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WSTĘP 

Niniejszy dokument stanowi aktualizację Zintegrowanego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2007-2015, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie Nr XV/134/07 z dnia 4 grudnia 2007 roku. Przesłanki, jakie zadecydowały 

o podjęciu aktualizacji dotychczasowego dokumentu były wielorakie. W pierwszