

realizacji szereg celów operacyjnych, m.in. budowę i modernizację dróg, w tym poprawę nawierzchni 

dróg gminnych oraz utworzenie ścieżek rowerowych, rozbudowę sieci chodników i oświetlenia 

ulicznego, które niewątpliwie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie oraz 

podniosą atrakcyjność turystyczną regionu. Ponadto, dla poprawy standardu życia mieszkańców oraz 

w trosce o środowisko przyrodnicze zakłada się budowę, modernizację i remonty infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej. Gmina planuje podjąć działania polegające na rewitalizacji centrów 

miejscowości, ochronie zabytków i obszarów cennych przyrodniczo, znajdujących się na jej terenie. 

Działania te pozwolą na przywrócenie funkcjonalności użytkowej wielu terenów, co wpłynie na 

poprawę warunków życia mieszkańców korzystających z przestrzeni publicznej, a także zostaną 

zwaloryzowane elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy, przez co nastąpi wzrost 

atrakcyjności turystycznej obszaru. Zaplanowano również realizację działań zmierzających do budowy 

nowoczesnej infrastruktury sportowej, społecznej, rekreacyjnej, infrastruktury kultury i PPoŻ, które 

stworzą warunki do życia w bardziej przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. 

Dla poprawy jakości powietrza, wspomagania ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, oraz 

rozwoju postaw proekologicznych wśród mieszkańców zakłada realizację szeregu przedsięwzięć 

polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii.  

2. ROZWÓJ LOKALNEJ GOSPODARKI. 

Rozwój lokalnej gospodarki jest niezbywalnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru 

gminy Rudnik, jaki i społeczności lokalnej. Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy Rudnik, 

w ramach realizacji celu nr 2 zakłada się budowę nowoczesnej biogospodarki, w tym w szczególności 

rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, które pozwolą na prężny rozwój obszaru. Władze 

samorządowe wiedzą, że dla przyspieszenia rozwoju lokalnej gospodarki niezbędne jest nawiązanie 

współpracy z innymi samorządami, przedsiębiorcami i światem nauki, w związku z czym w ramach 

celu zaplanowano podjęcie współpracy z powyżej wymienionymi jednostkami. Dla budowy 

wizerunku gminy Rudnik, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, zaplanowano przedsięwzięcia 

polegające na budowie, modernizacji, remontach infrastruktury turystycznej wykorzystującej lokalne 

zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz wyposażeniu obiektów turystycznych. Ponadto zakłada się 

rozwój turystyki i agroturystyki (poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, m.in. ścieżki rowerowe i 
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szlaki turystyczne, miejsca noclegowe) oraz rozwój gospodarstw agroturystycznych. W ramach celu 

planuje się realizację działań zmierzających do budowy dostosowanej do potrzeb mieszkańców, 

przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów infrastruktury gospodarczej, będącej podstawą 

prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze gminy. 

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, iż dotychczasowa promocja obszaru, jako miejsca 

atrakcyjnego turystycznie jest niedostateczna. Dla rozwoju lokalnej gospodarki niezbędne jest 

podjęcie działań z zakresu promocji gospodarczej. Zakłada się wykorzystanie szerokiego wachlarza 

narzędzi marketingu terytorialnego, m.in. realizacja kampanii promocyjnych służących promocji 

gminy, organizacja wydarzeń promocyjnych, promocja lokalnych produktów, wyrobów i usług, 

budowa, modernizacja, remont infrastruktury promocyjnej, realizacja wydawnictw i publikacji 

służących promocji, waloryzacja zasobów gminy służących promocji.  

3. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W GMINIE RUDNIK. 

Poprawa jakość życia w gminie Rudnik należy do priorytetów samorządu terytorialnego. Dla 

osiągnięcia celu zakłada się rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kultury, poprzez wsparcie 

działalności organizacji pozarządowych oraz organizację i udział w przedsięwzięciach z zakresu 

kultury i kapitału społecznego. Poziom wiedzy/ wykształcenia mieszkańców determinuje ich 

możliwości zawodowe, jak również określa pozycję społeczną, buduje poczucie własnej wartości, w 

związku z czym, cel ten zakłada podniesienie poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców, poprzez 

realizację działań skoncentrowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, podnoszenie jakości 

nauczania w placówkach działających na terenie gmin, umożliwienie samokształcenia i kształcenia 

osób zatrudnionych w gminie, działania z zakresu edukacji przedszkolnej oraz modernizację i 

doposażenia obiektów szkolnych i przedszkolnych. Dla prawidłowego funkcjonowania społeczności 

lokalnej niezbędne jest dokonanie diagnozy i rozwiązywanie problemów społecznych występujących 

na jej obszarze. Władze gminy Rudnik, zamierzają kontynuować działania m.in. z zakresu pomocy 

społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, wsparcia organizacji, spółdzielni socjalnych. Ponadto, 

zaplanowano działania służące poprawie stanu zdrowia mieszkańców gminy Rudnik oraz podniesieniu 

jakości udzielanej pomocy w ramach służby zdrowia, a także podwyższenie standardów w opiece nad 

osobami starszymi. 

W celu poprawy jakości życia w gminie Rudnik zaplanowano realizację działań wspierających 

podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Zakłada się realizację 

przedsięwzięć ukierunkowanych na lepszą komunikację społeczną i wzrost partycypacji społecznej, 

polegającej na komunikowaniu się mieszkańców z władzami gminy oraz ich obustronnej współpracy, 

będące istotnymi czynnikami podnoszenia jakości życia i skuteczności działań w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów społecznych.   
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Istotne dla władz samorządowych jest również wykonanie zadań służących zachowaniu i waloryzacji 

zasobów przyrodniczych występujących na terenie gminy Rudnik.  

W dokumencie wskazano na mechanizm wdrażania i monitorowania realizacji celów oraz oczekiwane 

wskaźniki osiągnięć Strategii, co spowoduje, że Strategia jako plan operacyjny zostanie w całości 

wykonana. Ponadto zaprezentowano główne źródła finansowania Strategii. Strategiczną część kończy 

raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, których celem było zebranie wniosków i uwag 

dotyczących opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023. 

Jako lokalna społeczność, Rada Gminy Rudnik, Wójt Gminy Rudnik, dostrzegając szanse jakie stoją 

przed Gminą w latach 2015-2023 przyjmują niniejszą Strategię. 
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1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Rudnik 

1.1. Zgodność ze strategicznymi dokumentami 

Zgodnie z metodyką planowania strategicznego Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-

2023 powinna być zgodna z dokumentami wyższego rzędu, czyli z regionalnymi i krajowymi 

dokumentami strategicznymi, określającymi główne kierunki polityki rozwoju. Takie podejście 

zapewni także zgodność przyjętych założeń strategicznych z celami na poziomie europejskim, 

wskazanymi m.in. w Strategii Europa 2020.  

Dla potrzeb niniejszej analizy dokonano oceny zgodności celów z krajowymi dokumentami 

strategicznymi, w tym:  

 Długookresową Strategią Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. 

 Strategią Rozwoju Kraju 2020 (średniookresową). 

 Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 

 Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Jednocześnie analizie poddano zgodność celów dokumentami regionalnymi:  

 Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

Ponadto przeprowadzono analizę zgodności celów Strategii z dokumentem strategicznym powiatu 

krasnostawskiego, na terenie, którego położona jest gmina Rudnik oraz wskazano zbieżność z 

dokumentami strategicznymi gminy Rudnik, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rudnik. 

 

1.1.1. Powiązanie projektów i zadań z działaniami realizowanymi na terenie RP  

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności jest  

dokumentem  określającym  główne  trendy,  wyzwania  i  scenariusze  rozwoju  społeczno – 

gospodarczego  kraju  oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem 

zasady zrównoważonego  rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. 

http://zds.kprm.gov.pl/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju
http://strategia.lubelskie.pl/
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Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia Polaków (wzrost PKB na mieszkańca w relacji 

do najbogatszego państwa UE i zwiększenie spójności społecznej) dzięki stabilnemu, wysokiemu 

wzrostowi gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju, którego osiągnięcie jest możliwe dzięki 

podjęciu działań w trzech obszarach zadaniowych: 

 Konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji). 

 Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji). 

 Efektywności i sprawności państwa. 

Kierunki interwencji podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych, które 

zostały podzielone na osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami rozwojowymi).  

Są to: 

I. W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: 

1. Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna. 

2. Polska Cyfrowa. 

3. Kapitał ludzki. 

4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

II. W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: 

5. Rozwój regionalny. 

6. Transport. 

III. W obszarze efektywności i sprawności państwa: 

7. Kapitał społeczny. 

8. Sprawne państwo. 

Cele zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023 zbieżne są z wyznaczonymi 

celami rozwojowymi w ramach trzech obszarów strategicznych:  

 Konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji). 

 Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji). 

 Efektywności i sprawności państwa. 

 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020  

Według Strategii Polska w roku 2020 to: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i 

sprawne państwo. W efekcie, Polska w 2020 roku ma lepiej wykorzystywać posiadane potencjały 

gospodarcze, społeczne i instytucjonalne w celu zapewniania szybkiego rozwoju kraju i poprawy 

warunków życia ludności. 
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Celem głównym strategii średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju 

oraz poprawę jakości życia ludności. 

Określono cele i działania w ramach trzech głównych obszarów interwencji, jakim są: 

 Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo. 

 Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. 

 Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 

Cele Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023 bez wątpienia wpisują się w realizację 

celów rozwojowych wyznaczonych w ramach trzech obszarów strategicznych zawartych w 

Strategii Rozwoju Kraju 2020: 

 Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo. 

 Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. 

 Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 

 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

Zgodnie z wizją rozwoju regionalnego Polski w roku 2020 polskie regiony stanowić będą lepsze 

miejsce do życia dzięki podniesieniu poziomu i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram 

gospodarczo-społecznych i instytucjonalnych, które zwiększają szanse realizacji aspiracji i możliwości 

jednostek i wspólnot lokalnych. Polskie regiony będą silniejsze gospodarczo, lepiej zintegrowane 

gospodarczo, społecznie i przestrzennie oraz bardziej samorządne w wyniku procesu decentralizacji i 

szerszego urzeczywistniania zasady partnerstwa i subsydiarności, charakteryzować będą je cechy: 

 Konkurencyjność i innowacyjność. 

 Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna. 

 Skuteczność, efektywność i partnerstwo w realizacji celów rozwojowych. 

 Bezpieczeństwo ekologiczne, wysoki poziom i skuteczność ochrony środowiska oraz zasobów 

przyrodniczych. 

Przyjęto, że celem strategicznym polityki regionalnej jest: Efektywne wykorzystywanie specyficznych 

regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – 

wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. 

Wyznaczono następujące cele polityki regionalnej do 2020 roku: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”). 
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2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„spójność”). 

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”). 

Cele zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023 są komplementarne z 

następującymi celami polityki regionalnej do 2020 roku: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”). 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„spójność”). 

 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

KPZK 2030 jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym 

zagospodarowania przestrzennego kraju, który określa cel strategiczny polityki rozwoju 

przestrzennego: Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, 

zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze 

społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie. Dla osiągnięcia powyższego celu, 

określono 6 następujących celów: 

Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu 

osadniczego sprzyjającej spójności. 

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników 

rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego 

wszystkich terytoriów. 

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 
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Cel 5. Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności 

obronne państwa, 

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023 uwzględnia założenia i wymogi określone w 

KPZK 2030. Niniejsza Strategia spójna jest z następującymi celami polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju w horyzoncie roku 2030 poprzez nawiązanie do następujących założeń 

polityki przestrzennej: 

 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) to dokument, który 

opracowano na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i 

wykonawczych Komisji Europejskiej.  

Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 

zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój 

terytorialny obszarów wiejskich.  

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wskazano na sześć priorytetów 

wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich:  

P1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.  

P2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we 

wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i 

zrównoważonego zarządzania lasami.  
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P3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.  

P4: Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem. 

P5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach 

rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu. 

P6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na 

obszarach wiejskich.  

 

Cele wyznaczone w Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023 są zbieżne przede 

wszystkim z założeniami priorytetu P6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania 

ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 6A) Ułatwianie różnicowania 

działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy – działanie 

M06 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (art. 19) oraz 6B) Wspieranie lokalnego 

rozwoju na obszarach wiejskich – działania: M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich (art. 20) i M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – 

rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). 

 

1.1.2. Powiązanie projektów i zadań z działaniami realizowanymi na terenie 

województwa lubelskiego 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego jest najważniejszym dokumentem programowym, który 

określa wizję rozwoju oraz cele i kierunki rozwoju województwa lubelskiego. W horyzoncie 2020 r. (z 

perspektywą do 2030 roku) strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego, których realizacji będą 

służyły działania samorządu województwa, są określone następująco: 

1. Wzmacnianie urbanizacji regionu. 

2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich. 

3.    Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, 

przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. 

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

Poszczególne cele strategiczne będą realizowane dzięki osiąganiu następujących celów operacyjnych: 
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 Cel strategiczny 1: Wzmacnianie urbanizacji regionu 

1.1. Rozwijanie funkcji metropolitalnych Lublina jako głównego ośrodka Polski Wschodniej, 

koncentrującego gospodarcze, naukowe i kulturalne kontakty ze światem, zwłaszcza ze 

wschodnimi sąsiadami. 

1.2. Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast (np. naukowych, akademickich, kulturalnych, 

turystycznych), które przyczyniają się do dynamizacji rozwoju tych miast i otaczających je 

obszarów. 

1.3. Poprawa skomunikowania Lublina z obszarami metropolitalnymi Polski i zagranicy. 

 Cel strategiczny 2: Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 

2.1. Poprawa warunków dla wzrostu konkurencyjności i towarowości gospodarstw przez m.in. 

promowanie i wspieranie scalania gruntów i powiększania obszaru gospodarstw, poprawę 

struktury gospodarstw i przyspieszenie przepływu ziemi do gospodarstw większych obszarowo i 

nastawionych na produkcję towarową. 

2.2. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego pozwalający na wykorzystanie istniejącego 

potencjału surowcowego regionu. 

2.3. Wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw współpracy 

rolników i mieszkańców wsi (grupy producenckie, spółdzielnie itp.). 

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

wiejskich w najbardziej efektywnych sektorach gospodarki (głównie usług, w tym usług dla 

rolnictwa). 

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

sposób skoordynowany z innymi przedsięwzięciami i spójny wewnętrznie. 

 Cel strategiczny 3: Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu 

3.1. Wspieranie najbardziej perspektywicznych kierunków badań i komercjalizacji ich wyników. 

3.2. Wspieranie kierunków kształcenia na poziomie wyższym szczególnie istotnych dla przyszłego 

rynku pracy regionu oraz mających unikatowe znaczenie w skali ponadregionalnej. 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY RUDNIK 

NA LATA 2015-2023 

 
 

16 

 

3.3. Stworzenie systemu wsparcia naukowego, eksperckiego i wdrożeniowego na rzecz rozwoju 

wybranych sektorów gospodarki. 

3.4. Rozwijanie systemu kształcenia dostosowanego do specyfiki regionu. 

3.5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. 

3.6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

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

4.1. Poprawa wewnętrznego skomunikowania regionu dzięki powiązaniu jego najważniejszych 

miast sprawną siecią drogową, budowaną w pierwszej kolejności tam, gdzie jej niedoskonałość 

jest barierą rozwoju. 

4.2. Wspieranie włączenia społecznego. 

4.3. Wzmacnianie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi współpracy 

wewnątrzregionalnej m.in. przez odwoływanie się do tradycji wielokulturowości i włączaniu jej 

do regionalnych programów edukacyjnych i selektywnie wspieranych działań kulturotwórczych 

oraz stymulowanie podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, organizacyjnych, 

edukacyjnych. 

4.4. Przełamywanie niekorzystnych efektów przygranicznego położenia regionu. 

4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i 

rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego. 

W SRWL wyznaczono 7 Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI). Stanowią one przestrzenne 

odzwierciedlenie potencjałów i problemów rozwojowych zidentyfikowanych na obszarze 

województwa lubelskiego. Priorytetowymi OSI dla Samorządu Województwa są: 

 Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM). 

 Miasta subregionalne. 

 Obszary przygraniczne. 

 Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych. 

 Obszary potencjalnej eksploatacji złóż kopalin. 

 Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych. 

 Nowoczesna wieś. 
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Delimitacja i zaklasyfikowanie określonych jednostek do OSI, preferuje je w zakresie realizacji 

określonych dla danego OSI działań, nie wykluczając tym samym udziału sąsiednich jednostek 

(obszarów). Udział ten będzie możliwy w przypadku uzasadnionej współpracy dla rozwiązywania 

problemów, które występują na obszarach włączonych do OSI. 

 

Gmina Rudnik została zaklasyfikowana do Obszaru Strategicznej Interwencji – Nowoczesna 

wieś, typ obszaru: obszar intensywnej produkcji rolniczej.  

 

Charakterystykę Obszaru Strategicznej Interwencji – Nowoczesna wieś przedstawiono poniżej: 

Typ obszaru: Obszary intensywnej produkcji rolniczej, obszar rozwoju gospodarki hodowlanej, 

obszar rozwoju gospodarki rybackiej. 

Kryteria delimitacji: delimitacja granic w PZP WL. 

 Obszary o najwyższej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (udział gleb 

najwyższych klas bonitacyjnych). 

 Obszary dużej koncentracji gospodarstw hodowlanych i wysokim udziale trwałych użytków 

zielonych w strukturze użytków rolnych. 

 Obszary dużej koncentracji gospodarstw rybackich. 

Cechy obszaru: 

 Obszary charakteryzują się wysoce zróżnicowanym stanem zainwestowania i 

zagospodarowania przestrzeni rolniczej, z enklawami zaawansowanych specjalizacji 

wysokotowarowej produkcji rolnej oraz drobnotowarowej i niedoinwestowanej 

gospodarki rolnej. 

 Obszar północny charakteryzuje się najwyższą w regionie towarowością gospodarstw rolnych, 

ukierunkowanych głównie na produkcję zbóż i ziemniaków oraz hodowlę trzody chlewnej, 

bydła mlecznego i rzeźnego oraz drobiu, a także koncentracją zakładów branży mięsnej, 

mleczarskiej oraz zbożowo-młynarskiej. 

 Obszar rozwoju intensywnej produkcji rolniczej charakteryzuje się koncentracją 

zwartych areałów gleb o najwyższej przydatności dla produkcji żywności i roślin 

przemysłowych oraz szczególnie przydatnych dla rozwoju rolnictwa towarowego, a także 

koncentracją zakładów branży zbożowo-młynarskiej, cukrowej, tytoniowej, 

piwowarskiej, gorzelniczej, piekarniczo-cukierniczej, owocowo-warzywnej, zielarskiej 

oraz mięsnej. 

 Obszar rybacki charakteryzują duże zasoby obiektów, rezerwy obszarów ogroblowanych 

(możliwych do wykorzystania w gospodarce rybackiej) oraz tradycje hodowli ryb. 
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Rysunek 1 Obszar Strategicznej Interwencji – Nowoczesna wieś 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Interwencja powinna obejmować działania mające na celu wsparcie inicjatyw na rzecz edukacji i 

podnoszenia kompetencji rolników, wsparcie tworzenia i rozwoju rynków hurtowych 

produktów rolnych, wsparcie rozwoju grup producenckich, wsparcie rozwoju zakładów 

przetwórstwa, zakładów branży mięsnej i mleczarskiej, wsparcie rozwoju infrastruktury 

gospodarki rybackiej, uzupełnienie sieci dróg i wyposażenia w infrastrukturę komunalną oraz 

zaplecza sanitarnego, rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej 

w celu umożliwienia poboru zwiększonej ilości energii ze źródeł rozproszonych. 
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Cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023 zgodne są 

następującymi celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego:  

 Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich. 

 Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, 

przedsiębiorczości i innowacyjności regionu.  

 Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  

Dokument stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym 

pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach 

strategicznych. Realizacja programu operacyjnego przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w 

strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu poprzez stymulowanie wzrostu gospodarczego i zwiększanie wydajności 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Za cel główny RPO WL 2014-2020 przyjęto: Podniesienie 

konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności 

społecznej i terytorialnej. Cel główny będzie osiągany przez interwencję w ramach 13 Osi 

Priorytetowych, obejmujących 10 celów tematycznych pakietu legislacyjnego UE. Wyznaczono 

następujące osie priorytetowe: 

 Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje. 

Priorytet inwestycyjny 1a: Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności 

do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w 

szczególności tych, które leżą w interesie Europy. 

Cel priorytetu: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. 

Priorytet inwestycyjny 1b: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, 

rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i 

sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju 

produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w 

dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji 

poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii 

pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności 

produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii 

wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu. 
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Cel priorytetu: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 

 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe lubelskie. 

Priorytet inwestycyjny 2c: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-

włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. 

Cel priorytetu: Zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

administracji publicznej. 

 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw. 

Priorytet inwestycyjny 3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 

gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 

również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. 

Cel priorytetu: Lepsze warunki do rozwoju MŚP. 

Priorytet inwestycyjny 3b: Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w 

szczególności w celu umiędzynarodowienia. 

Cel priorytetu: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP. 

Priorytet inwestycyjny 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w 

zakresie rozwoju produktów i usług. 

Cel priorytetu: Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP. 

 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku. 

Priorytet inwestycyjny 4a: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych. 

Cel priorytetu: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. 

Priorytet inwestycyjny 4b: Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych 

źródeł energii w przedsiębiorstwach. 

Cel priorytetu: Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. 
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Priorytet inwestycyjny 4c: Wspieranie  efektywności  energetycznej,  inteligentnego  zarządzania  

energią  i wykorzystania odnawialnych  źródeł  energii  w  infrastrukturze  publicznej,  w  tym  w  

budynkach  publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. 

Cel priorytetu: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

Priorytet inwestycyjny 4e: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 

Cel priorytetu: Poprawiona jakość powietrza. 

 Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. 

Priorytet inwestycyjny 5b: Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń 

przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów  zarządzania  

klęskami i katastrofami. 

Cel priorytetu: Zwiększone bezpieczeństwo powodziowe w regionie. 

Priorytet inwestycyjny 6a: Inwestowanie w  sektor  gospodarki  odpadami  celem  wypełnienia  

zobowiązań  określonych w dorobku   prawnym   Unii   w   zakresie środowiska  oraz  zaspokojenia  

wykraczających  poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 

członkowskie. 

Cel priorytetu: Sprawny system selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o instalacje regionalne. 

Priorytet inwestycyjny 6b: Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia  

zobowiązań  określonych w   dorobku   prawnym   Unii   w   zakresie środowiska  oraz  zaspokojenia  

wykraczających  poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa 

członkowskie. 

Cel priorytetu: Realizacja zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach 

2 – 10 tys. RLM. 

 Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego. 

Cel priorytetu: Zwiększona dostępność zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. 
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Priorytet inwestycyjny 6d: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i 

rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i 

zieloną infrastrukturę. 

Cel priorytetu: Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w 

regionie. 

 Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport. 

Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. 

Cel priorytetu: Zwiększona dostępność drogowa w regionie. 

Priorytet inwestycyjny 7d: Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i 

interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących 

zmniejszeniu hałasu. 

Cel priorytetu: Zwiększona dostępność kolejowa w regionie. 

 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy. 

Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych 

zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników. 

Cele priorytetu: 

1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

(w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale 

bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych). 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. 

 

Priorytet inwestycyjny 8iii: Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Cel priorytetu: Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie. 

Priorytet inwestycyjny 8iv: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp 

do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 

wynagrodzeń za taką samą pracę. 
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Cel priorytetu: Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3 lat. 

 Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. 

Priorytet inwestycyjny 8v: Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 

zmian. 

Cele priorytetu: 

1. Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, które skorzystały z usług rozwojowych. 

2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu 

outplacement. 

Priorytet inwestycyjny 8vi: Aktywne i zdrowe starzenie się. 

Cel priorytetu: Zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób 

negatywnie wpływających na rynek pracy. 

 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne. 

Priorytet inwestycyjny 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

Cel priorytetu: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych 

lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację 

kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. 

Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

Cele priorytetu: 

1. Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w 

szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. 

2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym w regionie. 

Priorytet inwestycyjny 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 

zatrudnienia. 
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Cel priorytetu: Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym wzrost zatrudnialności w 

sektorze ekonomii społecznej w regionie. 

 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. 

Priorytet inwestycyjny 10i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 

pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Cele priorytetu:  

1. Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji 

przedszkolne. 

2. Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze  

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Priorytet inwestycyjny 10iii: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe  życie o charakterze 

formalnym, nieformalnym i pozaformalnym  wszystkich  grup  wiekowych,  poszerzanie  wiedzy,  

podnoszenie  umiejętności i kompetencji  siły  roboczej    oraz    promowanie    elastycznych ścieżek 

kształcenia,  w  tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji. 

Cel priorytetu: Zwiększenie liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy. 

Priorytet inwestycyjny 10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i  szkolenia  do  potrzeb  

rynku  pracy,  ułatwianie przechodzenia z etapu  kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów 

uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

Cele priorytetu:  

1. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę 

efektywności kształcenia zawodowego w regionie. 

2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do 

wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy. 

 

 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY RUDNIK 

NA LATA 2015-2023 

 
 

25 

 

 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna. 

Priorytet inwestycyjny 9a: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się 

do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, 

promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i 

rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. 

Cele priorytetu: 

1. Zwiększona dostępność usług zdrowotnych. 

2. Zwiększona dostępność usług społecznych. 

 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. 

Cel priorytetu: Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na 

ograniczenie ubóstwa w regionie 

Priorytet inwestycyjny 10a: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowe. 

Cele priorytetu: 

1. Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej. 

2. Lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

3. Lepsze warunki edukacji ogólnej. 

Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023 jest spójna z powyższymi osiami 

priorytetowymi i wyznaczonymi w ich ramach priorytetami inwestycyjnymi i celami w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w 

szczególności z: 

 Osią Priorytetową 1 Badania i innowacje: Priorytet inwestycyjny 1b. 

 Osią Priorytetową 2 Cyfrowe lubelskie: Priorytet inwestycyjny 2c. 

 Osią Priorytetową 4 Energia przyjazna środowisku: Priorytet inwestycyjny 4a. 

 Osią Priorytetową 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna: Priorytet 

inwestycyjny 4b, Priorytet inwestycyjny 4c, Priorytet inwestycyjny 4e. 

 Osią Priorytetową 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego: Priorytet inwestycyjny 

6c. 
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 Osią Priorytetową 11 Włączenie społeczne: Priorytet inwestycyjny 9i, Priorytet inwestycyjny 

9iv. 

 Osią Priorytetową 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje: Priorytet inwestycyjny 10i, 

Priorytet inwestycyjny 10iii, Priorytet inwestycyjny 10iv. 

 Osią Priorytetową 13 Infrastruktura społeczna: Priorytet inwestycyjny 9a, Priorytet 

inwestycyjny 10a. 

 

1.1.3. Powiązanie projektów i zadań z działaniami realizowanymi na terenie powiatu 

krasnostawskiego 

 Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Krasnostawskiego na lata 2008-2020 

W dokumencie sformułowano misję rozwoju powiatu – „Misją powiatu krasnostawskiego jest rozwój 

społeczno-gospodarczy powiatu”, która możliwa do spełnienia jest dzięki realizacji następujących 

priorytetów/ celów strategicznych i wyznaczonych celów operacyjnych: 

Priorytet 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej. 

1.1. Doskonalenie opieki medycznej i ochrony zdrowia. 

1.2. Doskonalenie bazy oświatowej, sportowej i kulturalnej. 

1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

1.4. Promowanie wśród mieszkańców zdrowego i aktywnego stylu życia. 

1.5. Efektywny system pomocy społecznej. 

1.6. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. 

1.7. Zorganizowany system pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, niedostosowanym 

społecznie. 

1.8. Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. 

1.9. Rozszerzenie oferty w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Priorytet 2: Aktywizacja funkcji gospodarczych- pobudzenie przedsiębiorczości w powiecie, 

szczególnie w zakresie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 

2.1. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. 

2.2. Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej. 

2.3. Tworzenie warunków stymulujących uruchomienie nowych miejsc pracy. 

2.4. Wykorzystanie przygranicznego położenia powiatu dla długofalowego rozwoju 

gospodarki poprzez rozwój współpracy międzynarodowej. 

2.5. Dostosowanie rolnictwa i jego otoczenia do wymogów gospodarki rynkowej i standardów 

unijnych. 
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2.6. Przygotowanie przestrzeni powiatu do aktywnego inwestowania. 

2.7. Aktywna promocja gospodarcza szansą otwarcia powiatu dla inwestycji. 

Priorytet 3: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji wraz z promocją powiatu. 

3.1. Rozwój turystyki i sportu. 

3.2. Organizacja i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

3.3. Promocja walorów turystycznych powiatu. 

Priorytet 4: Ochrona środowiska wraz z doskonaleniem infrastruktury technicznej. 

4.1. Rozwój infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej. 

4.2. Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie dbałości o stan środowiska 

naturalnego - ochrony wód, gruntu, powietrza oraz ochrony 

przed zanieczyszczeniami i hałasem. 

4.3. Eliminacja emisji szkodliwych dla środowiska poprzez inwestycje w infrastrukturę 

techniczną. 

4.4. Rozwój systemów telekomunikacyjnych i informatycznych. 

4.5. Rozwój inwestycji wytwarzających energię ekologiczną. 

4.6. Rozwój budownictwa mieszkaniowego. 

 

Wyznaczone cele strategiczne i operacyjne w Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-

2023 spójne są ze wszystkim priorytetami rozwoju powiatu krasnostawskiego wyznaczonymi w 

Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Krasnostawskiego na lata 2008-2020: 

 Priorytet 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej. 

 Priorytet 2: Aktywizacja funkcji gospodarczych- pobudzenie przedsiębiorczości w powiecie, 

szczególnie w zakresie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 

 Priorytet 3: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji wraz z promocją powiatu. 

 Priorytet 4: Ochrona środowiska wraz z doskonaleniem infrastruktury technicznej. 

 

1.1.4. Powiązanie projektów i zadań z działaniami realizowanymi na terenie gminy 

Rudnik 

„Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023” została opracowana m.in. na podstawie 

generalnych założeń już istniejących dokumentów gminy Rudnik. Dlatego też, przyjęte w niniejszym 

opracowaniu cele i zadania do realizacji w latach 2015-2023 wpisują się w priorytety i cele określone 

w dokumentach gminnych, takich jak: Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2008-2015, Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik, Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudnik na lata 2007-2015, Plan gospodarki 
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niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik, Założenia do planu zaopatrzenia gminy Rudnik w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, Plan Odnowy Miejscowości Płonka na lata 2011-2020. 

 

1.2. Przestrzeń i środowisko 

1.2.1. Położenie gminy Rudnik w powiecie, województwie i kraju 

Gmina Rudnik, położona jest w powiecie krasnostawskim, w środkowo-wschodniej części 

województwa lubelskiego, we wschodniej części Polski. Powiat krasnostawski zajmuje powierzchnię 

1032 km
2
. W jego skład wchodzi miasto Krasnystaw oraz 9 gmin wiejskich: Fajsławice, Gorzków, 

Izbica, Krasnystaw, Krasiczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana i Żółkiewka. Powiat 

sąsiaduje z pięcioma powiatami: lubelskim, świdnickim, chełmskim, zamojskim i biłgorajskim. 

 

Rysunek 2 Położenie gminy Rudnik na terenie Polski 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Powierzchnia gminy wynosi 88,4 km
2
. Gmina Rudnik sąsiaduje z 6 gminami: 

 Żółkiewka, Gorzków, Izbica (powiat krasnostawski). 

 Nielisz i Sułów (powiat zamojski). 

 Turobin (powiat biłgorajski). 

Gmina Rudnik odległa jest od miasta wojewódzkiego - Lublina o 75 km, od miasta powiatowego – 

Krasnegostawu o 25 km oraz ośrodka subregionalnego Zamość o 26 km. 

 

Rysunek 3 Położenie gminy Rudnik w województwie lubelskim 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 4 Położenie gminy Rudnik w powiecie krasnostawskim 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Na terenie gminy znajduje się 15 sołectw (w których jest 24 wsi): Bzowiec, Joanin, Kaszuby, Majdan 

Borowski Pierwszy, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Maszów, Mościska, Płonka, Płonka 

Poleśna, Rudnik, Równianki, Suche Lipie, Suszeń, Wierzbica.   

Siedzibą Urzędu Gminy jest Rudnik, miejscowość o statusie wsi.  

Tabela 1 Obszar zasięgu sołectw w gminie Rudnik 

Sołectwo Obszar zasięgu sołectwa 

Bzowiec Obejmuje wieś: Bzowiec 

Joanin Obejmuje wieś: Joanin 

Kaszuby Obejmuje wieś: Kaszuby 

Majdan Borowski Pierwszy Obejmuje wieś: Majdan Borowski Pierwszy 

Majdan Kobylański Obejmuje wsie: Majdan Kobylański, Majdan Średni 

Majdan Łuczycki Obejmuje wsie: Majdan Łuczycki, Majdan Borowski Drugi 

Maszów Obejmuje wsie: Maszów, Maszów Dolny, Maszów Górny 

Mościska Obejmuje wsie: Mościska, Mościska Kolonia 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.rudnik.gmina.pl/ 

 

Rysunek 5 Obszar gminy Rudnik 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Rudnik 

Płonka  Obejmuje wsie: Płonka, Płonka Kolonia 

Płonka Poleśna  Obejmuje wieś: Płonka Podleśna 

Rudnik Obejmuje wsie: Rudnik, Rudnik - Romanówek 

Równianki Obejmuje wsie: Równianki, Międzylas 

Suche Lipie Obejmuje wieś: Suche Lipie 

Suszeń Obejmuje wsie: Suszeń, Potasznia 

Wierzbica Obejmuje wieś: Wierzbica 
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1.2.2. Charakterystyka sieci osadniczej 

Gmina Rudnik zajmuje obszar 88,4 km
2
, podzielona jest na 15 sołectw, gdzie dominuje zabudowa 

jednorodzinna, wolnostojąca, która tworzy zespoły mieszkaniowe zwarte i rozproszone. 

Najliczniejszą pod względem mieszkańców jest miejscowość Rudnik – 498 osób. Z kolei największą 

miejscowością pod względem powierzchni jest miejscowość Bzowiec – zajmująca powierzchnię 15,5 

km
2
, zamieszkiwana przez 387 osób. Do najludniejszych miejscowości w gminie należą: Płonka (347 

mieszkańców), Mościska (239 mieszkańców), Wierzbica (195 mieszkańców), Maszów (165 

mieszkańców), Płonka Kolonia (152 mieszkańców), Suche Lipie (122 mieszkańców), Potasznia (114 

mieszkańców), Kaszuby (113 mieszkańców), Joanin (109 mieszkańców), Równianki (106 

mieszkańców). Do najmniejszych jednostek osadniczych należą: Międzylas (13 mieszkańców), 

Majdan Borowski Drugi (22 mieszkańców), Płonka Poleśna (44 mieszkańców), Majdan Średni (46 

mieszkańców), Maszów Dolny (51 mieszkańców), Romanówek (53 mieszkańców), Majdan Łuczycki 

(55 mieszkańców), Majdan Borowski Pierwszy (63 mieszkańców), Majdan Kobylański (61 

mieszkańców), Maszów Górny (92 mieszkańców), Suszeń (94 mieszkańców), Mościska Kolonia (98 

mieszkańców). 

 

Tabela 2 Sieć osadnicza gminy Rudnik (powierzchnia w km
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UG Rudnik 

 

Miejscowość Powierzchnia w km2 

Bzowiec 15,5 

Joanin 2,3 

Kaszuby 3,3 

Majdan Borowski Drugi 0,8 

Majdan Borowski Pierwszy 2,1 

Majdan Kobylański, Majdan Średni 2,7 

Majdan Łuczycki 1,1 

Maszów, Maszów Dolny, Maszów Górny 8,0 

Mościska, Mościska Kolonia 7,7 

Płonka, Płonka Kolonia 12 

Płonka Poleśna  2,0 

Równianki, Międzylas 4,7 

Rudnik, Romanówek 10 

Suche Lipie 5,4 

Suszeń, Potasznia 3,8 

Wierzbica 6,6 
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1.2.3. Opis zasobów naturalnych 

 Klimat 

Klimat rejonu gminy Rudnik zbliżony jest do klimatu środkowej i południowej Lubelszczyzny. Teren 

należy do uprzywilejowanych pod względem usłonecznienia względnego, które sięga  

ok. 38% i należy do największych w kraju, jednocześnie charakteryzuje się niewielką sumą opadów 

rocznych - około 560 mm.  

Przeważają wiatry zachodnie, co zapewnia dobre przewietrzanie terenu wzdłuż dolin rzecznych 

położonych wzdłuż kierunku zbliżonego do W-E i niweluje stany inwersyjne. 

Najlepsze warunki mikroklimatyczne występują na terenach wierzchowinowych i zboczach  

o ekspozycji południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Sprzyja to rozwojowi 

upraw ciepłolubnych, w tym: sadownictwu, warzywnictwu, zielarstwu; ma też znaczenie  

w programowaniu funkcji turystycznych
1
.  

 Wody podziemne 

W obrębie gminy Rudnik głównym poziomem wodonośnym jest poziom występujący w utworach 

kredowych. Wodonoścem są tu węglanowe osady kredy górnej mastrychtu. Wykształcone są one w 

postaci opok i margli oraz margli twardych. Wody podziemne w utworach kredowych występują na 

całym obszarze.  

W dolinach rzecznych można spotkać wody podziemne w 2-3 metrowej miąższości aluwialnych 

osadach czwartorzędowych. Wody w utworach czwartorzędowych spotykane są również na 

powierzchni zrównań wierzchniowych i zrównań o łagodnym nachyleniu. Są to wody zawieszone. 

Utrzymują się one na słabej przepuszczalnej zwietrzlinie kredowej lub w zaglinionych lessach. W 

dolinach rzecznych lustro wody występuje od głębokości kilkudziesięciu cm do ok. 2,0 m. Na 

obszarach międzydolinnych waha się od kilku do ok. 40,0 m. Amplituda sezonowych wahań 

zwierciadła wody wynosi w dolinach ok. 1,0 m, natomiast na obszarach wierzchniowych dochodzi do 

3,0 m. W celu zminimalizowania wahań poziomu wód należy wybudować lub odbudować zbiorniki 

retencyjne i stawy w dolinach rzek: Łętownia, Rakówka, Werbka.  

Kierunek spływu wód podziemnych pokrywa się w skali lokalnej z nachyleniem terenu. Z obszarów 

wierzchniowych wody przemieszczają się ku dolinom rzecznym i zasilają utwory aluwialne. W skali 

regionalnej wody podziemne spływają w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Wieprz. 

                                                           
1
 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rudnik, 2015 
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Zasilanie wód podziemnych odbywa się drogą infiltracji opadów atmosferycznych oraz poprzez 

regionalny dopływ z obszarów wyżej położonych. 

Zawodnienie zbiornika kredowego wykazuje duże zróżnicowanie. Jest to konsekwencją zmian 

parametrów szczelinowatości skał węglanowych. Najwyższe wydajności występują wzdłuż stref 

zaangażowanych tektonicznie. Wykorzystywane są one przez doliny rzeczne i suche doliny 

denudacyjne. Ze studni głębinowej ujęcia komunalnego w Płonce uzyskano wydajność Q = 46,0 m
3
/h 

przy depresji 0,15 m. Wydajność studni wierconej ujęcia komunalnego w Joaninie wynosi Q = 51,61 

m
3
/h przy depresji 1,3 m. Na obszarach wododziałowych zasobność zbiornika kredowego jest 

znacznie niższa.  

Wody podziemne rejonu Rudnika odznaczają się wysoką jakością. Według Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 4.09.2000 r. odpowiadają one warunkom, jakimi powinna odpowiadać woda do picia, 

zarówno pod względem fizyko-chemicznym, jak i bakteriologicznym. Twardość wody waha się od 

245,5 do 323,0 mg CaCO3/dm
3
. Odczyn pH określono na 7,2-7,7. Zawartość żelaza wynosi 0,07 – 

0,98 mg Fe/dm
3
. Mangan nie jest wykrywalny. Chlorki wynoszą 8,0 mg Cl/dm

3
, natomiast zawartość 

siarczanów określono na 11,0 mg SO4/dm
3
. Azot amonowy nie jest wykrywany. Zawartość azotu 

azotanowego wynosi 0,5 mg N/dm
3
, natomiast sucha pozostałość – 263 mg/dm

3
. 

Wody w utworach czwartorzędowych związane z dolinami rzek występują bardzo płytko, co sprawia, 

że są bardzo narażone na zanieczyszczenia powierzchniowe. Z tego powodu, niezależnie od kwestii 

ochrony dolin, nie powinny być wykorzystywane do celów bytowych. 

Gmina leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 406 – Niecka Lubelska 

(Lublin), który pełni funkcję polegającą na zachowaniu niezbędnych zasobów wód podziemnych o 

dobrej jakości. 

Ze względu na występowanie wychodni kresowych utworów wodonośnych, przepuszczalność warstw 

powierzchniowych (piaski, lessy) i spękanie skał kredowych, wody podziemne są bardzo podatne na 

zanieczyszczenia antropogeniczne. Dotyczy to zarówno obszarów, gdzie na powierzchni terenu 

występują opoki margliste i margle, jak również piaski pylaste na opokach i marglach, zajmujące ok. 

¼ powierzchni gminy
2
.  

 Wody powierzchniowe  

Obszar gminy Rudnik w całości należy do zlewni rzeki Wieprz, sieć rzeczna jest słabo rozwinięta. 

Tworzą ją 3 stałe cieki: Werbka, Rakówka i Łętownia – wszystkie płyną w kierunku południowo- 

wschodnim, są to lewobrzeżne dopływy Wieprza. 

                                                           
2
 Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Rudnik 
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Rzeka Łętownia. Przepływa przez południową część terenu gminy, na odcinku 4 km. W obrębie 

gminy zasilana jest przez dwie dolinne źródła wypływające w Bzowcu. W obszarze źródliskowym 

występuje rumosz skalany wskazujący na drenowanie wód podziemnych występujących w osadach 

kresowych. Źródła położone w Bzowcu są najwydajniejsze w gminie. Największe z nich, położone w 

północno-zachodniej części doliny ma wydajność 30 l/s (pomiar z VI 2000). Wydajność mniejszego to 

10 l/s.  

W obrębie gminy, na rzece zaplanowano budowę zbiornika o przeznaczeniu rekreacyjno-retencyjno-

hodowlanym. Obecnie w dolinie rzeki istnieją niewielkie stawy przy rzece oraz stawy wypełniające 

nisze źródliskowe. 

Rzeka Werbka. Swój początek ma we wsi Gany. Jej źródła występują tuż za granicami gminy. Są to 

wypływy podzboczowe 10 l/s, które w okresie suchych lat znikają. Rzeka zaczyna wtedy swój bieg w 

obrębie gminy Rudnik, we wsi Równianki. Źródło w Równiankach ma charakter dolinny. W okresach, 

kiedy przejmuje ono funkcję źródła początkowego, jego wydajność wzrasta. Obydwa opisane 

wypływy nie są wykorzystywane.  

Duże źródło w dolinie Werbki znajduje się pomiędzy wsiami Płonka i Kolonia Emska. Wydajność 

tego wypływu to 15 l/s. Jest to źródło podzboczowe, szczelinowo-warstwowe. W dni niszy widoczny 

jest rumosz skał kredowych, piasek i utwory organiczne. Występuje również roślinność wodna.                 

W ostatnich latach wybudowano ponad źródłem kapliczkę. 

W dnie doliny Werbki, w okolicy wsi Wierzbica i Płonka występują niewielkie zbiorniki wodne.  

Zlewnia rzeki Werbki od północy sąsiaduje z dorzeczem Rakówki, a od południa z dorzeczem 

Łętowni.  

Rzeka Werbka jest rzeką nieuregulowaną na całym odcinku.  

Rzeka Rakówka. Na całym odcinku zasilana jest niewielkimi, równomiernie rozłożonymi 

wypływami. Źródła rzeki znajdują się w miejscowości Rudnik. Najwyżej położona strefa źródliskowa 

w Rudniku, znajduje się na wysokości 220 m n.p.m. Na odcinku ok. 200 m znajdują się cztery 

wypływy i kilka wysięków, a teren wokół wypływów jest podmokły. Położenie ich jest podzboczowe, 

a sposób wypływu szczelinowo-warstwowy.  Źródła w latach suchych zanikają.  

Drugim źródłem w Rudniku jest dolinny wypływ, którego wody zasilają mały staw na łąkach. 

Wydajność źródła wynosi 3 l/s. Poniżej istnieje wypływ korytowy z wyraźnie widocznym 

pulsowaniem wydobywającej wody o wydajności 1 l/s.  
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W Maszowie występują 4 źródła o wydajności 0,1 l/s. Cztery z nich to położone na podmokłej łące 

źródła dolinne, kolejne źródła położone są w dnie stawu oraz u podnóża zbocza.  

W Średnim Małym występuje źródło wydajności 0,2 l/s, które po zaniku w latach 70-tych pojawiło się 

ponownie w 1997 roku. 

Znaczenie źródeł w dorzeczu Rakówki znacznie spadło, dawniej wykorzystywane były jako źródła 

wody pitnej oraz do innych celów gospodarskich. Świadczą o tym pozostałości obudowy źródeł np. w 

Maszowie.  

W dolinie rzek Rakówka i Werbka, w miejscowościach Rudnik i Maszów w miejscowościach Rudnik 

i Maszów istnieje kilka małych stawów usytuowanych w niszach źródliskowych oraz pozostałości po 

dużych zespołach stawowych obecnie niewykorzystywanych. 

Obszar dorzecza sąsiaduje od południa z dorzeczem Werbki, a od północy z dorzeczami Żółkiewki i 

bezimiennego potoku spod Wirkowic. 

Rzeki gminy Rudnik zasilane są przez deszcze, śniegi i spływ podziemny. Największe znaczenie ma 

spływ powierzchniowy wód deszczowych, a w okresie wiosennym spływ powierzchniowy wód 

roztopowych. Zasilanie rzek przez wody podziemne wpływa na zachowanie przepływu w okresach 

suszy. Ze względu na niewielkie powierzchnie zlewni rzeki nie są zbyt zasobne w wodę. W dolinach 

rzecznych na obszarze gminy występują liczne rowy melioracyjne. Ich funkcja sprowadza się często 

do odprowadzania nadmiarów wody w okresach roztopów i znacznych odpadów deszczu. Część 

rowów spełnia rolę odbiorników wód ze źródeł położonych poza korytami rzek. Najwięcej rowów 

występuje w obrębie doliny Łętowni. 

Poza obszarami dolinnymi wody powierzchniowe są reprezentowane przez niewielkie zbiorniki 

wodne. Największe z nich występują w okolicy wsi Płonka, Płonka Poleśna i Mięszylas
3
. 

Rejony źródliskowe.  Rejony źródliskowe na terenie gminy Rudnik występują nielicznie. Znajdują się 

w miejscowościach: Bzowiec, Mościska, Równianki, Maszów i Rudnik. 

Rejony źródliskowe podlegają ochronie poprzez:  

a) Zalesienie oraz zadrzewienie źródeł. 

b) Ochronę naturalnie ukształtowanych nisz źródliskowych. 

c) Ochronę prawną najcenniejszych krenologicznie i krajobrazowo źródeł. 

                                                           
3
 Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Rudnik 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY RUDNIK 

NA LATA 2015-2023 

 
 

37 

 

Planowana jest budowa zbiornika retencji powierzchniowej na pograniczu miejscowości Mościska-

Płonka. 

 Warunki przyrodnicze 

Na obszarze gminy Rudnik nie ustanowiono rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków 

krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu. Gmina jako jednostka przyrodnicza jest sztucznie 

wyodrębniona z przestrzeni geograficznej, dlatego nie można rozpatrywać jej tylko w obrębie granic 

administracyjnych, ale należy uwzględnić jej szersze tło przyrodnicze. Gmina leży jednak pomiędzy 

kilkoma ustanowionymi obszarami chronionego krajobrazu, które oddziaływają na jej teren. Są to: 

 Krzczonowski Park Krajobrazowy (od północnego zachodu). 

 Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (od północy). 

 Skierbieszowski Park Krajobrazowy (od wschodu). 

 Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (od południa). 

 Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy (od południa). 

 Roztoczański Park Narodowy (od południa). 

W gminie znajdują się liczne pomniki przyrody. Szczegółowy wykaz pomników przyrody 

znajdujących się na terenie gminy Rudnik przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 3 Pomniki przyrody w gminie Rudnik 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2008-2015 

Poza pomnikami przyrody, w parkach przy dworach i na cmentarzach występują liczne starodrzewy. 

 Flora i fauna 

Flora. Gmina Rudnik leży w obrębie województwa lubelskiego. Przez obszar ten przebiega wiele 

naturalnych granic zasięgów roślin, reprezentujących różne elementy geograficzne. Szczególną rolę w 

Przedmiot ochrony Gatunek Obwód Miejscowość 

Drzewo Kasztanowiec zwyczajny  430  Bzowiec 

Grupa drzew 
Lipa drobnolistna, topola biała, buk 

pospolity, dąb szypułkowy 
 500  Wierzbica 

Grupa drzew 
Lipa drobnolistna, topola biała, jesion 

wyniosły 
 610  Maszów Dolny 

Grupa drzew Jesion wyniosły  390  Płonka 

Grupa drzew Iglicznia trójcieniowa  259  Rudnik 

Drzewo Jesion wyniosły  373  Rudnik 

Grupa drzew 
Jesion wyniosły, Klon zwyczajny, 

Robinia akacjowa 
b.d.  Rudnik 

Drzewo Topola biała  531  Rudnik 
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kształtowaniu stosunków ekologicznych odgrywają lasy. Województwo lubelskie charakteryzuje się 

dużym zróżnicowaniem, zarówno pod względem rozmieszczenia, jak i wielkości kompleksów 

leśnych, a przede wszystkim pod względem siedliskowym i fitosocjologicznym.  

Procent powierzchni lasów i gruntów leśnych w gminie Rudnik wynosi 9,5%
4
. Spośród drzew granice 

zasięgów mają tu m.in. jodła pospolita, buk pospolity, dąb bezszypułkowy. Ścieranie się i mieszanie 

wpływów różnych elementów biogeograficznych sprzyja utrzymaniu wysokiej różnorodności 

biologicznej obszaru. Generalnie dominują gatunki środkowoeuropejskie, występują także gatunki 

zachodnie i subatlantyckie, reliktowe gatunki borealne. Do roślin pochodzenia borealnego należą m.in. 

zimoziół północny, tajęża jednostronna i mącznica lekarska. 

W dolinach rzek występują zwykle zespoły trawiaste, wielkich turzyc i inne. Łąki wykazują duże 

zróżnicowanie składu gatunkowego roślin, w zależności od uwilgotnienia podłoża. Występują tu m.in. 

wielosił błękitny, gnidosz królewski, kosaciec syberyjski o podejźrzon księżycowy. 

Na słonecznych zboczach dolin, wąwozów oraz na rędzinach występuje bogata flora stepowa, 

reprezentowana przez rzadkie gatunki kserotermiczne. W wielu miejscach wykształciły się całe 

zespoły muraw stepowych i zarośli kserotermicznych – zbiorowisk roślinności ciepłolubnej, mających 

charakter murawowy. W zespołach tych najczęściej dominują koniczyny, bodziszek czerwony i 

cieciorka. Wszystkie te zespoły związane są ze słonecznymi zboczami lessowymi. 

Murawy i zarośla kserotermiczne występujące na miedzach, wąwozach i pojedynczych skarpach 

stanowią ciąg siedliskowy dla fauny kserotermofilnej.  

Na obszarze gminy występują także zbiorowiska roślinności synantropijnej. Obejmują one roślinność 

pośrednio lub bezpośrednio przekształcona przez człowieka. Różnicuje się je na dwie grupy: ruderalną 

– towarzyszącą zwłaszcza przydrożnym, zrębom leśnym, nieużytkom oraz segetalną – występującą 

wśród upraw rolnych. Zespoły segetalne różnią się w zależności od samej uprawy (zboża, rośliny 

okopowe) oraz typu gleby. Nieco mniejszy wpływ wywierają na nie inne czynniki jak nawożenie i 

sposób uprawy. Wśród upraw zbożowych (zwłaszcza w uprawach pszenicy) występuje najczęściej 

wyka czteronasienna i ostróżeczka polna. Najpospolitszymi zespołami zachwaszczającymi rośliny 

okopowe (zwłaszcza ziemniaki, pomidory) są: chwastnica jednostronna, włośnica sina i zielona, 

komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, rzodkiew świerzepa oraz perz właściwy. 

Fauna. Fauna gminy Rudnik, podobnie jak całego województwa lubelskiego obfituje w gatunki 

prawnie chronione, rzadkie oraz zagrożone wyginięciem. Obszar gminy charakteryzuje się dość 

dużym zróżnicowaniem siedlisk. Wykształciły się tu zbiorowiska leśne, wodne, szuwarowe, łąkowe i 

synantropijne.  

                                                           
4
 Dane UG Rudnik 
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Obszary z siedliskami kserotermicznymi w większości zostały zajęte pod użytkowanie rolne. Jedne 

półnaturalne fragmenty ekosystemów to skarpy, obrzeża dróg, miedze i nieużytki. Na siedliskach tych 

występują interesujące grupy owadów, np. pszczołowatych.  

Owady u wodne skorupiaki są najlepiej poznanymi grupami zwierząt wśród bezkręgowców. Bardzo 

bogata jest fauna motyli. Występują tu: paź żeglarz, paź królowej, koziróg dębosz, jelonek rogacz, 

modliszka zwyczajna, nadobnica alpejska.  

Fauna łąkowo – zaroślowa zajmuje większe lub mniejsze powierzchnie nad niemal wszystkimi 

ciekami wodnymi gminy. W obszarze podmokłych łąk występuje derkacz, pliszka żółta, słowik szary, 

cyraneczka. Omawiane tereny pełnią również ważną rolę jako tereny wypoczynkowe i żerowe 

zwierząt migrujących, zwłaszcza ptaków. Dotyczy to głównie obszarów leśnych, nadrzecznych i 

zbiorników wodnych. Rozwinięte ciągi dolin rzecznych, zbiorowiska leśne, miedze, remizy śródpolne, 

wąwozy, pojedyncze skarpy, znacząco wpływają na utrzymanie ciągów występowania wielu 

gatunków fauny, jak i jej gatunkową różnorodność.  

Zmiany w siedliskach wodnych powodowane spływem powierzchniowym z pól wywierają wpływ na 

skład ichtiofauny. Fauna ryb ulega postępującemu ubożeniu. W rzekach gminy Rudnik, zwłaszcza w 

odcinkach ujściowych przeważają mniej cenne z punktu przyrodniczego i gospodarczego ryby, jak 

karaś, płoć. 

Gmina odznacza się wysoką liczebnością drobnych ssaków – kretów, nornic, chomików i łasic. 

Wynikiem tego jest wysoka liczebność organizmów na wyższych piętrach troficznych np. ptaków 

drapieżnych. Najliczniejszą grupę stanowią jednak gatunki wodne i wodnobłotne, których największe 

ostoje są w dolinach rzek. Do rzadkości awifaunistycznych należą: sieweczka obrożna, rybitwa 

białoskrzydła. Listę rzadkich gatunków ptaków powiększają ptaki drapieżne, m.in. gadożer, błotniak 

zbożowy, błotniak łąkowy. Na uwagę zasługuje występowanie kilku rzadkich gatunków sów: 

puchacza, puszczyka uralskiego i sowy błotnej, a także kuraków leśnych: głuszca i cietrzewia. 

Populacja obu gatunków kuraków z roku na rok maleje. Przyczyny tego zjawiska, poza 

antropogenicznym przekształceniem naturalnych siedlisk, nie są dogłębnie poznane. Konieczne staje 

się poszukiwanie skutecznych metod ich aktywnej ochrony. 

Na zboczach dolin dość licznie występuje jaszczurka zwinka. Faunę leśną reprezentują jelenie, sarny, 

dziki, lisy, zające oraz bociany
5
. 

 Surowce mineralne 

Perspektywiczne obszary surowców ilastych występują w rejonie: Majdan Średni – Majdan 

Kobylański i Joanin, natomiast kruszywa naturalnego w rejonie Rudnika, gdzie istnieją ślady ich 

                                                           
5
 Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Rudnik 
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wydobycia. Surowiec eksploatowany jest przez okolicznych mieszkańców bez uwarunkować 

prawnych. Nieprawidłowo prowadzona powierzchniowa eksploatacja w obrębie gruntów o wysokiej 

jakości gleb prowadzi do degradacji terenu i środowiska. Uruchomienie stałych punktów eksploatacji 

surowców wiąże się z opracowaniem dokumentacji geologicznej i uzyskania koncesji na wydobycie 

kopaliny. 

 

1.2.4. Opis zasobów kulturowych 

Dziedzictwo kulturowe obszaru pełni jedną z najważniejszych ról w określeniu tożsamości regionalnej 

mieszkańców. Gmina Rudnik należy do zasobnych w wartości kulturowe, zabytkowe. Zestawienie 

najważniejszych zabytków znajdujących się na terenie prezentują tabele nr 4 i nr 5. 

 

 

Tabela 4 Wykaz zabytków z terenu gminy Rudnik wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 

województwa lubelskiego – według stanu na 15.01.2015 rok 

Źródło: http://www.wkz.lublin.pl 

 

 

Tabela 5 Wykaz zabytków z terenu gminy Rudnik wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków 

Miejscowość Zakres wpisu Nr rejestru 

zabytków 

Bzowiec Park dworski (o pow. wskazanej w dec.), w gran. wg zał. planu. A/1197 

Bzowiec 
Cmentarz wojenny z I wojny świat., w gran. działki wskazanej w dec., wg 

zał. planu i karty cmentarza. 
A/1182 

Maszów 

Dolny 
Dwór, park (o pow. wskazanej w dec.), kapliczka, w gran. wg zał. planu. A/1195 

Maszów 

Górny 

Zespół dworski: dwór, budynki gospodarcze (suszarnia, magazyn, dwie 

chlewnie) wraz z towarzyszącą zielenią, ogród spacerowy, ogrody 

użytkowe, w gran. wg zał. planu. 

 

A/1190 

Płonka Park (o pow. wskazanej w dec.), w gran. wg zał. planu. A/1196 

Płonka 

Cmentarz grzebalny „stary” rzymsko-kat. wraz 

z drzewostanem i nagrobkami (wg wykazu w karcie cmentarza), w gran. 

działki wskazanej w dec., wg zał. planu i karty cmentarza. 
A/1185 

Płonka 
Kościół paraf. pw. Narodzenia NMP z wyposażeniem wnętrza, otoczenie 

w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica. 
A/96 

Wierzbica 
Dwór i park (o pow. wskazanej w dec.), ze stawami i aleją dojazdową, w gran. wg 

zał. planu. A/1198 

Miejscowość Obiekt 

Bzowiec Park podworski w Bzowcu z XVIII-XIX w. 

Bzowiec  Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Bzowcu. 

Maszów Dolny 
Zespół dworsko-parkowy w Maszowie Dolnym z XVIII-XIX w. kapliczka w 

zespole. 

Maszów Górny 
Zespół dworski w Maszowie Górnym z XIX-XX w. suszarnia, magazyn, dwie 

chlewnie, ogród spacerowy, ogrody użytkowe. 

Płonka 
Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP w Płonce wraz z 

wyposażeniem wnętrz, otoczenie w granicach cmentarza kościelnego, dzwonnica. 
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Źródło: UG Rudnik 

Szczegółowy opis najcenniejszych zabytków kultury znajdujących się na terenie gminy Rudnik 

zaprezentowano poniżej: 

 Park podworski w Bzowcu z XVIII-XIX w. 

Opis techniczny. Dawniej znajdował się tu dwór, który nie zachował się do naszych czasów. 

Zachował się dawny drzewostan, w tym aleja wiekowych kasztanowców i druga aleja złożona z 

młodszych grabów. 

Rys historyczny. Powstał w XVIII w. 

Aktualny stan zachowania. Zachował się pierwotny układ alei parkowych. Park względnie zadbany. 

 Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Bzowcu. 

Opis techniczny. Usytuowany na wzgórzu, przy drodze powiatowej Płonka- Bzowiec. Mogiła 

zbiorowa. Pochowano tu około 1000 osób, ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej, różnej 

narodowości. Osoby nie zostały zidentyfikowane. Dodatkowo, pochowano tu zmarłych w czasie 

epidemii tyfusu z czasów pierwszej wojny. Ciała złożone są w dziesięciu mogiłach. 

Rys historyczny. Założony w 1914 r. 

Aktualny stan zachowania. Cmentarz pośród pól, uporządkowany z pojedynczymi drzewami. Na 

cmentarzu znajduje się jeden współczesny krzyż. 

 Zespół dworsko-parkowy w Maszowie Dolnym z XVIII-XIX w., kapliczka w zespole. 

Opis techniczny. Zespół złożony z dworu, parku i kapliczki na folwarku. 

Rys historyczny. Powstałe na przełomie XVIII i XIX w. Po drugiej wojnie światowej dwór z 

zabudowaniami i parkiem uległy dewastacji. W budynku dworu swoją siedzibę miała szkoła. 

Płonka Park dworski w Płonce z pierwszej połowy XIX w. 

Płonka Cmentarz grzebalny w Płonce rzymskokatolicki „stary” z nagrobkami z ok. 1825 r. 

Wierzbica Dwór i park w Wierzbicy ze stawami i aleja dojazdową z przełomu XVII i XVIII w. 

Bzówek Kapliczka św. Antoniego, murowana XVIII w. 

Maszów Dolny  Kapliczka murowana XVIII-XIX w. 

Rudnik Kapliczka drewniana 1947 r. 

Rudnik Kapliczka Świętego Stanisława BPA, drewniana XIX w. 

Rudnik Urząd Gminy l. 20 XX w. 

Wierzbica Kapliczka Matki Boskiej, murowana koniec XIX w. 
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Aktualny stan zachowania. Teren prywatny, ogrodzony. Na teren wstępu brak. Dwór w trakcie 

remontu. Park z silnym zadrzewieniem uniemożliwiającym dokładną wizję obiektu. Kapliczka poza 

obrębem ogrodzenia, stan zadowalający. 

 Zespół dworski w Maszowie Górnym z XIX-XX w. 

Opis techniczny. Dwór, suszarnia, magazyn, dwie chlewnie, ogród spacerowy, ogrody użytkowe. 

Dwór murowany, wybudowany w stylu secesyjnym. Projekt wykonał architekt z Zamościa Tadeusz 

Zaremba. Obiekt na planie prostokąta wysuniętym ryzalitem. Od ogrodu taras z prowadzącymi do 

niego schodami. Na portyku umieszczono datę budowy dworu. Od strony południowej usytuowano 

oranżerię, całość kompleksu otaczał zamknięty ogród utworzony z dawnego parku dworskiego o pow. 

0,5 ha. 

Rys historyczny. Dwór wybudowany w 1931 r. Majątek należał do Tadeusza Fleszyńskiego. 

Aktualny stan zachowania. Obiekt opuszczony, niszczejący, częściowo w ruinie: magazyn bez 

dachu, zarośnięty, chlewnia z potężną dziurą wybitą w ścianie, co skutkuje osłabieniem dachu. 

Spichlerz popadający w ruinę. Dwór zamknięty, względnie zabezpieczony. Drzewostan z potężnymi 

egzemplarzami drzew. Działka częściowo koszona. 

 Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP w Płonce wraz z wyposażeniem 

wnętrz, otoczenie w granicach cmentarza kościelnego, dzwonnica. 

Opis techniczny. Drewniany. Orientowany. Konstrukcja zrębowa, oszalowany, na nowym 

podmurowaniu ceglanym. Nawa prostokątna, od frontu kruchta na rzucie kwadratu. Prezbiterium 

węższe, zamknięte z trzech boków, przy nim od południa i północy dwie zakrystie na planie 

prostokątnym. Na belce tęczowej znajduje się krucyfiks z XIX w. Chór muzyczny wsparty na dwóch 

słupach. Drzwi i otwory okienne prostokątne. Dachy dwuspadowe, nad kruchta i nawą z półszczytami, 

pulpitowe nad zakrystiami, kryte blachą. Nad nawą znajduje się XIX- wieczna wieżyczka na 

sygnaturkę pobita blachą. Neobarokowe ołtarze ze starszymi fragmentami. Główny ołtarz z 

ornamentami z 1 ćw. XVIII w. i rzeźbami niezidentyfikowanych świętych: zakonnika i kobiety po 

bokach oraz Ducha Św. i aniołków w zwieńczeniu; w środkowej części znajduje się krucyfiks z ok. 

poł. XVIII w. z malowanymi na desce postaciami Matki Boskiej, Marii Magdaleny i św. Jana 

Ewangelisty oraz srebrnymi wotami z XVIII w. Ołtarze boczne z ornamentami rokokowymi i takimiż 

rzeźbami aniołków w zwieńczeniach. W lewym obraz św. Wincentego Ferreriusza z 2 poł. XVIII w. i 

św. Tekli z XVIII w. w zwieńczeniu. W prawym obraz św. Mikołaja biskupa z tegoż czasu w 

zwieńczeniu. 

Ponadto:  

 Rokokowa ambona z ok. poł. XVIII w. 
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 Chrzcielnica regencyjna z ok. 1746 r. 

 Marmurowa kropielnica z XVIII w. 

 Konfesjonał z XVIII w. Barokowy. 

 Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII w. malowany na desce. 

 Obraz Matki Boskiej Dobrej Opieki z ok. XVIII w., przemalowany. 

 Monstrancja z przełomu XVII i XVIII w., barokowa. 

 Trzy kielichy z XVII, XVIII i XIX w. 

 Relikwiarz z ok. 1720 r. 

 Miedziany kociołek na wodę z XVIII w. 

 Ornat z XVIII w. 

Na przykościelnym cmentarzu znajdują się nagrobki kamienne, klasycystyczne: 

 Tomasza Wasiutyckiego z 1798 r. 

 Bogumiły z Piegłowskich Dydyńskiej z 1821 r. 

Dzwonnica - obiekt drewniany, oszalowany, o konstrukcji słupowej. Wzniesiona na rzucie kwadratu. 

W górnej kondygnacji półkoliste otwory. Dach kryty gontem, namiotowy, na szczycie klasycystyczna 

sterczyna w kształcie obelisku. 

Rys historyczny. Kościół parafialny rzymskokatolicki p. w. Narodzenia NMP, z wyposażeniem 

wnętrza, otoczenie w granicach cmentarza kościelnego, dzwonnica. 

Obecny kościół wraz z dzwonnicą wzniesiony ok. 1793 r. Wielokrotnie restaurowany. 

Aktualny stan zachowania. Stan dobry. 

 Park dworski w Płonce z pierwszej połowy XIX w. 

Opis techniczny. Pierwotnie w obrębie obiektu znajdował się dwór murowany z cegły, otynkowany. 

Klasycystyczny. Częściowo podpiwniczony. Parterowy, z piętrem ponad częścią środkową, od frontu. 

Zbudowany na rzucie prostokąta. W 1904 r. dostawiono przybudówkę. Od tyłu drewniana weranda z 

XX w., od zachodu przedsionek. W zespole dworskim znajdowały się ponadto gorzelnia i młyn. W 

parku zachowane okazy starych drzew. 

Rys historyczny. Dwór zbudowany w 1841 r., dwukrotnie powiększany. Opuszczony i zdewastowany 

po 1945 r. Park założony w 1 poł. XIX w. 

Aktualny stan zachowania. Obiekty architektoniczne nie zachowały się. Park zarośnięty z 

drzewostanem w różnym wieku, zaniedbany o charakterze zadrzewienia leśnego. 

 Cmentarz grzebalny w Płonce rzymskokatolicki „stary” z nagrobkami z ok. 1825 r. 

Opis techniczny. Z zabytkowym drzewostanem. Na cmentarzu grzebalnym klasycystyczne, kamienne 

nagrobki: 
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 Teofili z Sieczkowskich Ruchowskiej z 1828 r. 

 Michała Linsenbarta z 1837 r. 

 Pauliny Chrzęstowskiej z 1841 r. 

 Teresy z Głogowskich Dziewulskiej z 1844 r. 

Rys historyczny.  Cmentarz założony ok. 1825 r. 

Aktualny stan zachowania. Cmentarz uporządkowany, zadbany. Niektóre najstarsze nagrobki 

wymagają działań restauracyjnych i naprawczych. 

 Dwór i park ze stawami i aleją dojazdową w Wierzbicy. 

Opis techniczny. Budynek murowany z cegły, otynkowany. Barokowy. Parterowy, częściowo 

podpiwniczony. Na rzucie kwadratu, z dwoma prostokątnymi alkierzami po bokach części środkowej, 

oraz portykiem z dwiema kolumnami. Sień przelotowa na osi. Dach czterospadowy, nad alkierzami 

trójpołaciowe, kryte blachą. 

Zachowały się pozostałości założenia parkowego z ok. XVII- XVIII w. Z tyłu dworu podwójny 

szpaler lipowy o narysie zbliżonym do kwadratu, od frontu niegdyś biegł zajazd z gazonem i stawy. 

Rys historyczny. Powstał na przełomie XVII i XVIII w., przebudowany z dworu wcześniejszego. 

Kilkakrotnie restaurowany. Po 1945 r. adaptowany dla celów szkolnych. 

Aktualny stan zachowania. Dwór opuszczony, zabezpieczony przed wejściem do środka, dach 

wizualnie w stanie dobrym. Park zaniedbany. Przed dworem cokół jako pozostałość zegara 

słonecznego
6
. 

 

1.2.5. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Przestrzeń i środowisko” dokonano 

identyfikacji podstawowych problemów rozwoju gminy Rudnik w tym zakresie. Najistotniejsze 

problemy zostały przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli.   

Tabela 6 Przestrzeń i środowisko – identyfikacja podstawowych problemów  

Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy; III- najważniejsze 

problemy 

                                                           
6
 Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”. Gmina Rudnik 

Problem Kategoria ważności 

Peryferyjne położenie (w obrębie województwa lubelskiego) na tzw. ścianie 

wschodniej. 
II 

Niewykorzystanie bogatych zasobów przyrodniczych i historycznych. III 

Niedostatecznie rozwinięta i wyposażona infrastruktura kultury i dziedzictwa 

narodowego. 
III 

Niedostatecznie rozwinięta i wyposażona infrastruktura związana z zasobami 

przyrodniczymi. 
III 
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1.3. Sfera społeczna 

1.3.1. Demografia 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2014 roku gminę Rudnik zamieszkiwało 

3 191 mieszkańców, w tym 1 594 mężczyzn i 1 597 kobiet. Stanowi to 4,84 % ludności powiatu 

krasnostawskiego, zamieszkiwanego przez 65 991osób. Gęstość zaludnienia w gminie wyniosła 36 

osób/km
2
. 

 

Tabela 7 Zestawienie danych demograficznych na lata 2008-2014 (wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – stan na 31.XII) 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Na podstawie analizy danych dotyczących ludności z lat 2008-2014 można zauważyć, że niezmiennie 

od roku 2010 spada liczba ludności w gminie. Jest to spowodowane przede wszystkim występującym 

od wielu lat ujemnym przyrostem naturalnym (w 2014 roku wynoszącym -5,3) oraz odpływem 

ludności - w 2014 roku wyniosło -11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 

 

Dane demograficzne 

Liczba ludności  
Gęstość zaludnienia 

(ludność na 1 km
2
) 

Przyrost naturalny 

(na 1 000 ludności) 

Saldo migracji 

(ogółem) 

2008 3 419 39 -6,7 4 

2009 3 353 38 -13,0 4 

2010 3 373 38 -11,5 -4 

2011 3 305 37 -15,3 -17 

2012 3 261 37 -10,7 -9 

2013 3 210 36 -12,1 -23 

2014 3 191 36 -5,3 -11 
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Wykres 1 Stan ludności w gminie Rudnik w latach 2008-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Saldo migracyjne ludności gminy Rudnik wskazuje na spadek liczby zameldowań na terenie gminy.    

Należy zauważyć, iż w porównaniu roku 2014 z rokiem 2013 wskaźniki ten spadł z -23 do -11. 

Jednakże wskaźnik salda migracji od kilku lat posiada ujemne ukierunkowanie i tendencja ta wydaje 

się być trwała. 

 

Wykres 2 Saldo migracji w gminie Rudnik w latach 2008-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
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Na spadek liczby mieszkańców ma również wpływ utrzymujący się od roku 2008 stale na ujemnym 

poziomie przyrost naturalny w gminie. Trendy te przedstawia poniższy wykres z danymi ujętymi w 

liczbie na 1 000 mieszkańców. 

 

Wykres 3 Przyrost naturalny w gminie Rudnik w latach 2008-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Jak wynika z poniższej tabeli, na przestrzeni lat 2008-2014 zdecydowanie więcej było zgonów niż 

urodzeń, co świadczy, że w perspektywie przyszłych lat ta tendencja się utrzyma i ludność gminy 

będzie wyraźnie miała tendencje spadkową.  

Tabela 8 Urodzenia żywe i zgony ogółem w gminie Rudnik w latach 2008-2014 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

W strukturze wiekowej w gminie Rudnik dominuje ludność w wieku produkcyjnym - ludność ta w 

2014 roku stanowiła 57% ogółu ludności gminy, ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 

16,2%, natomiast 26,8% to osoby w wieku poprodukcyjnym.  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urodzenia żywe 

 Ogółem 32 23 25 22 18 18 22 

 Mężczyźni 13 12 15 6 8 9 13 

 Kobiety 19 11 10 16 10 9 9 

Zgony ogółem 

 Ogółem 55 67 64 73 53 57 39 

 Mężczyźni 32 29 28 36 29 34 19 

 Kobiety 23 38 36 37 24 23 20 
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Procentowy rozkład ludności gminy Rudnik wg ekonomicznych grup wieku (osoby w wieku 

przedprodukcyjnym, osoby w wieku poprodukcyjnym, osoby w wieku poprodukcyjnym) w roku 2014 

przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 4 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności gminy Rudnik w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Niestety, na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można stopniowy spadek liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym. W porównaniu roku 2008 z rokiem 20114 liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym spadła o 126 osób. Wnioskować można, że społeczeństwo będzie się starzało i 

coraz mniej będzie ludzi w wieku produkcyjnym. Jednak ten problem dotyka nie tylko gminę Rudnik, 

jest to problem również sąsiednich gmin, jak i powiatu oraz województwa. 

Tabela 9 Struktura wiekowa ludności gminy Rudnik w latach 2008-2014 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 Wyszczególnienie  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

liczba ludności 

Ogółem 3419 3353 3373 3305 3261 3210 3191 

w wieku przedprodukcyjnym 644 628 609 592 565 535 518 

w wieku produkcyjnym 1901 1887 1891 1855 1844 1828 1818 

w wieku poprodukcyjnym 874 838 873 858 852 847 855 

% 

Ogółem 100 100 100 100 100 100 100 

w wieku przedprodukcyjnym 18,8 18,7 18,1 17,9 17,3 16,7 16,2 

w wieku produkcyjnym 55,6 56,3 56,1 56,1 56,5 56,9 57,0 

w wieku poprodukcyjnym 25,6 25,0 25,9 26,0 26,1 26,4 26,8 
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Charakterystykę ludności według grup wiekowych na omawianym obszarze ukazuje poniższe 

zestawienie. 

Tabela 10 Ludność wg grup wiekowych w gminie Rudnik w 2014 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Z analizy przedziałów wiekowych ludności gminy Rudnik wynika, że największą grupą mieszkańców 

stanowią osoby w wieku 55-59 lat - 243 osób. Następne w kolejności (wg liczebności przedziału 

wiekowego) są grupy wiekowe: 30-34 lat (222 osoby), 35-39 lat (222 osoby), 60-64 lat (221 osób), 

20-24 lat (205 osób). Liczebność grupy najstarszej (+70 lat) wynosiła w roku 2014 – 555 osób.                           

W ujęciu procentowym osoby w wieku powyżej 70 lat stanowią aż 17,39% ogólnej liczby 

mieszkańców gminy.   

 

 

 

 

Gmina Rudnik Ludność wg grup wiekowych 2014 

Ogółem 3191 

0-4 100 

5-9 136 

10-14 194 

15-19 155 

20-24 205 

25-29 188 

30-34 222 

35-39 222 

40-44 199 

45-49 165 

50-54 196 

55-59 243 

60-64 221 

65-69 190 

70-74 145 

75-79 148 

80-84 134 

85 i więcej 128 
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Rysunek 6 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy Rudnik w 2014 roku (stali 

mieszkańcy) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Rudnik 

 

Do największych miejscowości pod względem liczby ludności w gminie należą: Rudnik, Bzowiec, 

Płonka, Mościska, Wierzbica, Maszów, Płonka Kolonia, Suche Lipie, Potasznia, Kaszuby, Joanin, 

Równianki. 

Najmniejsze miejscowości to: Międzylas, Majdan Borowski Drugi, Płonka Poleśna, Majdan Średni, 

Maszów Dolny, Romanówek, Majdan Łuczycki, Majdan Borowski Pierwszy, Majdan Kobylański, 

Maszów Górny, Suszeń, Mościska Kolonia. 
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1.3.2. Rynek pracy 

Analiza rynku pracy gminy Rudnik dotyczy rolniczego i pozarolniczego rynku pracy. Wynika to 

głównie z rolniczego charakteru gminy. Tworzenie pozarolniczych nowych miejsc pracy jest 

zjawiskiem powolnym. Należy zwrócić uwagę na problem bezrobocia ukrytego, które szczególnie 

występuje wśród rodzin posiadających niewielkie gospodarstwa rolne. Bezrobocie na terenie gminy 

jest poważnym problemem społecznym.  

Na koniec 2014 roku w gminie Rudnik było zarejestrowanych 244 osób bezrobotnych, z czego 48,5% 

stanowiły kobiety i 51,5% stanowili mężczyźni. W stosunku do roku 2013 liczba bezrobotnych spadła 

o 18 osób, jednakże wciąż pozostaje na wysokim poziomie. Jak wynika z danych Głównego Urzędu 

Statystycznego na przestrzeni lat 2008-2014 odnotowano wzrost bezrobocia w gminie o 44 osoby. 

Tendencja ta zauważalna jest również w skali powiatu, gdzie na przestrzeni lat 2008-2014 liczba 

bezrobotnych wzrosła aż o 823 osób. 

 

Tabela 11 Liczba osób bezrobotnych w powiecie krasnostawskim i gminie Rudnik w latach 2008-

2014 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Liczba osób bezrobotnych w gminie Rudnik stanowi 5,42% osób bezrobotnych w powiecie 

krasnostawskim. Stopa bezrobocia w powiecie krasnostawskim w roku 2014 wynosiła 15,5% (dane 

GUS – stan na 31.12.2014 r.), w porównaniu z rokiem 2013 spadła o 1,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Powiat krasnostawski 3683 4349 4227 4771 4907 5037 4506 

Gmina Rudnik 200 230 235 258 266 262 244 

Mężczyźni 103 117 126 143 156 144 138 

Kobiety 97 113 109 115 110 118 106 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY RUDNIK 

NA LATA 2015-2023 

 
 

52 

 

Wykres 5 Wysokość bezrobocia w gminie Rudnik w latach 2008-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Ze względu na rolniczy charakter gminy Rudnik i niewielką liczbę podmiotów gospodarczych, rynek 

pracy w gminie jest niewielki. Dla wielu gospodarstw domowych głównym źródłem utrzymania jest 

praca na rachunek własny w rolnictwie. Źródłem utrzymania dla wielu mieszkańców są również 

emerytury i renty wypłacane z budżetu państwa. 

W związku z wysokim bezrobociem mieszkańcy gminy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy do innych 

większych ośrodków lub poza granice kraju, co przyczynia się do występowania zjawiska 

„eurosierot”. Problem ten dotyczy dzieci małoletnich pozostawianych pod opieką dalszych członków 

rodziny z uwagi na wyjazd rodziców do pracy za granicę. 

 

1.3.3. Uczestnictwo w kulturze 

 Czytelnictwo 

Na terenie gminy znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku, działająca od 1957 roku  jako 

instytucja kultury. Obejmuje swym zasięgiem głównie mieszkańców gminy Rudnik. Z placówki 

korzystają również mieszkańcy innych pobliskich gmin. Biblioteka jest jedyną placówką biblioteczną 

na terenie gminy Rudnik. 

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku liczy 17895 wolumenów. Dane z lat 2008-

2014 wskazują na wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród mieszkańców gminy. W 2008 roku 

wypożyczono 15 405 książek, natomiast w 2014 roku – 17 050 książek. Wzrosła liczba 
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zarejestrowanych czytelników, która w 2014 roku wyniosła 755 osób (700 osób w 2008 roku). 

Jednakże na przestrzeni lat 2008-2014 zmalała liczba książek udostępnionych w czytelni, z 6650 w 

roku 2008 do 4454 w roku 2014 (spadek o 2196 udostępnień).  

Przeważającą część czytelników stanowi młodzież ucząca się, dzieci szkół podstawowych i 

gimnazjalnych. Corocznie wzrasta liczba osób studiujących, dużą grupę stanowią czytelnicy dorośli, 

pomimo że gmina jest typowo rolnicza, to w okresie zimowym liczba czytelników wzrasta. 

Placówka stara się w miarę swoich środków finansowych zaspokajać potrzeby czytelnicze poprzez 

zakup nowości wydawniczych, stara się sprostać potrzebom czytelniczym dzieci i młodzieży, 

studentów jak również czytelnika dorosłego. 

Czytelnictwo w gminie na podstawie sprawozdania z działalności bibliotek publicznych gminy w 

latach 2008-2014 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 12 Charakterystyka czytelnictwa w gminie Rudnik w latach 2008-2014 

Źródło: GBP w Rudniku 

 

 Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie gminy Rudnik działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 

1. OSP Rudnik 

2. OSP Płonka 

3. OSP Bzowiec 

4. OSP Mościska 

5. OSP Kaszuby 

6. OSP Suche Lipie 

7. OSP Joanin 

Rok Książki udostępnione 

w czytelni 

Wypożyczenia 

książek 

Nabyte przez 

bibliotekę książki 

Zarejestrowani 

czytelnicy 

2008 6650 15405 810 700 

2009 9135 16508 676 705 

2010 11999 16590 669 740 

2011 5696 14855 491 750 

2012 3770 17200 632 755 

2013 3195 15300 696 770 

2014 4454 17050 679 755 
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Dwie z nich to jednostki typu S, mające własne samochody bojowe, zaś 6 to jednostki typu M. W OSP 

jest zrzeszonych około 120 osób.  

Jednostki swoim zasięgiem obejmują teren całej gminy, czyli 15 sołectw. W stan wyposażenia 

bojowego OSP wchodzi 4 samochody bojowe, w tym 3 ciężkie, 15 motopomp, węże ssawne, tłoczące, 

rozdzielacze, mundury bojowe.  

Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów są: 

 Nieostrożność osób dorosłych i dzieci.    

 Wady i niesprawność urządzeń elektrycznych.  

 Niekorzystne warunki atmosferyczne tj. wyładowania atmosferyczne, wichury, występowanie 

susz.      

 Zły stan budynków i ich instalacji komunalnych. 

W zasadzie mieszkańcy gminy są w podstawowym stopniu chronieni w zagrożeniach pożarami, choć 

jednak i tutaj występują braki spowodowane nie najlepszym stanem sprzętu gaśniczego, bądź 

trudnością z dojazdem do miejsca zagrożenia.  

Dla zmiany tej sytuacji i poprawienia efektywności działania jednostek OSP należałoby 

wygospodarować więcej środków na: 

 Remont, konserwację samochodów i motopomp.  

 Zakup nowego sprzętu specjalistycznego. 

 Zakup umundurowania bojowego i specjalistycznego. 

 Zakup nowoczesnego sprzętu łączności radiowej. 

Jednak pomimo braków sprzętowych, skuteczność działania jednostek OSP jest dobra. 

Oprócz działalności zmierzającej do zapobiegania pożarom i pomocy w klęskach żywiołowych na 

terenie gminy, strażacy również czynnie uczestniczą corocznie w zawodach sportowo-strażackich, 

które przyczyniają się do poprawy jakości ich przygotowania do niesienia pomocy ludziom. Również 

biorą udział w świętach kościelnych, takich jak odpusty czy dożynki, znakomicie je upiększając. 

 Organizacje społeczne 

Na terenie gminy Rudnik funkcjonuje 7 organizacji społecznych: 

 Stowarzyszenie „Gospodynie na straży”, Płonka. 

 Stowarzyszenie „ Edukacja i Rozwój”, Płonka. 

 „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju”, Maszów. 

 Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Rudnickiej „Nasza Ziemia”, Wierzbica. 
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 Spółdzielnia mieszkaniowa w Rudniku. 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Płonce. 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy. 

 

 Wydarzenia kulturalne 

Gmina Rudnik posiada bogatą ofertę kulturalną, a jej mieszkańcy masowo biorą udział w różnego 

rodzaju imprezach kulturalnych odbywających się na jej terenie, m.in.: 

 Dożynki Wiejskie. 

 Gminne Spotkanie Opłatkowe.  

 „Dzień Kobiet”. 

 Jasełka. 

 Święto czosnku w miejscowości Płonka. 

 „Festiwal Wizji” (impreza cykliczna). 

Rozwój kulturalny jest ograniczony ze względu na brak infrastruktury kultury (brak Gminnego 

Domu Kultury) i jej nie dofinansowania. 

 

1.3.4. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Sfera społeczna” dokonano 

identyfikacji podstawowych problemów rozwoju gminy Rudnik w tym zakresie. Najistotniejsze 

problemy zostały przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli.   

Tabela 13 Sfera społeczna – identyfikacja podstawowych problemów 

Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy; III- najważniejsze 

problemy 

Problem Kategoria ważności 

Zmniejszająca się liczba ludności. III 

Ujemny przyrost naturalny. III 

Starzejące się społeczeństwo. III 

Wysokie bezrobocie. III 

Występujący na terenie gminy problem "eurosierot".  

Kłopoty związane z możliwością podjęcia zatrudnienia przez mieszkańców na 

obszarze gminy. 
II 
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1.4. Strefa gospodarcza 

Gmina Rudnik położona jest na terenie województwa lubelskiego, które charakteryzuje się 

szczególnie korzystnymi warunkami rozwoju przemysłu spożywczego, z uwagi na rolniczy charakter 

przeważającej części województwa oraz bardzo wysoką specjalizację w uprawach roślin 

przemysłowych oraz owoców i warzyw. Środowisko przyrodnicze, wielokulturowość oraz walory 

turystyczne stwarzają znakomite warunki do rozwoju turystyki oraz rozwoju produkcji wyrobów 

regionalnych, w tym żywności ekologicznej.  

Jak wynika z opracowania PAIiIZ pn. „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport 

syntetyczny” - województwo lubelskie wyróżniają: 

 Korzystne położenie na międzynarodowym szlaku transportowym – paneuropejskim korytarzu 

Wschód-Zachód, co umożliwia dostęp do rynków zagranicznych, szczególnie Ukrainy i 

Białorusi. 

 Stosunkowo niskie koszty pracy (wynagrodzenia koszty pracy: 87,9% średniej krajowej), przy 

jednoczesnym dostępie do wykwalifikowanych kadr w miastach regionu. 

 Duży potencjał naukowo-badawczy, dzięki ważnej roli ośrodka lubelskiego w nauce polskiej i 

szkolnictwie wyższym. W roku 2010 do najlepszych w Polsce jednostek naukowych 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczyło: Instytut Nawozów Sztucznych w 

Puławach, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Wydział Nauk Humanistycznych, 

Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda 

Chodźki w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także Instytut Europy Środkowo –Wschodniej w 

Lublinie. 

 Tradycje przemysłowe, szczególnie w odniesieniu do przemysłu środków transportu, 

maszynowego, chemicznego oraz spożywczego. 

 Predyspozycje do rozwoju BPO z uwagi na dostęp do wykwalifikowanych kadr, przy 

jednoczesnym niewysokim poziomie oczekiwań płacowych. 

Za sektory wysokiej szansy w województwie lubelskim uważa się: 

 Elektroniczny. 

 Elektromaszynowy. 

 Chemiczny. 

 Spożywczy. 
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Województwo lubelskie w świetle opracowań atrakcyjności inwestycyjnej w kraju zajmuje jedno z 

ostatnich miejsc - 15 z 16 województw (według PAIiIZ „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. 

Raport syntetyczny”). Poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej regionu dla gospodarki 

narodowej oraz sekcji stanowiących trzon gospodarki (C - przemysł przetwórczy, G - handel i 

naprawy, I – turystyka i gastronomia, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) określono 

jako F (gdzie A oznacza najwyższy poziom).  

Do województw o najwyższej potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej należą dolnośląskie i 

mazowieckie.  

Dla szczegółowego zobrazowania potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej województw dla 

gospodarki narodowej oraz wybranych sekcji poniżej zamieszczono tabelę prezentującą zbiorcze 

zestawienie wskaźników atrakcyjności inwestycyjnej dla województw w Polsce. 

 

Tabela 14 Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna województw dla gospodarki narodowej oraz 

wybranych sekcji 

Źródło: „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport syntetyczny” 

 

Województwo 

PAI1_GN PAI1_GN PAI1_C PAI1_G PAI1_I PAI1_M 

Gospodarka 

narodowa 

Gospodarka 

narodowa 
Przemysł Handel 

Hotele i 

restauracje 

Działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna 

Dolnośląskie 0,39 A A A B A 

Kujawsko-Pomorskie 0,29 C C E D D 

Lubelskie 0,17 F F F F F 

Lubuskie 0,23 E E D C D 

Łódzkie 0,29 C C D E D 

Małopolskie 0,32 C C B B C 

Mazowieckie 0,4 A A A A A 

Opolskie 0,22 E E D E D 

Podkarpackie 0,23 E E E E D 

Podlaskie 0,2 F F F E E 

Pomorskie 0,34 B C B A B 

Śląskie 0,41 A A B C A 

Świętokrzyskie 0,16 F F F F F 

Warmińsko-Mazurskie 0,24 E E C C E 

Wielkopolskie 0,31 C C C D B 

Zachodniopomorskie 0,34 B B B A B 
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Z kolei potencjalna atrakcyjność powiatu krasnostawskiego, na terenie którego położona jest gmina 

Rudnik, pośród pozostałych powiatów województwa lubelskiego z uwzględnieniem najbardziej 

atrakcyjnych sekcji (C - przemysł przetwórczy, G - handel i naprawy, I – turystyka i gastronomia, M – 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) została określona jako niska (poziom F), jednakże 

powiat krasnostawski zlokalizowany jest w bezpośredniej bliskości powiatu świdnickiego, który 

potencjalna atrakcyjność inwestycyjna została określona wysoko (poziom C). 

Rysunek 7 Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej powiatów 

województwa lubelskiego z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji  

 

Źródło: „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport syntetyczny” 

Podobnie przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o ocenę potencjalnej atrakcyjności gminy Rudnik 

pośród pozostałych gmin województwa lubelskiego z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji 
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(C - przemysł przetwórczy, G - handel i naprawy, I – turystyka i gastronomia, M – działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna). Potencjalna atrakcyjność gminy została określona jako niska 

(poziom F).  

Rysunek 8 Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin województwa 

lubelskiego z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji  

 

Źródło: „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport syntetyczny” 

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonują trzy specjalne strefy ekonomiczne w województwie 

 SSE Mielecka, podstrefa: m. Lubartów, m. Lublin, m. Radzyń Podlaski, m. Zamość. 

 SSE Starachowicka podstrefa: m. Puławy. 

 SSE Tarnobrzeska podstrefa: gm. Horodło, gm. Janów Lubelski, gm. Łuków, gm. Poniatowa. 

gm. Ryki, gm. Tomaszów Lubelski, m. Kraśnik, m. Tomaszów Lubelski, m. Łuków. 
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Rysunek 9 Rozmieszczenie specjalnych stref ekonomicznych na terenie województwa lubelskiego 

 

Źródło: „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport syntetyczny” 

 

1.4.1. Główni pracodawcy 

Sytuacja gospodarcza w gminie w sektorze działalności pozarolniczej jest trudna. Na terenie 

praktycznie nie ma żadnych przedsiębiorstw, które dawałyby zatrudnienie tutejszej ludności. Większe 

zakłady pracy w sąsiednich miastach, które przez wiele lat dawały zatrudnienie i dla ludności z tereny 

gminy Rudnik upadły. Większość firm prywatnych działających na terenie gminy to podmioty 

prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. 

 Najwięksi pracodawcy z sektora prywatnego:  

 Sklep samoobsługowy PREMIUM – Rudnik. 

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Farmix – Andrzej Łoński – Maszów. 

 Najwięksi pracodawcy z sektora publicznego: 

 Urząd Gminy Rudnik. 
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 Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku. 

 Szkoła Podstawowa w Płonce. 

 Szkoła Podstawowa w Rudniku. 

 Gimnazjum Publiczne w Rudniku. 

 

1.4.2. Struktura podstawowych branż gospodarki 

Gmina Rudnik jest gminą typowo rolniczą, gdzie główne źródła utrzymania to dochody z rolnictwa. 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy jest słabo rozwinięty. Tylko kilka procent 

ludności znajduje zatrudnienie w zakładach i instytucjach. Liczba podmiotów gospodarczych w 

gminie Rudnik w 2014 roku wynosiła 109. W ciągu ostatnich sześciu lat z 99 w roku 2009 wzrosła do 

109 w roku 20014, a więc zaledwie o 10 podmiotów gospodarczych (10,10%).  

Szczegółowe zestawienie dotyczące ilości podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD 2007 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 15 Ilość podmiotów gospodarczych w gminie Rudnik wg klasyfikacji PKD 2007 

Sekcja PKD 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 99 99 100 102 113 109 

A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo 
6 6 7 6 6 6 

C - przetwórstwo przemysłowe 5 4 3 3 5 5 

E - dostawa wody, gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

1 1 1 1 0 0 

F- budownictwo 12 12 12 10 12 12 

G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 

34 34 37 38 41 39 

H - transport i gospodarka magazynowa 13 11 10 12 12 13 

I - działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

0 0 0 0 1 0 

J - informacja i komunikacja 0 0 0 1 1 1 

L - działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 
1 1 1 1 1 1 

M - działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna 
8 8 7 5 6 7 

N - działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 
1 1 1 2 3 2 

O - administracja publiczna i obrona 

narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

4 4 4 4 4 4 
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Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Analiza podmiotów gospodarczych według sekcji PKD 2007 pozwala stwierdzić, że pod koniec roku 

2014 w gminie Rudnik dominowały przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie handlu 

hurtowego i detalicznego, napraw pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 35,78%, 

transportu i gospodarki magazynowej – 11,93% oraz budownictwa – 11,01%. 

 

Wykres 6 Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Rudnik w roku 2014 wg klasyfikacji PKD 

2007 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Wydaje się, że gmina jest wystarczająco nasycona w usługi podstawowe, jednakże jest jeszcze wiele 

możliwości do wykorzystania w tym obszarze. Niestety rynek usług nie został do końca rozpoznany w 

sposób marketingowy, bowiem na przykład występuje tu niedobór w zakresie obsługi ruchu 

turystycznego, a usługi ponad lokalne zaspokajane są przez obiekty zlokalizowane w Krasnymstawie 

odległym o kilkadziesiąt kilometrów czy Zamościu. Jednak, jak widać z roku na rok powiększa się 

liczba mikro przedsiębiorstw, co może być zwiastunem dla rozwoju gminy na najbliższe lata. 

 

P - edukacja 5 4 3 3 3 3 

Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4 4 5 5 4 5 

R- działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 
1 2 2 2 4 3 

S - pozostała działalność usługowa i T - 

gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników 

4 7 7 9 10 8 
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1.4.3. Ilość podmiotów gospodarczych 

Na terenie gminy występuje nieliczna liczba przedsiębiorstw, są to zazwyczaj mikro przedsiębiorstwa 

jedno lub kilku osobowe, gdzie oprócz właściciela zatrudnienie znajdują też czasem członkowie jego 

rodziny. W większości są to małe sklepy z podstawowymi artykułami spożywczymi, przemysłowymi i 

małą gastronomią. Brakuje przedsiębiorstw produkcyjnych, które zatrudniałyby większą ilość osób. 

Wykres 7 Dynamika liczby podmiotów gospodarczych w gminie Rudnik w latach 2008-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Rudnik wskazuje 

znaczną przewagę sektora prywatnego nad publicznym. Wg danych GUS na koniec 2014 roku na 

terenie gminy funkcjonowało 109 podmiotów, z czego w sektorze prywatnym – 101 podmiotów, a 

tylko 8 w sektorze publicznym (z czego 6 to państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego).  

Tabela poniżej obrazuje strukturę podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w 

gminie Rudnik. 

 

Tabela 16 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w gminie Rudnik w latach 

2008-2014 

Podmioty wg sektorów własnościowych 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Podmioty gospodarki 

narodowej ogółem 
97 99 99 100 102 113 109 

Sektor publiczny - ogółem 9 9 8 8 8 8 8 
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Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Z analizy danych statystycznych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 

2014 roku w gminie Rudnik zarejestrowało się 7 nowych podmiotów gospodarczych - wszystkie w 

sektorze prywatnym (1 - sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 1 - sekcja F- 

budownictwo, 2 – sekcja G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle, 1 – sekcja H - transport i gospodarka magazynowa, 1 - M - działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna, 1 - Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna). Wyrejestrowało 

się 8 podmiotów gospodarczych, również wszystkie w sektorze prywatnym (2 - sekcja F- 

budownictwo, 3 – sekcja G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle, 1 - N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,  

1 - R- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, 1 - S - pozostała działalność usługowa i T 

- gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników). 

 

Tabela 17 Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane wg sektorów własnościowych w gminie 

Rudnik w 2014 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Stopień rozwoju przedsiębiorczości obrazuje wskaźnik podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 

10 000 ludności, który dla gminy Rudnik w 2014 r. wyniósł 342. Jest on niższy od wskaźnika dla 

Sektor publiczny - 

państwowe i samorządowe 

jednostki prawa 

budżetowego 

7 7 6 6 6 6 6 

Sektor prywatny - ogółem 88 90 91 92 94 105 101 

Sektor prywatny - osoby 

fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 

74 76 76 77 77 88 84 

Sektor prywatny - spółki 

handlowe 
2 2 1 1 1 1 1 

Sektor prywatny - 

spółdzielnie 
3 3 2 2 2 2 2 

Sektor prywatny - 

stowarzyszenia i 

organizacje społeczne 

2 2 2 2 4 5 5 

Gmina Rudnik 

Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej ogółem 7 

Sektor publiczny - ogółem 0 

Sektor prywatny - ogółem 7 

Wyrejestrowane podmioty gospodarki narodowej ogółem 8 

Sektor publiczny - ogółem 0 

Sektor prywatny - ogółem 8 
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powiatu krasnostawskiego (563) i niższy w stosunku do województwa lubelskiego (799). 

Przedsiębiorczość mierzy się również wskaźnikiem liczby osób prowadzących działalność 

gospodarczą na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Dla gminy Rudnik wskaźnik ten osiągnął 

wartość 60,0, czyli mniej niż średnia dla powiatu krasnostawskiego (92,1) oraz niższy w stosunku do 

województwa (128).  

Tabela poniżej obrazuje najważniejsze wskaźniki dotyczące podmiotów gospodarczych z terenu 

gminy Rudnik na tle województwa lubelskiego i powiatu krasnostawskiego. 

 

Tabela 18 Podmioty gospodarki narodowej w 2014 roku - wskaźniki 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS  

 

 

1.4.4. Rolnictwo 

Dominującą funkcję w strukturze gospodarki gminy Rudnik pełni rolnictwo. Rolnictwo jest główną 

gałęzią gospodarki, która ma znaczący wpływ na poziom rozwoju gminy i standard życia 

mieszkańców. Wynika to z typowego charakteru gminy i znacznej odległości od większych 

aglomeracji miejskich. Z rolnictwa utrzymuje się ok. 80% ludności, reszta osób zajmuje się pracą 

zarobkową, sezonową itp. Jednak niskie dochody z rolnictwa zmuszają do szukania innych źródeł 

zarobkowych, co na terenie gminy jest mało prawdopodobne, więc coraz większa liczba osób korzysta 

z usług GOPS. 

Na terenie gminy Rudnik dominują gleby klasy III. Podstawowymi uprawami są uprawy zbóż - 

pszenica, jęczmień, mieszanki zbożowe, owies, żyto. Również uprawia się rzepak, chmiel, tytoń, 

buraki cukrowe, ziemniaki i len. Podstawowymi gałęziami produkcji zwierzęcej na terenie gminy jest 

bydło, krowy mleczne i trzoda chlewna. Nie odgrywają one jednak znacznej roli w produkcji rolniczej 

gminy. 

Tendencja upraw zaczyna się zmieniać i coraz więcej gospodarstw zaczyna uprawiać owoce miękkie 

takie jak: maliny, truskawki na skale przemysłową. Stosunkowo dobre gleby mogą stać się podstawą 

do produkcji owoców i warzyw przy małym zastosowaniu nawozów i środków ochrony roślin do ich 

produkcji. 

  Województwo lubelskie Powiat krasnostawski Gmina Rudnik  

Podmioty wpisane do 

rejestru REGON na 10 tys. 

ludności 

799 563 342 

Podmioty na 1000 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

128 92,1 60,0 
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Powierzchnia użytków rolnych ogółem zajmuje 7525 ha, w tym grunty orne 6804 ha, sady 81 ha, łąki 

615 ha oraz pastwiska 28 ha. Lasy i grunty leśne zajmują 840 ha, co stanowi 9,5% całej powierzchni 

gminy. Pozostałe grunty i nieużytki stanowią 475 ha (5,4% powierzchni ogółem). 

 

Tabela 19 Użytkowanie gruntów na terenie gminy Rudnik 

Źródło: UG Rudnik 

 

 

Tabela 20 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Rudnik na tle powiatu krasnostawskiego (wg 

Powszechnego Spisu Rolnego 2010) 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS (PSR, 2010) 

 

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (późniejszych danych brak) na obszarze gminy 

Rudnik funkcjonowało 662 gospodarstwa rolne, z czego aż 658 prowadziło działalność rolniczą. Jak 

wynika z analizy danych statystycznych w strukturze gospodarstw rolnych zdecydowanie dominują 

średnie gospodarstwa rolne o powierzchni 5-10 ha, których liczba wynosiła 222 sztuk (33,53%) oraz 

gospodarstwa rolne o powierzchni 1-5 ha, których liczba wynosiła 204 sztuki (30,82%).  Uwagę 

zwraca również stosunkowo duża ilość gospodarstw rolnych o powierzchni 10-15 ha, które stanowią 

ponad 15% zasobów opisywanego obszaru oraz największych gospodarstw rolnych (powyżej 15 ha), 

które stanowią 14,80% wszystkich gospodarstw rolnych z terenu gminy. W strukturze agrarnej 

opisywanego obszaru najmniejszy udział miały małe gospodarstwa rolne (do 1 ha), których liczba 

stanowiła jedynie 5,29% wszystkich gospodarstw. Znaczne rozdrobnienie działek rolnych oraz duży 

rozłóg powoduje małą konkurencyjność gospodarowania.  

  Pozycja Ogółem 

Powierzchnia ogółem (ha) 8840 100% 

Powierzchnia użytków rolnych 

ogółem  

7525 85,1% 

Grunty orne 6804 77,0% 

Sady 81 0,9% 

Łąki 615 7,0% 

Pastwiska 28 0,3% 

Lasy i grunty leśne 840 9,5% 

Pozostałe grunty i nieużytki 475 5,4% 

Gmina 

Liczba gospodarstw 

rolnych 
Struktura powierzchni gospodarstw rolnych 

ogółem 
prowadzących 

dział. rolniczą 
do 1 ha 

1 – 5 

ha 
5 – 10 ha 

10-15 

ha 

powyżej 

15 ha 

Gmina 

Rudnik 
662 658 35 204 222 103 98 

Powiat 

krasnostawski 
10515 10135 2258 3953 2488 908 908 
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Liczba gospodarstw rolnych ogółem funkcjonujących na terenie gminy Rudnik stanowi jedynie 6,30% 

gospodarstw rolnych powiatu krasnostawskiego, natomiast liczba gospodarstw rolnych prowadzących 

działalność rolniczą z terenu gminy Rudnik stanowi 6,49% gospodarstw rolnych prowadzących 

działalność rolniczą z terenu powiatu krasnostawskiego. 

Wykres 8 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Rudnik (wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS (PSR, 2010) 

 

System dystrybucji płodów rolnych w gminie Rudnik jest słabo rozwinięty. Informacje rynkowe są 

niewystarczające. Z powodu rozproszonej i rozdrobnionej produkcji, niskich kwalifikacji 

zawodowych producentów rolnych, braku profesjonalnych umiejętności marketingowych oraz nie 

istnienia grup producenckich, rolnicy nie są w stanie zapewnić dostarczyć towaru na rynek w 

wystarczającej ilości, jakości i jednorodności. Dlatego też rolnicy nie mogą sprostować konkurencji na 

rynku.  

W tym kierunku jest wiele do zrobienia. Trzeba tworzyć grupy producentów rolnych i ich związków, 

co pomogłoby na lepszy obrót towarami rolnymi, jak i również na wzrost opłacalności. Ponadto brak 

jest przedsiębiorców działających w branży skupu/ przetwarzania i konfekcjonowania płodów rolnych 

w celu wprowadzania ich na rynek hurtowy i do sieci handlowych. 

 

1.4.5. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Strefa gospodarcza” dokonano 

identyfikacji podstawowych problemów rozwoju gminy Rudnik w tym zakresie. Najistotniejsze 
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problemy zostały przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli. 

  

Tabela 21 Strefa gospodarcza – identyfikacja podstawowych problemów 

Problem Kategoria ważności 

Typowo rolniczy charakter gminy - brak istotnych pracodawców poza rolnictwem. III 

Brak dostępu do pozarolniczych miejsc pracy dla ludności wiejskiej. III 

Niska dochodowość działalności rolniczej. III 

Brak bazy przetwórstwa dla produktów rolnych. III 

Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy; III- najważniejsze 

problemy 

 

 

1.5. Infrastruktura techniczna 

1.5.1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 

 Infrastruktura drogowa 

Łącznie na terenie gminy istnieje 130,899 km dróg. Głównym szlakiem komunikacyjnym na terenie 

gminy jest droga wojewódzka nr 837, która jednak nie przebiega przez ośrodek gminny Rudnik.                

W dalszej kolejności są to drogi powiatowe i gminne. 

Układ drogowy na terenie gminy jest dostosowany do istniejącego ciągu zabudowy. Zaletą 

istniejącego układu drogowego gminy Rudnik jest przejrzysty układ dróg powiatowych, dzięki 

któremu gmina ma połączenie z drogą krajową nr 17, a także z ośrodkami gminnymi sąsiadujących 

gmin (Żółkiewką, Gorzkowem, Izbicą, Nieliszem, Sułowem i Turobinem).  

Na terenie gminy Rudnik istnieją następujące rodzaje dróg: 

 Drogi wojewódzkie - odcinek drogi wojewódzkiej nr 837 (Sitaniec - Piaski) o długości 9,8 

km, rodzaj nawierzchni: utwardzona. 

 

 Drogi powiatowe - o łącznej długości 78,013 km. 

Tabela 22 Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Rudnik 

Lp. Nr drogi Przebieg 
Długość 

odcinka (m) 

Długość 

odcinka (km) 
Rodzaj nawierzchni 

1. 3101L 
Średnia Wieś-Bzowiec-

Gruszka 
15396 15,396 Utwardzona 

2. 3108L Równianki-Władysławin 5350 5,350 
Utwardzona 0, 418km 

Gruntowa 4,932 km 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY RUDNIK 

NA LATA 2015-2023 

 
 

69 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2008-2015 

 

 Drogi gminne - o łącznej długości 43,086 km. 

Tabela 23 Wykaz dróg gminnych 

3. 3109L 
Tarnogóra-Płonka-

Bzowiec 
20200 20,200 

Utwardzona 15,309 km 

Gruntowa 4,891 km 

4. 3107L 
Maszów-Rudnik-Suche 

Lipie-Równianki 
11081 11,081 Utwardzona  

5. 3110L 
Chorupnik- Rudnik-

Mościska 
9571 9,571 Utwardzona  

6. 3107L 
Maszów-Rudnik-Suche 

Lipie-Równianki 
200 0,200 Utwardzona 

7. 3111 
Suszeń-Majdan 

Kobylański  
4000 4,000 

Utwardzona 3,5 km 

Gruntowa 0,5 km 

8. 3112 
Rudnik-Joanin-Majdan 

Borowski I - Suszeń 
4700 4,700 Utwardzona  

9. 3113 Suszeń-Potasznia 2500 2,500 Utwardzona  

10. 3106L Suche Lipie - Borówek 5015 5,015 
Gruntowa 1,782km 

Utwardzona 3,233km 

RAZEM 78013 78,013  

Lp. 

 
Nr drogi Przebieg drogi 

Rodzaj nawierzchni 

Długość 

ogółem 

(km) 

 

asfaltowa 

(km) 

 

 

tłuczeń 

(km) 

 

naturalne 

(km) 

1. 109875 L 
dr. woj.837 Płonka – dr. pow. 

3101 L 
0,250 2,000 4,450 6,700 

2. 109876 L 
dr. woj. Wierzbica – dr. gminy 

Żółkiewka 
0,600 0,700 2,000 3,300 

3. 109877 L 
dr. woj. Równianki –dr. pow. 

3108 L 
- 1,200 - 1,200 

4. 109878L 
dr. pow.3108L Kaszuby-dr. 

gm.109876 L 
- 2,300 - 2,300 

5. 109879 L 
dr. gm.109876 L Wierzbica-

Mościska dr.gm.109880 L 
- 0,300 1,200 1,500 

6. 109880 L 
dr.woj.837 Mościska-Płonka - 

dr.pow.3109 L 
2,500 1,500 - 4,000 

7. 109881 L 
dr.pow.3109 L Płonka – dr. 

woj. 837 
- - 1,300 1,300 

8. 109882 L 
dr.woj.837 Płonka-dr. pow. 

3107 L Maszów 
0,300 2,300 - 2,700 

9. 109883 L 
dr. pow. 3107 L Maszów –dr. 

pow.3111 L Majdan Bor. II 
- 2,800 - 2,800 

10. 109884 L 
dr. gm.109883 L-Majdan 

Łuczycki –dr.pow.3111 L 
0,800 1,000 - 1,800 

11. 109885 L dr. pow. 3110-Romanówek 0,550 0,550 1,000 2,100 
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Źródło: UG Rudnik 

 

Jednym z najważniejszych zadań dla gminy jest poprawa stanu technicznego dróg, polegająca m.in. na 

wyznaczeniu odpowiednich szerokości pasów drogowych, doprowadzeniu do właściwej szerokości 

jezdni, urządzeniu poboczy, chodników oraz utwardzenie dróg gminnych gruntowych. 

 Transport zbiorowy 

Ruch pasażerski obsługiwany jest przez komunikację autobusową PKS oraz komunikację prywatną – 

prywatne firmy BUS (Andrzej Nazar, Marta Brzozowska, Marcin Skiba). 

Szczególnie realizowane są połączenia z miastami powiatowymi: Krasnystaw, Zamość, jak i również 

Lublinem. Ogólnie komunikacja jest dobrze dopasowana do potrzeb ludności, jednak najgorzej jest w 

małych miejscowościach oddalonych od Rudnika, gdzie jest mały ruch transportowy, bądź nie ma go 

w ogóle. 

 

12. 109886 L 
dr. pow. 3107 L Suche Lipie – 

dr. gm. Żółkiewka 
1,000 0,600 - 1,600 

13. 109887 L 
dr. pow. 3107 L Suche Lipie – 

dr. gm. 109886 L 
- 0,300 - 0,300 

14. 109888 L 
dr. pow. 3109L Bzowiec – dr. 

pow. 3110 L 
- 1,700 - 1,700 

15. 109889 L 
dr. pow. 3109L Bzowiec – dr. 

pow. 3110 L 
- 1,300 - 1,300 

16. 109890 L 
dr. woj. 837 Płonka – dr. gm. 

Nielisz 
- 0,300 0,600 0,900 

17. 110035L 
dr. pow. 3111L – dr. gminna 

Nr dz. 418 
0,360 - 0,200 0,560 

18. 110058L 
dr. gminna nr działki 443 – dr 

pow.3107L 
- - 0,509 0,509 

19. 110059L 
dr. gminna nr działki 1460 –dr 

gminna nr działki 1434 
- - 1,350 1,350 

20. 110060L 

droga gruntowa dz. Nr 418 

Majdan Kobylański. dr pow. 

3111L-droga gminna 110035L 

- - 0,932 0,932 

21. 110061L 

droga gruntowa dz,nr522/1-

Rówanianki.dr.pow.3107L- 

granica gminy 

- - 0,805 0,805 

22. 110062L 

droga gruntowa dz. nr 89 

Wierzbica. dr woj. KZ 837-dr 

gruntowa dz. nr 901 

- - 1,200 1,200 

23. 110063L 

droga gruntowa dz. nr 324 

Wierzbica. dr woj. KZ 837-dr 

gruntowa dz. nr 901 

- - 1,180 1,180 

24. 110064L 

droga gruntowa dz. nr 476/2 

Suche Lipie. droga 

pow.3107L- droga gminna 

109886L 

- 0,200 0,850 1,050 

RAZEM 43,086 
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 Telekomunikacja 

W zakresie usług telekomunikacyjnych na terenie gminy Rudnik znajdują się sieci telekomunikacyjne, 

linie światłowodowe oraz radiowe łącza telekomunikacyjne. Mieszkańcy gminy posiadają 

nieograniczony dostęp do telefonii stacjonarnej. Usługi telefoniczne świadczy szczególnie TP S.A 

oraz inni operatorzy, którzy są na rynku. Obszar gminy znajduje się również w zasięgu wszystkich 

głównych operatorów sieci komórkowych działających w kraju, na terenie gminy stoją anteny 

przekaźnikowe operatorów telefonii komórkowej, co umożliwia ich stały i dobry zasięg. 

 

 

1.5.2. Infrastruktura ochrony środowiska 

 Infrastruktura wodociągowa 

Sieć wodociągowa w gminie Rudnik jest bardzo dobrze rozwinięta. Do sieci wodociągowej 

podłączone są wszystkie gminne miejscowości. 99,59% ogółu ludności korzysta z sieci 

wodociągowej. Pozostałe gospodarstwa korzystają ze studni kopalnych oraz ze studni głębinowych. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy są głównie względy ekonomiczne, a dotyczy to przede wszystkim 

gospodarstw położonych na peryferiach. 

Gmina Rudnik zaopatrywana jest w wodę z wodociągu zbiorczego w miejscowościach Płonka i 

Joanin. Łączna aktualna wielkość produkcji wody pitnej wynosi 100850 m
3
/rok. Sieć wodociągowa 

zasilana  wodą pobieraną z ujęcia wody głębinowej z miejscowości Joanin, gdzie w przeciągu roku 

zostaje wyprodukowane 64681 m
3
 wody pitnej, zaś w Płonce 36169 m

3
.  

W skład ujęcia  w Płonce wchodzą :  

 Dwa zbiorniki wyrównawcze, żelbetowe o pojemności 100 m
3
. 

 Studnia wiercona o głębokości 60 m, wyposażona w pompę głębinową. 

 Stacja wodociągowa kontenerowa  wyposażona w zestaw hydroforowy, chlorator C-1 oraz 

niezbędny sprzęt kontrolno-pomiarowy. 

W skład ujęcia w Joaninie wchodzą: 

 Dwa zbiorniki wyrównawcze, stalowe o pojemności 100 m
3, 

 

 Dwie studnie wiercone o głębokości 80 m i 60 m, wyposażone w pompy głębinowe typu G-

80. 

 Hydrofornia wyposażona w dwa zbiorniki hydroforowe o pojemności 5 m
3 

każdy, trzy pompy 

drugiego stopnia typu 2 x 65 PJM – 180 oraz 1x 65 PJM-200, sprężarkę powietrzną typ KP-1, 

chlorator C-1 oraz niezbędny sprzęt kontrolno-pomiarowy.  
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Przepompownia Bzowiec w ciągu roku produkuje 12000 m
3 
wody pitnej. 

Sieć wodociągowa z ujęciem Joanin powstała w 1988 roku, natomiast ujęcie Płonka oraz 

przepompownia w miejscowości Bzowiec pochodzą odpowiednio z 2001 i 2003 roku. W roku 2005 

zostały podłączone kolejne miejscowości Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Majdan Średni, 

Majdan Borowski II i Maszów.
 

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Rudnik wynosi 92,6 km.  

Do głównych odcinków tej sieci zalicza się następujące miejscowości: 

 Rudnik – długość sieci – 4,3 km. 

 Suszeń – Potasznia – długość sieci – 4,5 km. 

 Joanin – długość sieci – 1,8 km. 

 Majdan Borowski I – długość sieci – 2 km. 

 Suche Lipie – długość sieci – 3,2 km. 

 Płonka – Płonka Poleśna – długość sieci – 17,6 km. 

 Bzowiec – długość sieci – 16,2 km. 

 Wierzbica – długość sieci – 4,9 km. 

 Mościska – długość sieci – 7,7 km. 

 Kaszuby – długość sieci – 3,1 km. 

 Maszów, Majdan Łuczycki, Majdan Borowski II, Majdan Średni, Romanówek – długość sieci 

– 19,9 km.  

W 2006 roku została wymieniona stara linia wodociągowa z rur azbestowych na rury PCV w 

miejscowości Joanin i Majdan Borowski I. 

Stan techniczny sieci ocenia się jako dobry. Cała sieć rur jest typu PCV. Do przyłączenia pozostała 

tylko jedna miejscowość jest to Międzylas. Jest tam kilka gospodarstw domowych, jednak 

miejscowość ta jest odległa od sieci wodociągowej i koszt budowy sieci jest bardzo wysoki. 

Niezbędna jest modernizacja istniejących już ujęć wody i stacji wodociągowych (np. wymiana 

instalacji pompowni i hydroforni). Inwestycje te spowodują widoczną redukcję kosztów związanych z 

eksploatacją pompowanej wody (głównie zużywanej energii elektrycznej), skutkiem czego nie będzie 

wzrostu opłat za pobieraną wodę.  

Jednostką eksploatującą sieć wodociągową jest Urząd Gminy w Rudniku. 

Poniżej przedstawiono rozwój sieci wodociągowej w gminie na przestrzeni lat 2008-2014. 
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Tabela 24 Sieć wodociągowa w gminie Rudnik w latach 2008-2014  

Źródło: UG Rudnik 

 Infrastruktura kanalizacyjna 

Wysoki stopień zwodociągowania gminy jest niewspółmierny ze stopniem skanalizowania. Wskaźnik 

ten w ciągu ostatnich kilku lat nieznacznie się zmienił. Na koniec 2014 roku z sieci kanalizacyjnej 

korzystało 8,1% ogółu ludności gminy. Liczba przyłączy wynosi 7 szt. 

Na terenie gminy Rudnik funkcjonuje oczyszczalnia ścieków o długości 0,8 km, która zlokalizowana 

jest na terenie Rudnika. W skład mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu wchodzą: 

 Krata koszowa z żurawiem o prześwicie 10 mm. 

 Zbiornik retencyjno-uśredniający. 

 Zbiornik osadu.   

Istotne jest przystosowanie procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w celu pomniejszenia 

kosztów eksploatacji. W miejscowościach, gdzie przewidziany jest zorganizowany system 

odprowadzania ścieków, ważne jest wybranie lokalizacji oczyszczalni w rejonach, które zapewniają 

łatwy odpływ wód pościekowych do odbiorników oraz grawitacyjny dopływ ścieków do oczyszczalni.  

Na terenie gminy istnieje konieczność stworzenia zorganizowanego systemu kanalizacji przewodowej 

i oczyszczalni ścieków na obszarach zabudowy o intensywnej urbanizacji, dzięki czemu będzie 

możliwa likwidacja osadników i szamb bezodpływowych 

Jednak wiele miejscowości w gminie to miejscowości zazwyczaj rozproszone, tak więc dla nich 

budowa w przyszłości sieci kanalizacyjnej ze względów ekonomicznych jest bardzo kosztowna. 

Alternatywnym rozwiązaniem są budowane indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków.               

W 2007 roku na terenie gminy zostało wybudowanych 55 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, 

Wyszczególnienie Jedn. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci 

rozdzielczej 
km 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 

Połączenia prowadzące do 

budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

szt. 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 

Woda dostarczona 

gospodarstwom domowym 
dam

3
 87 86 89 88 82 80 94 

Ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej 
osoba 3480 3456 3419 3352 3314 3252 3226 

Zużycie wody w 

gospodarstwach domowych 

ogółem na 1 mieszkańca 

m
3
 24,9 24,8 25,9 26,1 24,6 24,5 29,0 

Korzystający z instalacji w % 

ogółu ludności 
% 99,51 99,51 99,53 99,55 99,60 99,60 99,59 

Zużycie wody w 

gospodarstwach domowych na 

1 korzystającego 

m
3
 25,0 24,9 26,0 26,2 24,7 24,6 29,1 
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następnie w 2009 roku wybudowano 59 szt. oczyszczalni i w 2012 roku wybudowano 84 szt. 

oczyszczalni. 

Poniżej przedstawiono rozwój sieci kanalizacyjnej w gminie na przestrzeni lat 2008-2014. 

 

Tabela 25 Sieć kanalizacyjna w gminie Rudnik w latach 2008-2014 

Źródło: UG Rudnik 

 

 Gospodarka odpadami komunalnymi 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - od 

dnia 1 stycznia 2013 roku, na administrację gminną nałożony został obowiązek organizacji i 

zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu odbioru odpadów od mieszkańców gminy oraz ich 

zgodnego z prawem zagospodarowania. Każdy właściciel nieruchomości położonej w obrębie gminy 

Rudnik, zobowiązany został do wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych powstających w 

jego gospodarstwie. Odpady komunalne mogą być zbierane w dwojaki sposób: segregowany lub 

niesegregowany. Od sposobu gromadzenia odpadów uzależniona jest wysokość opłaty należna gminie 

z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Informację o wybranym sposobie zbiórki odpadów, 

mieszkańcy zawarli w specjalnej deklaracji. Właściciel ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w 

pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z tym, że worki do selektywnej 

zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości zamieszkałych przedsiębiorca wyłoniony w drodze 

przetargu przez gminę. Właściciel ma obowiązek używać je zgodnie z przeznaczeniem. 

Odpady komunalne z terenu gminy Rudnik odbierane są przez firmę EKOMEGA Legieć Małek Sp. J. 

z Zamościa, która wyłoniona została do realizacji niniejszego zadania w drodze przetargu. Zebrane 

odpady przekazywane są następnie do Zakładu Zagospodarowania odpadów w Wicentowie „KRAS-

EKO” Sp. z o.o. Wincentów, 22- 302 Siennica Nadolna. 

Decyzją Rady Gminy, odbiór nieczystości komunalnych od mieszkańców następuje według 

ustalonego harmonogramu. 

Wyszczególnienie Jedn. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej 
km 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Połączenia prowadzące do 

budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

szt. 7 7 7 7 7 7 7 

Ścieki odprowadzone dam
3
 4 4 4 4 4 3 3 

Ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej 
osoba 263 263 263 263 263 263 263 

Korzystający z instalacji w 

% ogółu ludności 
% 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9 8,0 8,1 
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Firma EKOMEGA Legieć Małek Sp. J. zajmuje się również zbiórkami zużytego sprzętu 

elektronicznego, zużytych opon, mebli, innych odpadów wielkogabarytowych w wyznaczanych 

terminach. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są przy wjazdach na posesje w sposób 

nieutrudniający ruchu zgodnie z harmonogramem. 

Ponadto, na terenie gminy Rudnik istnieje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zlokalizowany na placu przy UG. 

 

Rysunek 10 Infrastruktura ochrony środowiska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Rudnik 
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1.5.3. Infrastruktura energetyczna 

W obrębie gminy Rudnik wszystkie instytucje oraz gospodarstwa rolne są zelektryfikowane. Długość 

linii energetycznych na terenie gminy jest dość zróżnicowana i przedstawia się następująco:  

 NN - linia najwyższego napięcia - długość 0 km.  

 WN - linia wysokiego napięcia - długość 7,6 km.  

 SN - linia średniego napięcia - długość 10 km. 

 nN - linia niskiego napięcia - długość 85 km. 

Na terenie gminy Rudnik nie ma zbiorczego źródła wytwarzania ciepła. Podstawą zaopatrzenia i 

pokrycia potrzeb cieplnych (budynków użyteczności publicznej, drobnych zakładów usługowo-

przemysłowych i gospodarstw domowych) są indywidualne lokalne źródła ciepła, przede wszystkim 

piece węglowe. W niektórych placówkach m.in. w Szkole Podstawowej w Płonce, Gimnazjum w 

Rudniku i hali sportowej, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudniku, stosowany jest olej 

opałowy bądź gaz ziemny ze zbiorników naziemnych. 

Na terenie gminy Rudnik brak jest sieci gazownictwa przewodowego. Mieszkańcy gminy najczęściej 

korzystają z gazu w butlach (propan-butan techniczny). 

Alternatywą dla powyższych surowców są odnawialne źródła energii. Rozwój odnawialnych źródeł 

energii jest obecnie jednym z priorytetowych kierunków w polityce władz rządowych i 

samorządowych.  

Kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, skupiają się na wdrożeniu zobowiązań określonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Podstawowe 

cele pakietu to: 

 Redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r. 

 Wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020 r., dla 

Polski ustalono wzrost z 7 do 15%. 

 Zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

Według Wojewódzkiego Programu Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 

Lubelskiego na terenie gminy Rudnik średni roczne sumy usłonecznienia w godzinach wynoszą od 

1600 do 1650 h/rok a średnie roczne promieniowanie całkowite na granicy 3 700 – 3 800 MJ/m
2
 a 

powyżej 3 800 MJ/m
2
. Oznacza to, że gmina dysponuje znacznymi potencjałami, jeśli chodzi o rozwój 

energii pochodzącej z promieniowania słonecznego. Energia pozyskiwana ze słońca może być 

wykorzystywana do celów grzewczych (ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej), 

produkcji prądu (w przypadku modułów fotowoltaicznych). Pozyskiwanie tego typu energii jest dość 

przystępne zarówno dla użytkowników indywidualnych jak i większych inwestorów. Pozyskiwana w 
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ten sposób energia stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod grzewczych, i zapobiega nadmiernej 

emisji spalin. 

W gminie są również możliwości rozwoju energetyki wykorzystującej biomasę. Gmina Rudnik to 

gmina typowo rolnicza a rolnictwo jest głównym źródłem produkcji biomasy, która jest paliwem 

ekologicznym i odnawialnym. Region ten posiada zatem bardzo dobre zaplecze do wytwarzania 

ekopaliw z biomasy. Ponadto, wielkość gruntów i nieużytków na terenie gminy wynosi 1 111 ha i 

mogą być one w przyszłości wykorzystane do uprawy roślin energetycznych. 

Największą przeszkodą w rozwoju energetyki wykorzystującej biomasę jest brak infrastruktury 

służącej przetworzeniu jej w ekopaliwo. Na lokalnym rynku gminy Rudnik istnieją możliwości 

wykorzystania nadwyżek i zasobów energii. W związku z charakterem rolniczym występujące ugory, 

odłogi i nieużytki w strukturze gruntów gminy można przeznaczyć pod uprawę roślin energetycznych 

- rzepak, wierzbę energetyczną i inne. Ponadto, odpady powstałe w procesie produkcji rolniczej, w 

szczególności słoma zbóż i rzepaku, należy traktować jako lokalne zasoby paliw i energii, które należy 

przetworzyć na wysokokaloryczne paliwo. 

Ponadto, w gminie Rudnik istnieje potencjał do wykorzystania pomp ciepła, zarówno w budynkach 

mieszkalnych i użyteczności publicznej, jak i rolnictwie. Na rynku jest coraz większa oferta urządzeń 

importowanych i krajowych, począwszy od pomp ciepła małej mocy grzewczej (5–20 kW) dla potrzeb 

domów jednorodzinnych, a skończywszy na specjalistycznych pompach dużych mocy (50–500 kW) 

dla dużych obiektów (łączonych w baterie), między innymi stosowanych do podgrzewania wody 

basenowej, przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji, w 

rolnictwie, odzysku ciepła w oczyszczalniach lub z procesów technologicznych
7
. 

Gmina Rudnik uczestniczyła w projekcie pn. „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik”, 

który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś 

priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2: Energia przyjazna środowisku. 

Przedmiotem projektu był zakup i montaż instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej w 493 indywidualnych budynkach mieszkalnych (gmina Gorzków – 297, gmina Rudnik – 

196) oraz 9 obiektach użyteczności publicznej z terenu gmin Gorzków i Rudnik. Celem nadrzędnym 

projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach: Gorzków i Rudnik przy 

jednoczesnym wzroście atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu wraz z podniesieniem 

jakości życia lokalnych społeczności. Celem głównym określonym dla projektu była dywersyfikacja 

regionalnych źródeł energii poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Zakres projektu obejmował 

                                                           
7
 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rudnik 
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następujące miejscowości z terenu gminy Rudnik: Bzowiec, Joanin, Kaszuby, Majdan Borowski I, 

Majdan Borowski II, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Majdan Średni, Maszów, Maszów 

Górny, Mościska, Kościska Kolonia, Płonka, Płonka Kolonia, Potasznia, Romanówek, Równianki, 

Rudnik, Rudnik – Romanówek, Suche Lipie, Suszeń, Wierzbica
8
. 

 

1.5.4. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Infrastruktura techniczna” dokonano 

identyfikacji podstawowych problemów rozwoju gminy Rudnik w tym zakresie. Najistotniejsze 

problemy zostały przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli.   

 

Tabela 26 Infrastruktura techniczna – identyfikacja podstawowych problemów  

Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy; III- najważniejsze 

problemy 

 

 

1.6. Infrastruktura społeczna 

1.6.1. Infrastruktura edukacyjna 

W gminie Rudnik funkcjonuje 3 szkoły publiczne, w tym: Szkoła Podstawowa w Rudniku, Szkoła 

Podstawowa w Płonce oraz Publiczne Gimnazjum w Rudniku.  Szkoły podstawowe mieszczą się w 

budynkach wolnostojących, a publiczne gimnazjum w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudniku. Stan 

wszystkich budynków jest dobry.  

Ponadto w gminie Rudnik funkcjonują 2 oddziały przedszkolne: 

 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Płonce. 

 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rudniku. 

Podmiotem prowadzącym dla szkół jest Urząd Gminy Rudnik.  

                                                           
8
 http://www.solary-gorzkowirudnik.eu/o-projekcie/ 

Problem Kategoria ważności 

Infrastruktura drogowa wymagająca nakładów finansowych. III 

Bardzo mały procent skanalizowania gminy. III 

Brak sieci gazowej na terenie gminy. III 

Niewielkie wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. III 
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Tabela 27 Placówki oświatowe z terenu gminy Rudnik 

Źródło: UG Rudnik 

Do placówek nadzorowanych przez gminę w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało łącznie 354 

dzieci, w porównaniu do roku 2013 liczba uczniów zmalała o 16 osób. Spadek ten związany jest z 

faktem, iż coraz mniej młodych ludzi decyduje się na powiększanie rodziny. Przyczyniają się również 

do tego problemy związane z brakiem pracy i środków materialnych młodych ludzi. Ta tendencja 

ciągle narasta i w perspektywie wieloletniej raczej będzie coraz większa. 

Szkoły na terenie gminy Rudnik są wyposażone w wystarczającą liczbę sal lekcyjnych. Każda szkoła 

posiada klasy komputerowe, bibliotekę, salę gimnastyczną i boisko szkolne. 

Gmina Rudnik zrealizowała 3 projekty wyrównujące szanse edukacyjne uczniów: 

1. Gmina Rudnik w okresie od 01.08.2014 r. do 30.06. 2015r. w Szkole Podstawowej w Płonce 

realizowała projekt pt. „DOBRY START – SUKCES W PRZYSZŁOŚĆ”. Projekt 

zrealizowany został w ramach działania: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 

usług edukacyjnych. 

W ramach projektu zakupiono oraz dostarczono materiały i pomoce dydaktyczne dla Szkoły 

Podstawowej w Płonce oraz przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku 6-13 lat:  

 Zajęcia z j. polskiego dla klas I-VI. 

 Zajęcia z j. angielskiego dla klas I-VI. 

 Zajęcia z matematyki dla klas I-VI. 

 Zajęcia informatyczno-medialne dla klas II-V. 

 Zajęcia z ekspresji kulturalnej dla klas I-VI. 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-VI. 

 Zajęcia logopedyczne. 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

Nazwa szkoły 
Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Liczba etatów 

nauczycielskich 

2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 

Szkoła Podstawowa w 

Rudniku 
7,5 7 136 124 13,32 13,61 

Szkoła Podstawowa w 

Płonce 
7,5 7 123 110 11,50 11 

Publiczne Gimnazjum w 

Rudniku 
6 6 111 120 11,90 12,62 
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2. Gmina Rudnik w okresie 01.04. 2014 r. do 31.12.2014 r. realizowała projekt systemowy pt. 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach działania 

9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Projektem zostały objęte dwa odziały przedszkolne z terenu gminy Rudnik, tj. Oddział 

przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Płonce, Oddział przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Rudniku. Projekt obejmował doposażenie oddziałów przedszkolnych przez: 

zakup, doposażenie i montaż nowych urządzeń na place zabaw, zakup i dostawę armatury 

łazienkowej i sanitarnej, zakup i dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów 

plastycznych, mebli oraz sprzętu multimedialnego. 

 

3. Gmina Rudnik w okresie od 01.08.2012 r. do 31.07.2013 r. w Szkole Podstawowej w Rudniku 

i w Szkole Podstawowej w Płonce realizowała projekt systemowy pt. "Droga do sukcesu" ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty. Projekt obejmował zakup dla Szkoły Podstawowej w 

Rudniku i w Szkoły Podstawowej w Płonce materiałów dydaktycznych i naukowych oraz 

przeprowadzenie zajęć dla dzieci. 

 

1.6.2. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

 Infrastruktura sportowa 

Mała ilość sal sportowych, boisk sportowych, wyposażonych w profesjonalny sprzęt sportowy 

sprawił, że sport jest mało rozwinięty na terenie gminy Rudnik. Jednakże, w tym kierunku postępują 

powolne zmiany na lepsze. W Rudniku w 2007 roku została udostępniona nowoczesna sala 

gimnastyczna, która jest wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy. 

Baza sportowo-rekreacyjna gminy Rudnik: 

 Sala gimnastyczna w Rudniku. 

 Boisko sportowe trawiaste w miejscowościach Rudnik i Płonka. 

 Plac zabaw dla dzieci w miejscowości Maszów. 

 Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Płonce. 
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 Turystyka  

Turystyka na terenie gminy odgrywa obecnie niewielką rolę w gospodarce gminy, pomimo  

sprzyjających warunków naturalnych, wynikających przede wszystkim z nieskażonego środowiska 

przyrodniczego, atrakcji krajobrazowych i wyjątkowego mikroklimatu. Obecnie na terenie gminy nie 

ma gospodarstw agroturystycznych, które by oferowały  miejsca noclegowe.  

Jednak rozwój agroturystyki mógłby być jednym ze sposobów rozwoju funkcji turystyczno-

rekreacyjnej gminy. Argumentem przemawiającym za jej rozwojem w gminie jest czyste nieskażone 

środowisko naturalne, produkowana zdrowa żywność, jak i również niewielka odległość miasta 

wojewódzkiego Lublina (ok. 70 km), co stwarza możliwości rozwoju turystyki weekendowej. 

Sytuacja ta ma tym istotniejsze znaczenie, iż tego typu działalność ma korzystny wpływ na 

zróżnicowanie lokalnej gospodarki, a także możliwość ograniczenia bezrobocia na obszarach 

wiejskich. 

Czynnikami ograniczającymi rozwój agroturystyki na terenie gminy są m.in.: 

 Brak doświadczeń w tym zakresie. 

 Brak zbiorników wodnych. 

 Nikła baza turystyczna. 

Kierunki możliwości zagospodarowania turystycznego terenów gminy określa położenie gminy w 

strefie oddziaływania trzech parków krajobrazowych, dwóch obszarów chronionego krajobrazu a 

także Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

 

1.6.3. Infrastruktura kultury 

Upowszechnianiem szeroko pojętej kultury na terenie gminy Rudnik głównie zajmuje się Gminna 

Biblioteka Publiczna. 

Główne kierunki działania i najważniejsze zadania GBP: 

1. Służenie społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za 

pośrednictwem książki i czasopisma oraz Internetu, dlatego też kładzie się coraz większy 

nacisk na edukację i usługi informacyjne biblioteki. 

2. Wzbogacenie księgozbioru biblioteki w nowości wydawnicze z uwzględnieniem dezyderatów 

czytelniczych oraz bieżącą selekcję księgozbioru. 

3. Upowszechnianie literatury popularno-naukowej oraz literatury pięknej o wysokich walorach 

artystycznych. 
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4. Rozwijanie i unowocześnianie działań służących upowszechnianiu książki i czytelnictwa przy 

współpracy ze szkołami działającymi na terenie gminy. 

Biblioteka prowadzi prace kulturalno-oświatowe poprzez organizowanie wystawek nowości 

wydawniczych, recenzje ciekawych książek, gazetki i wystawki tematyczne dotyczące rocznic 

literackich z kalendarza rocznic na cały rok. Prowadzi konkursy czytelnicze popularyzujące książkę 

dla dzieci i młodzieży. Prowadzona jest akcja czytelnicza najmłodszych dzieci. Najważniejszymi 

partnerami biblioteki są uczniowie szkół, dzieci i młodzież, studenci. Dlatego też główne kierunki 

działania skierowane są na tę grupę czytelników, aby w pełni zaspokoić ich potrzeby i 

zainteresowania. 

Ponadto, GBP w Rudniku przystąpiła do programu dotacyjnego Instytutu Książki „Kraszewski. 

Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2013. 

Instytut Książki po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przekazał GBP w Rudniku 

środki finansowe w wysokości 12000 zł. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup trzech 

zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.  Nowoczesna baza komputerowa znacznie 

poprawiła  jakość  korzystania z komputerów, usprawniła czynności związane z obsługą użytkownika 

oraz ułatwia czytelnikom dostęp do bazy danych biblioteki. Skatalogowany zbiór biblioteczny jest 

dostępny on-line. 

Obecnie biblioteka posiada 4 stanowiska komputerowe, z czego 3 udostępniane są dla użytkowników 

biblioteki. Co rocznie z komputerów korzysta około 1000 osób. Liczba osób korzystających z 

komputerów i Internetu w gminie Rudnik systematycznie wzrasta. Przy każdym komputerze dostępna 

jest drukarka.   Biblioteka posiada również sprzęt do kserowania i skanowania dokumentów. 

W gminie funkcjonuje 6 świetlic wiejskich w miejscowościach Mościska, Płonka, Bzowiec, Rudnik, 

Suszniu, Bzowcu będące miejscem spotkań grup mieszkańców. Nadzór nad świetlicami sprawuje 

Wójt Gminy Rudnik. Jednakże należy zwrócić uwagę na niezadowalający stan techniczny niektórych 

budynków świetlic wiejskich, których remonty i modernizacje przewidziano w najbliższym okresie. 

Gmina Rudnik nie posiada Gminnego Ośrodka Kultury. Na terenie gminy nie ma kin, teatrów ani 

muzeów. 
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1.6.4. Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej 

 Ochrona zdrowia  

Na terenie gminy Rudnik znajdują się podstawowe jednostki służby zdrowia, są to: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Rudniku s.c.- czynny w godz. 

8.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku. Specjalizacje: choroby wewnętrzne, medycyna 

rodzinna, pediatria. Świadczone usługi / umiejętności: EKG, spirometria, punkt pobrań, 

szczepienia, nebulizator (inhalacje). 

 Gabinet stomatologiczny w Rudniku - czynny w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. 

 Apteka w Rudniku - czynna w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. 

W przypadku specjalistycznych badań lub hospitalizacji, pacjenci kierowani są do szpitali w 

Krasnymstawie, Zamościu i Lublinie. 

 Pomoc społeczna 

Podstawową instytucją zajmującą się pomocą społeczną jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rudniku. Świadczy on usługi z zakresu: 

a) Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń. 

b) Praca socjalna. 

c) Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej. 

d) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. 

e) Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.      

f) Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb.                                   

Świadczenia z pomocy społecznej obejmują różnego typu zasiłki oraz świadczenia niepieniężne i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej. Zasadniczym aktem prawnym 

określającym zadania GOPS z zakresu świadczeń rodzinnych i sposób ich realizacji jest ustawa z dnia 

28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Zadania w tym 

zakresie mają charakter zlecony gminie i obejmują prowadzenie postepowania w sprawie 

przyznawania świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz wypłacanie tych świadczeń. 

Świadczenia rodzinne obejmują różnego rodzaju zasiłki, są to:  

1. Zasiłki rodzinne oraz dodatki do tych zasiłków z tytułu: 

a) Wielodzietności.  

b) Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. 

c) Urodzenia dziecka. 
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d) Samotnego wychowania dziecka. 

e) Rozpoczęcia roku szkolnego. 

f) Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

g) Opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego. 

2. Świadczenia opiekuńcze: 

a) Zasiłek pielęgnacyjny. 

b) Świadczenie pielęgnacyjne. 

3. Zaliczki alimentacyjne: 

a) Od 01.09.2008 roku Fundusz alimentacyjny.  

Analiza danych udostępnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku wskazuje, iż 

w roku 2014 głównym powodem przyznawania pomocy społecznej w gminie było bezrobocie, 

pomocą z tego tytułu objętych było 123 rodziny. Kolejnym problemem jest ubóstwo, w 2014 roku 

pomocą z tego tytułu objętych zostało 98 rodzin. Dostrzegalnym problemem społecznym, 

wymagającym znacznego wsparcia w ramach pomocy społecznej była również długotrwała choroba, 

w 2014 roku pomocą z tego tytułu objętych zostało 47 rodzin. Zjawiskami występującymi w mniejszej 

skali są niepełnosprawność (29 rodzin objętych pomocą w 2014 roku), bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych (14 rodzin objętych pomocą w 2014 roku), alkoholizm (15 rodzin 

objętych pomocą w roku 2014), bezdomność (1 rodzina objęta pomocą w 2014 roku) i trudności w 

przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego (1 rodzina objęta pomocą w 2014 roku). 

Tabela 28 Powody udzielania pomocy przez GOPS w Rudniku w latach 2008-2014 

Źródło: GOPS w Rudniku 

Powody udzielania pomocy 
Lata (liczba rodzin) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ubóstwo 63 71 31 87 88 98 98 

Bezdomność 1 1 1 1 1 1 1 

Bezrobocie 78 111 169 75 93 120 123 

Niepełnosprawność 8 9 10 9 22 25 29 

Długotrwała choroba 9 9 10 22 49 42 47 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego  

11 11 31 1 14 14 14 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 5 5 24 2 11 9 0 

Alkoholizm 0 0 0 8 3 3 5 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 
0 0 0 1 1 1 1 
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1.6.5. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Infrastruktura społeczna” dokonano 

identyfikacji podstawowych problemów rozwoju gminy Rudnik w tym zakresie. Najistotniejsze 

problemy zostały przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli.  

Tabela 29 Infrastruktura społeczna – identyfikacja podstawowych problemów 

Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy; III- najważniejsze 

problemy 

 

1.7. Zarządzanie 

1.7.1. Możliwości budżetowe gminy Rudnik 

Realizacja zapisanych w Strategii celów i działań w dużym stopniu zależy od możliwości finansowych 

gminy. Gmina Rudnik w roku 2014 osiągnęła dochody równe 10 040 426,99 zł, zaś wydatki budżetu 

gminy w roku 2014 kształtowały się na poziomie 10308986,32 zł. Rok 2014 zakończył się ujemnym 

wynikiem finansowym: -268 559,33 zł. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to gorszy wynik, 

szczególnie, iż zakończył się on deficytem, natomiast w 2013 roku budżet wykazał nadwyżkę w 

wysokości: 1 132 005,89 zł. 

W 2014 roku dochody gminy na 1 mieszkańca wyniosły 3 148,46 zł, czyli więcej niż w powiecie 

krasnostawskim (2 968,41 zł), z kolei wydatki gminy na 1 mieszkańca kształtowały się na poziomie 3 

232,67 zł, są również wyższe niż w powiecie krasnostawskim (3 017,77 zł). 

Tabela 30 Dochody i wydatki gminy Rudnik w latach 2008-2014 (w zł) 

Problem Kategoria ważności 

Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach podlegających samorządowi 

gminnemu. 
II 

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura kultury - brak Gminnego Ośrodka 

Kultury,  niekorzystne warunki lokalowe niektórych świetlic wiejskich. 
III 

Mała liczba świetlic wiejskich, jako miejsc spotkań społeczności lokalnej. II 

Niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej (brak specjalistów na terenie 

gminy). 
III 

Występujące problemy społeczne – w szczególności bezrobocie, ubóstwo i 

osoby długotrwale chore. 
III 

Brak odpowiednio rozwiniętej infrastruktury turystycznej, brak gospodarstw 

agroturystycznych. 
II 

Niedostateczny dostęp do infrastruktury sportowej. II 

Gmina Rudnik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dochody 

ogółem 
7495815,09 8209072,91 8826793,92 8964435,77 9504399,47 10055983,28 10040426,99 

Dochody 

własne  
1858135,47 2019673,02 2172551,58 1854597,78 2295087,06 2332201,92 2440747,21 
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Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

W roku 2014 w strukturze wydatków dominują wydatki na oświatę i wychowanie, stanowiące 34,43% 

wydatków gminy ogółem, pomoc społeczną, stanowiące 20,55% wydatków gminy ogółem transport i 

łączność, stanowiące 10,09% wydatków gminy ogółem. 

 

Tabela 31 Poziom wydatków w wybranych działach budżetowych w latach 2008-2014 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

1.7.2. Planowanie strategiczne 

 Opracowane programy średniookresowe 

Gmina Rudnik posiada obecnie następujące dokumenty strategiczne i planistyczne:  

 Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2008-2015. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudnik na lata 2007-2015. 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik. 

 Założenia do planu zaopatrzenia gminy Rudnik w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Dochody na 1 

mieszkańca 
2205,30 2417,99 2601,47 2684,77 2896,80 3111,38 3148,46 

Wydatki z 

budżetu 

ogółem  

7153558,95 8598043,65 7885525,22 9279966,02 9494739,26 8923977,39 10308986,32 

Wydatki 

majątkowe 

ogółem 

447906,04 1393047,08 198549,78 1156875,89 1163338,79 636964,98 1123386,30 

Wydatki na 1 

mieszkańca 
2104,61 2532,56 2324,06 2779,27 2893,86 2761,13 3232,67 

Obszar 

działania 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środowiska 

134916,20 849317,02 135725,73 114196,66 762456,34 180212,42 520232,91 

Transport i 

łączność 
466723,15 613055,74 200392,24 679936,01 342933,96 755429,05 1040259,81 

Oświata i 

wychowanie 
2658868,28 2771453,05 3081598,29 3105118,48 3755700,95 3515228,91 3549460,60 

Polityka 

społeczna (2008-

2011) / Pomoc 

społeczna (2012-

2014) 

1532720,33 1708734,16 1766042,59 2191787,40 1947585,40 1932399,25 2118672,98 

Kultura i 

ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

138213,00 140624,00 144027,00 639018,77 228426,98 216850,00 343482,40 

Kultura fizyczna 

(2011-2013) 
b.d. b.d. b.d. 0 0 0 14929,20 
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W gminie obowiązuje również Plan Odnowy Miejscowości Płonka na lata 2011-2020.  

 

Ponadto, co roku opracowywany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 Promocja gminy 

Prowadzone działania promocyjne gminy Rudnik ukierunkowane są na otoczenie wewnętrzne 

(komunikacja z lokalną społecznością) oraz zewnętrzne (współpraca z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego). Gmina promuje się m.in. poprzez: 

 Stronę internetową. 

 Działalność w Lokalnej Grupie Działania „Krasnystaw Plus”. 

 Udział w imprezach lokalnych i regionalnych. 

Ponadto gmina Rudnik zrealizowała 9 projektów w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przyczyniających się do poprawy jakości życia na obszarach 

wiejskich (przekładających się pośrednio na wzrost atrakcyjności i promocję gminy).  

W ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – kategoria „Odnowa i rozwój wsi”, 

gmina Rudnik pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa wiejskiej świetlicy w 

miejscowości Płonka”. 

W ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – kategoria „Małe projekty”, gmina 

Rudnik pozyskała dofinansowanie na realizację 8 projektów: 

1. „Modernizacja wraz z wyposażeniem budynku świetlicy wiejskiej Rudnik”. 

2. „Wiejska świetlica w miejscowości Mościska jako element szkolenia turystycznego”. 

3. „Zakup wyposażenia do wiejskiej świetlicy w miejscowości Płonka”. 

4. Festyn rodzinny 2013. 

5. „Rozbudowa wiejskiej świetlicy w miejscowości Bzowiec.” 

6. Festyn narodowy 2012. 

7. Stroje Płonka – „Zakup strojów na potrzeby koła gospodyń wiejskich w Płonce”. 

8. Plac zabaw Maszów – „Wesołe dzieciństwo – utworzenie placu zabaw w miejscowości 

Maszów”. 
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1.7.3. Kapitał społeczny 

 Aktywność mieszkańców. Organizacje pozarządowe 

Na terenie gminy Rudnik działa kilka organizacji pozarządowych – największy wpływ na rozwój 

gminy mają: 

 Ochotnicze Straże Pożarne. 

 Stowarzyszenie – „Gospodynie na straży”, Płonka. 

 Stowarzyszenie „ Edukacja i Rozwój”, Płonka. 

 „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju”, Maszów. 

Jednocześnie na obszar wpływ ma Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”. Do 

głównych celów tej organizacji należy m. in.: 

 Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności 

lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 Promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze funkcjonowania LGD, w szczególności 

walorów kulturowych, przyrodniczych, turystycznych, społecznych i gospodarczych. 

 Wspieranie rozwoju nauki, edukacji i oświaty; ochrona środowiska i dziedzictwa 

kulturowego; rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej. 

 

 Aktywność wyborcza 

Aktywność wyborcza mieszkańców gminy Rudnik jest mniejsza niż aktywność wyborcza 

mieszkańców powiatu krasnostawskiego, biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje wyborów 

zaprezentowane w poniższej tabeli, poza wyborami samorządowymi, gdzie aktywność wyborcza 

mieszkańców gminy Rudnik przewyższyła aktywność wyborczą powiatu krasnostawskiego. Jak 

wynika z danych opracowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, najniższą frekwencję wyborczą 

odnotowano przy wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku (16,17%), a najwyższą 

frekwencję wyborczą przy wyborach samorządowych w 2014 roku (46,99%). 

Wzrost aktywności mieszkańców gminy w wyborach jest przede wszystkim widoczny w wyborach 

prezydenckich i samorządowych, podczas których głosowanie odbywa się na konkretne lub znane 

osoby.  

 

Tabela 32 Frekwencja w wyborach (%) 
Rok wyborów 2010  2011 2014 2014 2015 2015 

Rodzaj 

wyborów 

Prezydenckie 

II tura 
Parlamentarne 

Parlament 

Europejski 
Samorządowe 

Prezydenckie 

I tura 

Prezydenckie 

II tura 

Gmina 42,48 33,20 16,17 46,99 38,07 43,6 
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Źródło: Opracowanie własne na podst. www.pkw.gov.pl 

 

1.7.4. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Zarządzanie” dokonano identyfikacji 

podstawowych problemów rozwoju gminy Rudnik w tym zakresie. Najistotniejsze problemy zostały 

przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli.   

Tabela 33 Zarządzanie - identyfikacja podstawowych problemów 

Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy, III- najważniejsze 

problemy 

 

1.8. Analiza SWOT 

Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej, jest zestawienie mocnych i 

słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy) oraz określenie jego szans i 

zagrożeń rozwojowych. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza:  

 S – Strengths (silne strony). 

 W – Weeknesses (słabości). 

 O – Opportunities (możliwości).  

 T – Threats (zagrożenia).  

Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym gminy 

oraz o dostrzeganych barierach. Zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i 

zagrożenia. 

Silne strony: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy, na 

które bezpośredni wpływ ma gmina. 

Słabe strony: Zjawiska ograniczające możliwości rozwoju, na które bezpośredni wpływ ma gmina. 

Rudnik 

Powiat 

krasnostawski 
48,40 39,85 18,51 45,69 43,00 48,35 

Problem Kategoria ważności 

Niewystarczające środki finansowania niezbędnych inwestycji z budżetu gminy. III 

Niewystarczająca promocja gminy. III 

Niska aktywność mieszkańców gminy. II 
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Szanse: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy, 

występowanie, których jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego 

jej wpływu. 

Zagrożenia: Zjawiska negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju gminy, których 

występowanie jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami jej bezpośredniego 

wpływu. 

ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Korzystne położenie - połączenia z Zamościem, 

Lublinem, Krasnymstawem. 

Znaczne odległości do dużych ośrodków miejskich, 

odległość do miasta powiatowego Krasnegostawu ok. 

30 km, brak dróg krajowych, ok. 10 km. odcinek drogi 

wojewódzkiej - ubocze komunikacyjne, kiepski stan 

nawierzchni dróg lokalnych.  

Walory przyrodnicze, krajobrazowe, turystyczne - 

pofałdowanie terenu typowe dla Wyżyny Lubelskiej, 

czyste środowisko, sprzyjające warunki do rozwoju 

agroturystyki, mały stopień zdegradowania obszarów 

leśnych, istniejące kompleksy leśne, istniejące parki 

podworskie. 

Słaba infrastruktura gospodarcza – mała liczba 

przedsiębiorstw, brak przemysłu na terenie gminy, 

brak instytucji wspierających przedsiębiorczość, 

niewielkie gospodarstwa rolne, brak firm zajmujących 

się przetwórstwem rolno – spożywczym. 

Liczne instytucje publiczne i organizacje społeczne o 

wieloletnich tradycjach - szkoły, biblioteki, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, ośrodek zdrowia, Ochotnicze 

Straże Pożarne. 

Luki infrastrukturalne – gazyfikacja, kanalizacja, drogi 

lokalne. 

Warunki do rozwoju gospodarczego, w szczególności 

rolnictwa - dobre gleby (ponad 50 % w klasie III). 

Problemy społeczne – znaczny procent korzystających 

z pomocy społecznej, wysoki wskaźnik bezrobocia. 

Dotychczasowe działania chroniące środowisko – 

instalacje OZE, przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

wodociąg.  

Brak istniejącej lokalnej marki gospodarczej i 

turystycznej.  

 

Przywiązanie do kultury i tradycji społeczeństwa 

lokalnego, aktywność władz gminnych i potencjał 

ludzki. 

Problemy demograficzne - wyludnianie się wsi - 

ujemne saldo migracji, niekorzystne zmiany struktury 

demograficznej (starzenie się społeczeństwa), 

niewielka liczba mieszkańców gminy. 

Niskie dochody mieszkańców gminy ograniczające 

popyt konsumpcyjny oraz inwestycyjny. 

Niskie dochody budżetowe, w tym dochody własne 

przy dużych potrzebach inwestycyjnych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Rozwój turystyki i agroturystyki, w tym rozwój 

turystyki regionalnej.  

Brak instrumentów zwiększających dochodowość 

rolników. 

Nawiązywanie współpracy z sąsiednimi gminami w 

celu podejmowania wspólnych inicjatyw. 

Niedostateczne wsparcie finansowe na rozwój 

rolnictwa i poza rolniczych gałęzi produkcji. 

Środki zewnętrzne przeznaczane na tereny wiejskie i 

słabiej rozwinięte pozwalające uzupełnić istniejące 

luki i wzmocnić mocne strony.  

Brak inwestorów zewnętrznych lub ich 

zainteresowanie silniejszymi ekonomicznie 

samorządami.  

Rozwój biogospodarki - modernizacja sektora 

rolnictwa, tworzenie grup producenckich i rozwój 

Wzrost ubożenia się społeczeństwa i zwiększający się 

odsetek mieszkańców korzystających z pomocy 
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1.8.1. Mocne strony – wnioski 

Analiza SWOT wskazuje na istnienie silnych stron związanych z korzystnym położeniem – dogodne 

połączenia z Zamościem, Krasnymstawem, Lublinem oraz walorami przyrodniczymi, 

krajobrazowymi, turystycznymi (pofałdowanie terenu typowe dla Wyżyny Lubelskiej, czyste 

środowisko, mały stopień zdegradowania obszarów leśnych, istniejące kompleksy leśne, istniejące 

parki podworskie), sprzyjającymi rozwojowi wielu form turystki np. agroturystyce. Istotną z mocnych 

stron stanowi fakt, iż na terenie gminy Rudnik prowadzone są sukcesywnie działania służące 

ochronie środowiska – montaż instalacji OZE, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

budowa/ modernizacje sieci wodociągowej. 

Mocnymi stronami wpływającymi na rozwój obszaru są liczne instytucje publiczne i organizacje 

społeczne o wieloletnich tradycjach - szkoły, biblioteki, Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodek 

zdrowia, Ochotnicze Straże Pożarne oraz przywiązanie do kultury i tradycji społeczeństwa 

lokalnego, aktywność władz gminnych i potencjał ludzki. 

Występujący na terenie gminy zespół szczególnych warunków naturalnych bardzo korzystnych 

dla produkcji rolniczej – w postaci dobrych gleb (ponad 50 % w klasie III), stanowi podstawę do 

prężnego rozwoju gospodarczego obszaru. 

 

1.8.2. Słabe strony – wnioski 

Słabe strony stanowiące istotną przeciwwagę dla mocnych stron skupiają się przede wszystkim w 

dwóch najważniejszych obszarach – położeniu w znacznej odległości do dużych ośrodków 

miejskich, (odległość do miasta powiatowego Krasnegostawu ok. 30 km), brakiem dróg 

krajowych, tylko ok. 10 km. odcinek drogi wojewódzkiej - ubocze komunikacyjne, kiepskim 

stanie nawierzchni dróg lokalnych oraz niskim poziomie infrastruktury gospodarczej – mała 

liczba przedsiębiorstw, brak przemysłu na terenie gminy, brak instytucji wspierających 

przedsiębiorczość, niewielkie gospodarstwa rolne, brak firm zajmujących się przetwórstwem rolno-

spożywczym oraz lukami w infrastrukturze technicznej (gazyfikacja, kanalizacja, drogi lokalne). 

rolnictwa ekologicznego. społecznej. 

Rozwój OZE i technologii niskoemisyjnych, jako 

sposób ograniczania kosztów funkcjonowania i 

możliwość uzyskiwania dochodów i sposób ochrony 

przyrody 

Ujemny przyrost naturalny i systematyczny spadek 

potencjału demograficznego kraju, emigracja. 
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Słabą stroną gminy, uniemożliwiającą rozwój społeczny i gospodarczy są problemy społeczne – 

znaczny procent ludności zamieszkującej gminę korzysta z pomocy społecznej, w gminie występuje 

wysoki wskaźnik bezrobocia oraz problemy demograficzne - wyludnianie się wsi - ujemne saldo 

migracji, niekorzystne zmiany struktury demograficznej (starzenie się społeczeństwa), niewielka 

liczba mieszkańców gminy. 

Słabością obszaru są niskie dochody mieszkańców gminy ograniczające popyt konsumpcyjny oraz 

inwestycyjny, jak również niskie dochody budżetowe, w tym dochody własne przy dużych 

potrzebach inwestycyjnych. 

Ponadto, analiza słabych stron obszaru wskazuje na brak istniejącej lokalnej marki gospodarczej i 

turystycznej, które powodują, iż obszar gminy nie jest postrzegany wśród potencjalnych turystów, 

jako miejsce atrakcyjne turystycznie. 

 

1.8.3. Szanse – wnioski 

Silne, pozytywne bodźce wewnętrzne są wspomagane pozytywnymi bodźcami zewnętrznymi 

(szansami). Szanse związane są z rozwojem turystyki na obszarze Polski oraz obecnymi trendami 

w turystyce, przejawiającymi się m.in. wzrastającym zainteresowaniem formami spędzania wolnego 

czasu na terenach wiejskich (rosnącą cały czas popularnością wypoczynku na wsi i związanej z 

nim agroturystyki) oraz rozwoju turystki regionalnej.  

Szans rozwoju gospodarczego szukać należy w rozwoju biogospodarki (modernizacja sektora 

rolnictwa, tworzenie grup producenckich i rozwój rolnictwa ekologicznego). Należy podjąć 

starania w polegające na dostosowaniu rolnictwa i jego otoczenia do wymogów gospodarki rynkowej. 

Możliwości rozwoju obszaru należy dopatrywać się w rozwoju OZE i technologii niskoemisyjnych, 

będących sposobem ograniczania kosztów funkcjonowania i możliwość uzyskiwania dochodów 

oraz sposobem ochrony przyrody. 

Istotną szansą staje się nawiązywanie współpracy z sąsiednimi gminami w celu podejmowania 

wspólnych inicjatyw, przejawiające się w lobbowaniu na rzecz regionu oraz podejmowania 

wspólnych przedsięwzięć w różnych dziedzinach (np. komunikacja, turystyka, ochrona środowiska, 

sfera usług z otoczenia rolnictwa). 

Ponadto, szansą szybkiego rozwoju obszaru gminy są środki zewnętrzne przeznaczane na tereny 

wiejskie i słabiej rozwinięte, pozwalające uzupełnić istniejące luki i wzmocnić mocne strony. 
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1.8.4. Zagrożenia – wnioski 

Otoczenie zewnętrzne niewątpliwie stanowi zagrożenie dla rozwoju gminy Rudnik. Występujące 

zagrożenia głównie związane są z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich - brakiem instrumentów 

zwiększających dochodowość rolników, wyrażających się w postaci nieczytelnych i nieefektywnych 

rządowych programach wspierania przekształcenia w rolnictwie. Zagrożenia dla prężnego rozwoju 

gospodarczego wynikają także z niedostatecznego wsparcia finansowego na rozwój rolnictwa i 

poza rolniczych gałęzi produkcji. 

Barierę stanowi również brak inwestorów zewnętrznych lub ich zainteresowanie silniejszymi 

ekonomicznie samorządami, co wpływa na pogłębianie się różnic w poziomie aktywności 

gospodarczej między dużymi miastami a obszarami wiejskimi. 

Zagrożenia stanowią niekorzystne tendencje demograficzne, związane z ujemnym przyrostem 

naturalnym, systematycznym spadkiem potencjału demograficznego kraju, emigracją, 

skutkujące wzrostem problemów związanych z polityką społeczną. Niebezpieczeństwem 

wpływającym na zahamowanie rozwoju lokalnego obszaru staje się wzrost ubożenia się 

społeczeństwa i zwiększający się odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej. 
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2. Część strategiczna 

2.1. Misja gminy Rudnik 

Misja gminy Rudnik stanowi sentencję, która jednoznacznie wskazuje główne kierunki działania 

samorządu oraz wszystkich innych podmiotów zlokalizowanych na terenie gminy oraz jednocześnie 

wyznacza priorytety działalności w najbliższych latach. Misja to przesłanie, wokół którego skupiają 

się działania społeczności gminy Rudnik, zmierzające do jej rozwoju i wzrostu gospodarczo-

społecznego. 

Zespół pracujący nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Rudnik po analizie wszystkich 

uwarunkowań lokalnych przyjął następujące sformułowanie misji gminy Rudnik na lata 2015-2023: 

Misją Gminy Rudnik jest tworzenie warunków do ciągłego rozwoju obszaru Gminy 

Rudnik poprzez rozwój infrastruktury, stymulowanie i tworzenie warunków do 

rozwoju gospodarczego, poprawa jakości życia w Gminie Rudnik oraz współpraca z 

podmiotami wpływającymi na ten rozwój (JST, nauka, przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe, administracja rządowa). 

 

 

2.2. Wizja gminy Rudnik 

Wizja Gminy Rudnik określa stan docelowy, do którego dążyć będzie cała wspólnota samorządowa, 

wykorzystując przy tym możliwości płynące z posiadanego potencjału własnego i szans 

pojawiających się w najbliższym otoczeniu.  

Wizja jest zatem stanem gminy w przyszłości, wynikającym z osiągnięcia zaplanowanych przez 

członków społeczności celów i kierunków działań. 

Zespół pracujący nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Rudnik po analizie wszystkich 

uwarunkowań lokalnych przyjął następujące sformułowanie wizji Gminy Rudnik na lata 2015-2023: 

W 2023 roku Gmina Rudnik jest obszarem, na którym nowoczesna i rozwijana 

infrastruktura (ochrona środowiska, zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego, drogi, sportowa, społeczna, edukacyjna, rekreacyjna, kultury, PPoŻ, 

centra miejscowości), sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.  
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2.3. Cele strategiczne 

Rozwinięciem zdefiniowanej misji Gminy Rudnik jest wybór celów strategicznych dokumentu.                         

W procesie planowania strategicznego, na podstawie przeprowadzonych analiz wyodrębniono 

następujące cele strategiczne: 

1. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA. 

Władze samorządowe doskonale zdają sobie sprawę, iż nowoczesna infrastruktura społeczna i 

techniczna są jednymi z najistotniejszych elementów rozwoju gminy Rudnik. Powinna ona w pełni 

zabezpieczać potrzeby mieszkańców oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszaru.                             

W związku z powyższym, w ramach celu strategicznego nr 1 w gminie Rudnik zaplanowano do 

realizacji szereg celów operacyjnych, m.in. budowę i modernizację dróg, w tym poprawę nawierzchni 

dróg gminnych oraz utworzenie ścieżek rowerowych, rozbudowę sieci chodników i oświetlenia 

ulicznego, które niewątpliwie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie oraz 

podniosą atrakcyjność turystyczną regionu. Ponadto, dla poprawy standardu życia mieszkańców oraz 

w trosce o środowisko przyrodnicze zakłada się budowę, modernizację i remonty infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej. Gmina planuje podjąć działania polegające na rewitalizacji centrów 

miejscowości, ochronie zabytków i obszarów cennych przyrodniczo, znajdujących się na jej terenie. 

Działania te pozwolą na przywrócenie funkcjonalności użytkowej wielu terenów, co wpłynie na 

poprawę warunków życia mieszkańców korzystających z przestrzeni publicznej, a także zostaną 

zwaloryzowane elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy, przez co nastąpi wzrost 

atrakcyjności turystycznej obszaru. Zaplanowano również realizację działań zmierzających do budowy 

nowoczesnej infrastruktury sportowej, społecznej, rekreacyjnej, infrastruktury kultury i PPoŻ, które 

stworzą warunki do życia w bardziej przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. 

Dla poprawy jakości powietrza, wspomagania ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, oraz 

rozwoju postaw proekologicznych wśród mieszkańców zakłada realizację szeregu przedsięwzięć 

polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii.  

2. ROZWÓJ LOKALNEJ GOSPODARKI. 

Rozwój lokalnej gospodarki jest niezbywalnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru 

gminy Rudnik, jaki i społeczności lokalnej. Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy Rudnik, 

w ramach realizacji celu nr 2 zakłada się budowę nowoczesnej biogospodarki, w tym w szczególności 

rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, które pozwolą na prężny rozwój obszaru. Władze 

samorządowe wiedzą, że dla przyspieszenia rozwoju lokalnej gospodarki niezbędne jest nawiązanie 

współpracy z innymi samorządami, przedsiębiorcami i światem nauki, w związku z czym w ramach 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY RUDNIK 

NA LATA 2015-2023 

 
 

96 

 

celu zaplanowano podjęcie współpracy z powyżej wymienionymi jednostkami. Dla budowy 

wizerunku gminy Rudnik, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, zaplanowano przedsięwzięcia 

polegające na budowie, modernizacji, remontach infrastruktury turystycznej wykorzystującej lokalne 

zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz wyposażeniu obiektów turystycznych. Ponadto zakłada się 

rozwój turystyki i agroturystyki (poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, m.in. ścieżki rowerowe i 

szlaki turystyczne, miejsca noclegowe) oraz rozwój gospodarstw agroturystycznych. W ramach celu 

planuje się realizację działań zmierzających do budowy dostosowanej do potrzeb mieszkańców, 

przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów infrastruktury gospodarczej, będącej podstawą 

prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze gminy. 

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, iż dotychczasowa promocja obszaru, jako miejsca 

atrakcyjnego turystycznie jest niedostateczna. Dla rozwoju lokalnej gospodarki niezbędne jest 

podjęcie działań z zakresu promocji gospodarczej. Zakłada się wykorzystanie szerokiego wachlarza 

narzędzi marketingu terytorialnego, m.in. realizacja kampanii promocyjnych służących promocji 

gminy, organizacja wydarzeń promocyjnych, promocja lokalnych produktów, wyrobów i usług, 

budowa, modernizacja, remont infrastruktury promocyjnej, realizacja wydawnictw i publikacji 

służących promocji, waloryzacja zasobów gminy służących promocji.  

3. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W GMINIE RUDNIK. 

Poprawa jakość życia w gminie Rudnik należy do priorytetów samorządu terytorialnego. Dla 

osiągnięcia celu zakłada się rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kultury, poprzez wsparcie 

działalności organizacji pozarządowych oraz organizację i udział w przedsięwzięciach z zakresu 

kultury i kapitału społecznego. Poziom wiedzy/ wykształcenia mieszkańców determinuje ich 

możliwości zawodowe, jak również określa pozycję społeczną, buduje poczucie własnej wartości, w 

związku z czym cel ten zakłada podniesienie poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców, poprzez 

realizację działań skoncentrowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, podnoszenie jakości 

nauczania w placówkach działających na terenie gmin, umożliwienie samokształcenia i kształcenia 

osób zatrudnionych w gminie, działania z zakresu edukacji przedszkolnej oraz modernizację i 

doposażenia obiektów szkolnych i przedszkolnych. Dla prawidłowego funkcjonowania społeczności 

lokalnej niezbędne jest dokonanie diagnozy i rozwiązywanie problemów społecznych występujących 

na jej obszarze. Władze gminy Rudnik, zamierzają kontynuować działania m.in. z zakresu pomocy 

społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, wsparcia organizacji, spółdzielni socjalnych. Ponadto, 

zaplanowano działania służące poprawie stanu zdrowia mieszkańców gminy Rudnik oraz podniesieniu 

jakości udzielanej pomocy w ramach służby zdrowia, a także podwyższenie standardów w opiece nad 

osobami starszymi. 

W celu poprawy jakości życia w gminie Rudnik zaplanowano realizację działań wspierających 

podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Zakłada się realizację 
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przedsięwzięć ukierunkowanych na lepszą komunikację społeczną i wzrost partycypacji społecznej, 

polegającej na komunikowaniu się mieszkańców z władzami gminy oraz ich obustronnej współpracy, 

będące istotnymi czynnikami podnoszenia jakości życia i skuteczności działań w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów społecznych.   

Istotne dla władz samorządowych jest również wykonanie zadań służących zachowaniu i waloryzacji 

zasobów przyrodniczych występujących na terenie gminy Rudnik.  

 

 

2.4. Cele operacyjne 

Cele strategiczne realizowane są w wyniku osiągnięcia celów operacyjnych, stanowiących niższy 

poziom planowania strategicznego. W ramach celów strategicznych zaplanowanie osiągnięcie 

następujących celów operacyjnych: 

 

CELE OPERACYJNE DO CELU STRATEGICZNEGO 1. NOWOCZESNA 

INFRASTRUKTURA. 

1.1. Budowa i modernizacja dróg, w tym poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz 

utworzenie ścieżek rowerowych, rozbudowa sieci chodników i oświetlenia ulicznego. 

Gmina Rudnik stara się stale podnosić jakość dróg na swoim terenie, dlatego wśród planowanych 

działań znalazły się także projekty budowy i modernizacji dróg, w tym budowa, modernizacja, 

remonty nawierzchni dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia ulicznego. 

Realizacja celu przyczyni się do poprawy standardu gminnego układu drogowego oraz niewątpliwie 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie oraz podniesie atrakcyjność regionu. 

1.2. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Cel ten zakłada realizację przedsięwzięć polegających na budowie, modernizacji, remontach 

infrastruktury wodociągowej i infrastruktury kanalizacyjnej. Realizacja celu pozwoli na osiągnięcie 

poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez miedzy innymi ograniczenie ilości zanieczyszczeń 

przedostających się do powietrza, wód, gleby, jak również poprawi standard życia mieszkańców. 

1.3. Rewitalizacja centrów miejscowości, ochrona zabytków i obszarów cennych 

przyrodniczo. 

W ramach celu gmina Rudnik planuje podjąć działania polegające na rewitalizacji centrów 

miejscowości, ochronie zabytków i obszarów cennych przyrodniczo, znajdujących się na jej terenie. 

Działania te doprowadzą do uporządkowania centrum miejscowości gminnych, co wpłynie na 
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poprawę warunków życia mieszkańców korzystających z przestrzeni publicznej. Zostaną 

zwaloryzowane elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy, przez co nastąpi wzrost 

atrakcyjności turystycznej obszaru. 

1.4. Termomodernizacja budynków i wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii. 

Realizacja celu zakłada poprawę jakości powietrza, wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery oraz rozwój postaw proekologicznych wśród mieszkańców. W ramach celu zaplanowano 

realizację szeregu przedsięwzięć polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków oraz 

wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, do których należą: termomodernizacja budynków 

prywatnych, budynków użyteczności publicznej, budynków infrastruktury społecznej i 

przedsiębiorców; budowa, modernizacja, remont, zakup urządzeń, budowa kotłowni zasilanych 

biomasą, montaż instalacji OZE; poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i 

obiektach wykorzystywanych na cele społeczne – poprzez instalację urządzeń poprawiających bilans 

energetyczny lokalnych firm, instalacji energooszczędnego oświetlenia w budynkach zarządzanych 

przez gminę, budynkach jednostek gminnych, budynkach mieszkalnych, budynkach służących 

działalności gospodarczej i obiektach wykorzystywanych na cele społeczne na terenie gminy; 

instalacja energooszczędnego oświetlenia w budynkach zarządzanych przez gminę, budynkach 

jednostek gminnych, budynkach mieszkalnych, budynkach służących działalności gospodarczej i 

obiektach wykorzystywanych na cele społeczne na terenie gminy; modernizacja oświetlenia ulic na 

oświetlenie energooszczędne lub OZE. Ponadto zaplanowano również realizację działań związanych z 

promocją OZE. 

1.5. Nowoczesna infrastruktura sportowa, społeczna, rekreacyjna, infrastruktura kultury i 

PPoŻ. 

W ramach celu planuje się budowę, modernizację, przeprowadzenie remontów oraz zakup 

wyposażenia do wiejskich świetlic, obiektów sportowych, obiektów służących rozwojowi kultury i 

zachowaniu dziedzictwa kultury oraz terenów rekreacyjnych, które stworzą warunki do życia w 

bardziej przyjaznym otoczeniu oraz podniosą atrakcyjność turystyczną regionu. Ponadto, zakłada się 

również modernizację, remonty oraz zakup wyposażenia obiektów ochrony PPoŻ, co wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy i stworzy warunki do życia w 

bezpiecznym otoczeniu. 
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CELE OPERACYJNE DO CELU STRATEGICZNEGO 2. ROZWÓJ LOKALNEJ 

GOSPODARKI. 

2.1. Nowoczesna biogospodarka, w tym w szczególności rolnictwo i przetwórstwo rolno- 

spożywcze.  

Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy Rudnik i rolnictwo, będące główną gałęzią 

gospodarki gminnej, zakłada się budowę nowoczesnej biogospodarki, w tym w szczególności 

rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, które pozwolą na prężny rozwój obszaru. W ramach 

celu zaplanowano inwestycje w gospodarstwa rolne, rozwój usług okołorolniczych, podjęcie działań 

mających wpływ na rozwój rolnictwa ekologicznego, działań wspierających produkcję i sprzedaż 

produktów lokalnych i regionalnych, przekładające się na rozwój produkcji rolnej i rozwój 

przetwórstwa rolno-spożywczego. 

2.2. Współpraca z innymi samorządami, przedsiębiorcami i światem nauki. 

Głównym założeniem celu jest podniesienie konkurencyjności regionu, rozwój lokalnej gospodarki, 

poprzez wzmocnienie współpracy miedzy sektorem naukowo-badawczym, przedsiębiorcami 

(gospodarką) oraz jednostkami samorządu terytorialnego.  

2.3. Infrastruktura turystyczna wykorzystująca lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe 

służąca mieszkańcom i turystom. 

Głównym celem działania jest wzrost atrakcyjności regionu oraz podniesienie poziomu życia 

mieszkańców, przekładające się na uzyskanie wzrostu gospodarczego obszaru gminy Rudnik. W 

ramach celu zakłada się budowę, modernizację i remonty infrastruktury turystycznej, wykorzystującej 

lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz wyposażenie obiektów turystycznych. 

2.4. Rozwój turystyki i agroturystyki.  

Gmina Rudnik posiada predyspozycje do rozwoju turystki i agroturystyki, które mogą stać się sferą 

aktywności gospodarczej, a jednocześnie sferą działalności społecznej na jej obszarze. W celu rozwoju 

turystyki zaplanowano realizację przedsięwzięć związanych z budową podstawowej infrastruktury 

turystycznej (m.in. ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, miejsc noclegowych), która w 

znaczący sposób przyczyni się do podniesienia atrakcyjności obszaru gminy. Ponadto w ramach celu 

zaplanowano wsparcie rozwoju agroturystyki, co pozwoli zdynamizować rozwój obszaru gminy oraz 

zdywersyfikować o działalności pozarolnicze zakres działalności gospodarczych realizowanych na jej 

terenie. 
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2.5. Dostosowana do potrzeb infrastruktura gospodarcza. 

W ramach celu założono systematyczne uzupełnianie infrastruktury gospodarczej dostosowanej do 

potrzeb lokalnych. Dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze gminy, stworzenia bazy służącej 

prowadzeniu działalności gospodarczej zakłada się budowę, modernizacje i remonty gminnej 

infrastruktury gospodarczej. Ponadto planuje się podjąć działania zmierzające do powstania strefy 

aktywizacji gospodarczej w celu rozwoju lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcia inwestorów na 

obszar gminy. Planuje się gazyfikację gminy poprzez budowę gazociągu przewodowego. 

2.6. Marketing terytorialny. 

Dla rozwoju lokalnej gospodarki oraz podniesieni poziomu życia mieszkańców gminy niezbędne jest 

podjęcie działań z zakresu promocji gospodarczej. W ramach celu zakłada się wykorzystanie 

szerokiego wachlarza narzędzi marketingu terytorialnego, które mają prowadzić do promocji 

turystycznej gminy. Zakłada się realizację kampanii promocyjnych służących promocji gminy; 

organizację wydarzeń promocyjnych, promocję lokalnych produktów, wyrobów i usług; budowę, 

modernizację, remonty infrastruktury promocyjnej; realizację wydawnictw i publikacji służących 

promocji oraz waloryzację zasobów gminy służących promocji.  

 

CELE OPERACYJNE DO CELU STRATEGICZNEGO 3. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W 

GMINIE RUDNIK. 

3.1. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Kultura stanowi jeden z czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego danego obszaru. W ramach 

celu zaplanowano działania ukierunkowane na rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa polegające na 

wsparciu działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony kultury oraz w celu 

zwiększenia dostępu mieszkańców do zasobów kultury planuje się organizację i udział w 

przedsięwzięciach z zakresu kultury i kapitału społecznego. 

3.2. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców. 

Poziom i jakość wykształcenia mieszkańców oraz dostępność do nauki stanowi jedną z podstawowych 

barier rozwoju obszaru, dlatego też władze samorządowe gminy Rudnik, w celu podniesienia poziomu 

i jakości wykształcenia mieszkańców planują podjęcie szeregu działań skupionych na podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, podnoszenie jakości nauczania w placówkach działających na terenie gmin, 

umożliwienie samokształcenia i kształcenia osób zatrudnionych w gminie, działania z zakresu 

edukacji przedszkolnej oraz modernizację i doposażenia obiektów szkolnych i przedszkolnych. 
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3.3.  Diagnoza i rozwiązywanie problemów społecznych. 

Dla prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnej niezbędne jest dokonanie diagnozy i 

rozwiązywanie problemów społecznych występujących na jej obszarze. Zakłada się, że realizacja celu 

przyczyni się do przezwyciężenia procesu marginalizacji osób i grup społecznych, które borykają się z 

wieloma problemami społecznymi, np. bezrobociem, ubóstwem. W ramach celu planuje się 

kontynuację realizacji następujących działań: diagnozowanie problemów społecznych, działania z 

zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałanie bezrobociu i wsparcie osób pozostających bez pracy 

oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, wsparcie organizacji spółdzielni socjalnych 

3.4. Wyższa jakość usług publicznych. 

W celu poprawy jakości życia w gminie Rudnik zaplanowano realizację działań wspierających 

podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, do których należą: diagnozowanie 

jakości usług publicznych, cyfryzacja kontaktów obywatel – sektor publiczny, działania służące 

poprawie jakości usług publicznych Zakłada się, że realizacja celu znacznie udoskonali zarządzanie 

usługami publicznymi na poziomie lokalnym, a przez to pozytywnie wpłynie na komfort życia 

mieszkańców gminy.  

3.5.  Zachowanie i waloryzacja zasobów przyrodniczych.  

Realizacja celu ma za zadanie skuteczną ochronę zasobów przyrodniczych występujących na terenie 

gminy Rudnik. Planuje się podjęcie działań polegających na waloryzacji zasobów przyrodniczych; 

budowie, modernizacji, remontach i zakup wyposażenia infrastruktury służącej zachowaniu zasobów 

przyrodniczych oraz rewitalizację terenów zdegradowanych znajdujących się na obszarze gminy, co 

przełoży się na zwiększenie potencjału turystycznego i przyrodniczego obszaru. 

3.6.  Ochrona zdrowia i opieka nad osobami starszymi. 

Głównym założeniem celu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy Rudnik oraz podniesienie 

jakości udzielanej pomocy w ramach służby zdrowia, a także podwyższenie standardów w opiece nad 

osobami starszymi. W ramach celu zakłada się realizację następujących działań: organizacja i udział w 

przedsięwzięciach z zakresu opieki nad osobami starszymi; realizacja programów profilaktyki 

zdrowotnej; podnoszenie jakości usług zdrowotnych; budowa, modernizacja, remont i wyposażenie 

obiektów ochrony zdrowia. 

3.7. Lepsza komunikacja społeczna i wzrost partycypacji społecznej. 
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Poprawie jakości życia w gminie Rudnik ma służyć lepsza komunikacja społeczna oraz wzrost 

partycypacji społecznej, wyrażające się w świadomym i aktywnym udziale mieszkańców w 

podejmowaniu decyzji dotyczących obszaru gminy oraz zwiększeniu społecznego zaangażowania. Dla 

osiągnięcia zamierzeń celu planuje się realizację działań informacyjnych o funkcjonowaniu 

samorządu, organizację spotkań wiejskich z mieszkańcami gminy, uruchomienie i rozwój 

elektronicznych kanałów informacji i komunikacji z mieszkańcami, tzw. e-komunikacji, która staje się 

podstawą funkcjonowania podmiotów administracji publicznej z mieszkańcami. 

 

2.5. Działania 

Kolejnym poziomem planowania strategicznego w ramach niniejszej Strategii jest wyznaczenie 

kierunków działań, przyporządkowanych poszczególnym celom operacyjnym, w ramach określonych 

celów strategicznych. 
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Tabela 34 Zakres realizowanych zadań w ramach celów operacyjnych 

Cel operacyjny Zakres realizowanych zadań Podmiot realizujący 

1. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 

1.1.  Budowa i modernizacja dróg, w tym poprawa 

nawierzchni dróg gminnych oraz utworzenie ścieżek 

rowerowych, rozbudowa sieci chodników i oświetlenia 

ulicznego 

Budowa, modernizacja, remont infrastruktury drogowej 

Budowa, modernizacja, remont chodników 

Budowa, modernizacja, remont ścieżek rowerowych 

Budowa modernizacja, remont oświetlenia ulicznego 

Samorząd gminny, samorząd 

powiatowy, pozostali zarządcy 

dróg 

1.2.  Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej 

Budowa, modernizacja, remont infrastruktury wodociągowej 

Budowa, modernizacja, remont infrastruktury kanalizacyjnej 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy,  

1.3.  Rewitalizacja centrów miejscowości, ochrona zabytków i 

obszarów cennych przyrodniczo 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów i elementów 

infrastruktury publicznej położonych w centrach miejscowości 

Waloryzacja i wykorzystanie zasobów naturalnych 

Waloryzacja i wykorzystanie zasobów kulturowych 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

1.4.  Termomodernizacja budynków i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii 

Termomodernizacja budynków prywatnych 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Termomodernizacja budynków infrastruktury społecznej i 

przedsiębiorców 

Instalacje OZE – budowa, modernizacja, remont, zakup urządzeń i ich 

montaż 

Narzędzia promocji OZE 

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i 

obiektach wykorzystywanych na cele społeczne – instalacja urządzeń 

poprawiających bilans energetyczny lokalnych firm, kompleksowa 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budynków 

wykorzystywanych na cele gospodarcze i społeczne na terenie gminy 

Instalacja energooszczędnego oświetlenia w budynkach zarządzanych 

przez gminę, budynkach jednostek gminnych, budynkach 

mieszkalnych, budynkach służących działalności gospodarczej i 

obiektach wykorzystywanych na cele społeczne na terenie gminy 

Modernizacja oświetlenia ulic na oświetlenie energooszczędne lub 

OZE 

Przedsiębiorcy, samorząd 

gminy, mieszkańcy, sektor 

społeczny 

1.5.  Nowoczesna infrastruktura sportowa, społeczna, 

rekreacyjna, infrastruktura kultury i PPoŻ 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie wiejskich świetlic 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów sportowych 

Modernizacja, remont i wyposażenie obiektów ochrony PPoŻ 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów służących 

rozwojowi kultury i zachowaniu dziedzictwa narodowego 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 
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Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie terenów rekreacyjnych 

2. ROZWÓJ LOKALNEJ GOSPODARKI 

2.1.  Nowoczesna biogospodarka, w tym w szczególności 

rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze  

Inwestycje w gospodarstwa rolne 

Rozwój usług okołorolniczych 

Rozwój i wsparcie rolnictwa ekologicznego 

Rozwój i wsparcie produkcji oraz sprzedaży produktów lokalnych i 

regionalnych 

Rozwój produkcji rolnej  

Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

2.2.  Współpraca z innymi samorządami, przedsiębiorcami i 

światem nauki 

Współpraca z IOB 

Współpraca z przedsiębiorcami 

Współpraca ze światem nauki 

Współpraca z JST 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

2.3.  Infrastruktura turystyczna wykorzystująca lokalne 

zasoby przyrodnicze i kulturowe 

Budowa, modernizacja, remont infrastruktury turystycznej 

Wyposażenie obiektów turystycznych 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

2.4.  Rozwój turystyki i agroturystyki 

Rozwój infrastruktury turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe i szlaki 

turystyczne, miejsca noclegowe) 

Rozwój gospodarstw agroturystycznych 

 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

2.5.  Dostosowana do potrzeb infrastruktura gospodarcza 

Strefy aktywizacji gospodarczej 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie infrastruktury 

gospodarczej 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

2.6.  Marketing terytorialny 

Realizacja kampanii promocyjnych służących promocji gminy 

Organizacja wydarzeń promocyjnych 

Promocja lokalnych produktów, wyrobów i usług 

Budowa, modernizacja, remont infrastruktury promocyjnej 

Realizacja wydawnictw i publikacji służących promocji 

Waloryzacja zasobów gminy służących promocji 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

3. POPRAWA STANDARDU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY 

3.1.  Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

Wsparcie działalności organizacji pozarządowych 

Organizacja i udział w przedsięwzięciach z zakresu kultury i kapitału 

społecznego 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 
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Źródło: Opracowanie własne

3.2.  Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia 

mieszkańców 

 

 

 

 

 

Działania edukacyjne i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

Podnoszenie jakości nauczania w placówkach edukacyjnych, 

działających na terenie gminy 

Samokształcenie i kształcenie osób zatrudnionych na terenie gminy 

Działania z zakresu edukacji przedszkolnej 

Modernizacja i doposażenie obiektów szkolnych i przedszkolnych 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

3.3.  Diagnoza i rozwiązywanie problemów społecznych 

Diagnozowanie problemów społecznych 

Działania z zakresu pomocy społecznej 

Przeciwdziałanie bezrobociu i wsparcie osób pozostających bez pracy 

oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia 

Wsparcie organizacji spółdzielni socjalnych 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

3.4.  Wyższa jakość usług publicznych 

Diagnozowanie jakości usług publicznych 

Cyfryzacja kontaktów obywatel – sektor publiczny 

Działania służące poprawie jakości usług publicznych 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

3.5.  Zachowanie i waloryzacja zasobów przyrodniczych 

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie infrastruktury służącej 

zachowaniu zasobów przyrodniczych 

Rewitalizacja terenów zdegradowanych 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

3.6.  Ochrona zdrowa i opieka nad osobami starszymi 

Organizacja i udział w przedsięwzięciach z zakresu opieki nad 

osobami starszymi 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów ochrony 

zdrowia 

Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej 

Podnoszenie jakości usług zdrowotnych 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny 

3.7.  Lepsza komunikacja społeczna i wzrost partycypacji 

społecznej 

Działania informacyjne o funkcjonowaniu samorządu 

Organizacja spotkań wiejskich 

Uruchomienie i rozwój elektronicznych kanałów informacji i 

komunikacji z mieszkańcami 

Sektor publiczny, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, 

sektor społeczny  
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2.6. System wdrażania i monitorowania 

2.6.1. Zasady monitorowania i wdrażania Strategii 

Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023 to najdłuższy i najbardziej 

skomplikowany etap realizacji, zarówno w sensie technicznym, jak i finansowym. Wymaga 

zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych. Powszechnie stosowanym 

mechanizmem weryfikacji postępów wdrażania dokumentów jest ich stały monitoring, czyli 

prowadzenie obserwacji i dokonywanie systematycznych pomiarów przebiegu realizacji założeń 

Strategii. Władze Gminy Rudnik w tym celu będą wykorzystywać swoje wewnętrzne zasoby. 

Monitorowanie realizacji Strategii odbywać będzie się na 2 płaszczyznach: 

 Okresowe raporty z wykonanych działań w ramach Strategii (raporty roczne, w celu 

określenia stopnia realizacji zadań, jak i stopnia realizacji wskaźników opisujących realizację 

zadań). 

 Stała koordynacja działań, jako spójnych z opracowaną Strategią. 

Za realizację i monitoring osiąganych efektów odpowiedzialni będą: 

 Wójt Gminy Rudnik - zatwierdza raporty z wykonanych działań w ramach Strategii; 

podejmuje decyzje o wprowadzeniu zmian w zakresie działań określonych w Strategii (m.in. 

hierarchia działań, wprowadzanie nowych działań). 

 Rada Gminy Rudnik - posiada kompetencje informacyjno-kontrolne nad realizacją Strategii; 

podejmuje uchwały w sprawie aktualizacji Strategii. 

 Zespół zadaniowy do spraw realizacji Strategii, składający się z pracowników z UG Rudnik 

(zaangażowanych w opracowanie Strategii) – koordynuje realizację działań oraz monitoruje 

osiągane efekty; sporządza okresowe raporty; przygotowuje i realizuje działania określone w 

Strategii. 

Przyjmuje się, że raporty będą zatwierdzane przez wójta gminy i przedstawiane radzie gminy wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu. 
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2.6.2. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Strategii 

Stopień realizacji Strategii opisują następujące wskaźniki: 

Dla celu strategicznego 1: Nowoczesna infrastruktura. 

 Długość zmodernizowanych dróg na terenie gminy. 

 Powierzchnia wybudowanych chodników na terenie gminy. 

 Długość wybudowanych ścieżek rowerowych. 

 Zaoszczędzona energia pierwotna w infrastrukturze publicznej (poprzez modernizację, remont 

oświetlenia ulicznego). 

 Długość wybudowanej sieci wodociągowej. 

 Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej. 

 Liczba zmodernizowanych, bądź wybudowanych ujęć wody. 

 Liczba przyłączy wodnych na terenie gminy. 

 Liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

 Liczba zrealizowanych zadań dotyczących poprawy stanu obiektów i elementów użyteczności 

publicznej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz udostępnienia urządzeń, 

położonych w centrach miejscowości. 

 Liczba obiektów kulturowych objętych waloryzacją. 

 Liczba obiektów przyrodniczych objętych waloryzacją. 

 Liczba budynków poddana termomodernizacji. 

 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. 

 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła. 

 Liczba instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 Liczba instalacji oświetlenia ulicznego energooszczędnego.  

 Liczba zorganizowanych kampanii promujących efektywność energetyczną i wykorzystanie 

OZE. 

 Ilość wyremontowanych budynków świetlic wiejskich. 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej. 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury kultury. 

 Liczba wspartych obiektów ochrony PPoŻ. 

 Liczba przygotowanych terenów rekreacyjnych. 
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Dla celu strategicznego 2: Rozwój lokalnej gospodarki. 

 Ilość zmodernizowanych gospodarstw rolnych. 

 Ilość nowopowstałych działalności gospodarczych z zakresu usług okołorolniczych. 

 Ilość powstałych gospodarstw ekologicznych. 

 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez UG Rudnik, związanych ze wsparciem rolników z 

zakresu rolnictwa ekologicznego. 

 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez UG Rudnik, związanych ze wsparciem produkcji 

oraz sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych. 

 Ilość nowopowstałych przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 Dochody z rolnictwa. 

 Liczba wspólnych przedsięwzięć z IOB. 

 Liczba wspólnych przedsięwzięć z przedsiębiorcami. 

 Liczba wspólnych przedsięwzięć ze „światem nauki”. 

 Liczba wspólnych przedsięwzięć z innymi JST. 

 Ilość oznaczonych atrakcji turystycznych. 

 Liczba km wybudowanych szklaków turystycznych, ścieżek turystycznych, ścieżek 

rowerowych. 

 Ilość miejsc noclegowych. 

 Ilość turystów odwiedzających gminę. 

 Liczba nowopowstałych gospodarstw agroturystycznych. 

 Liczba nowopowstałych miejsc noclegowych. 

 Liczba przedsięwzięć z zakresu budowy, modernizacji, remontów i wyposażenia 

infrastruktury gospodarczej. 

 Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych, służących promocji gminy. 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń promocyjnych. 

 Liczba przedsięwzięć służących promocji lokalnych produktów, wyrobów i usług. 

 Liczba przedsięwzięć z zakresu budowy, modernizacji, remontów infrastruktury promocyjnej. 

 Ilość wydawnictw i publikacji służących promocji gminy. 

 

Dla celu strategicznego 3: Poprawa jakości życia w gminie Rudnik. 

 Liczba zorganizowanych przedsięwzięć z zakresu kultury i kapitału społecznego 

 Liczba nowopowstałych organizacji pozarządowych. 
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 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie działań edukacyjnych i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

 Liczba działań służących aktywizacji edukacyjnej i zawodowej. 

 Liczba zmodernizowanych i doposażonych obiektów szkolnych. 

 Liczba zmodernizowanych i doposażonych obiektów przedszkolnych. 

 Liczba wspartych organizacji spółdzielni socjalnych. 

 Liczba zrealizowanych działań z zakresu pomocy społecznej. 

 Liczba osób zagrożonych bezrobociem objętych pomocą społeczną. 

 Poziom zadowolenia interesantów ze świadczonych usług. 

 Liczba składanych wniosków drogą elektroniczną w stosunku do liczby wniosków złożonych 

drogą tradycyjną w danym roku. 

 Liczba przedsięwzięć służących poprawie jakości usług publicznych. 

 Liczba przedsięwzięć z zakresu budowy, modernizacji, remontów i wyposażenia 

infrastruktury służącej zachowaniu zasobów przyrodniczych. 

 Liczba osób odwiedzających obiekty przyrodnicze. 

 Liczba zrewitalizowanych terenów zdegradowanych. 

 Liczba osób starszych objętych programami opieki. 

 Liczba przedsięwzięć z zakresu budowy, modernizacji, remontów i wyposażenia obiektów 

ochrony zdrowia. 

 Liczba zrealizowanych działań informacyjnych o funkcjonowaniu samorządu. 

 Liczba spotkań wiejskich. 

 Liczba osób z terenu gminy korzystających z narzędzi usprawniających proces 

komunikacji/partycypacji. 

 

2.7. Źródła finansowania 

Głównymi źródłami finansowania Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023 będą: 

 Budżet gminy Rudnik. 

 Budżet państwa (dotacje celowe, środki finansowe z poszczególnych ministerstw). 

 Zewnętrzne środki publiczne (dostępne przede wszystkim w ramach programów 

finansowanych z funduszy unijnych). 

 Inne środki zewnętrzne. 

Ze względu na ograniczone możliwości finansowania Strategii z budżetu gminy, władze gminy 

Rudnik będą się skupiać przede wszystkim na pozyskaniu finansów ze środków zewnętrznych. 
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Programy operacyjne, w ramach których gmina może się starać o dofinansowanie inwestycji to przede 

wszystkim: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

 Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-

Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

Władze gminy (a także lokalna społeczność i przedsiębiorcy) mogą również korzystać ze środków 

dostępnych w ramach m.in.: 

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów). 

 Banku Ochrony Środowiska. 

 

2.8. Opis konsultacji społecznych 

Głównym celem konsultacji społecznych było zapoznanie władz i lokalnej społeczności z procesem 

opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015-2023 oraz zebranie opinii i uwag na 

temat rozwoju gminy Rudnik. W ramach opracowywania Strategii konsultacje społeczne odbywały się 

na kilku poziomach: 

 Konsultacje z mieszkańcami w ramach spotkań wiejskich. 

 Konsultacje w ramach prac komisji Rady Gminy Rudnik (dokonano analizy dokumentu i 

naniesiono poprawki). 

 Konsultacje z sołtysami. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bgk.pl/fundusz-rozwoju-inwestycji-komunalnych
http://www.bgk.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow
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Załącznik nr 1. Projekty kluczowe 

Tytuł projektu Cel operacyjny Wartość projektu Lata realizacji 
Źródło 

dofinansowania 

Budowa i modernizacja gminnej drogi 

Płonka – Maszów 

1.1.Budowa i modernizacja dróg, w tym poprawa 

nawierzchni dróg gminnych oraz utworzenie ścieżek 

rowerowych, rozbudowa sieci chodników i 

oświetlenia ulicznego 

 

 

2 960 000  

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

PROW 2014-2020, 

środki własne   

Budowa i modernizacja gminnej drogi 

Maszów – Majdan Łuczycki 

 

1.1.Budowa i modernizacja dróg, w tym poprawa 

nawierzchni dróg gminnych oraz utworzenie ścieżek 

rowerowych, rozbudowa sieci chodników i 

oświetlenia ulicznego 

 

 

1 700 000 

 

 

 

 

2018-2023 

 

 

PROW 2014-2020, 

środki własne   

Budowa i modernizacja gminnej drogi 

Wierzbica – Kaszuby 

1.1.Budowa i modernizacja dróg, w tym poprawa 

nawierzchni dróg gminnych oraz utworzenie ścieżek 

rowerowych, rozbudowa sieci chodników i 

oświetlenia ulicznego 

1 800 000 2018-2023 
PROW 2014-2020, 

środki własne   

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

1.2.Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej 

 

1 000 000 

 

 

2016-2023 

 

PROW 2014-2020, 

środki własne   

Budowa przepompowni w Suchym Lipiu 
1.2.Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej 
140 000 2017 

PROW 2014-2020, 

środki własne   

Rewitalizacja parku w miejscowości 

Płonka 

1.3.Rewitalizacja centrów miejscowości, ochrona 

zabytków i obszarów cennych przyrodniczo 
1 000 000  2016-2019 

RPO WL 2014-2020, 

PROW 2014-2020, 

środki własne 

Kompleksowa termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej wraz z 

instalacją OZE 

1.4.Termomodernizacja budynków i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii 

 

 

300 000 

 

 

2016-2023 

EFRR, RPO WL 

2014-2020, środki 

własne 

Energia odnawialna w gminie Rudnik 
1.4.Termomodernizacja budynków i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii 
10 700 000 2016-2023 

RPO WL 2014-2020, 

środki własne 

Modernizacja świetlic wiejskich 1.5.Nowoczesna infrastruktura sportowa, społeczna,   PROW 2014-2020, 
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rekreacyjna, infrastruktura kultury i PPoŻ 200 000  

 

2016-2023 środki własne   

Budowa targowiska w Rudniku 

2.1.Nowoczesna biogospodarka, w tym w 

szczególności rolnictwo i przetwórstwo rolno-

spożywcze 

2.5. Dostosowana do potrzeb infrastruktura 

gospodarcza  

 

 

200 000 

 

2016-2023 
PROW 2014-2020, 

środki własne   


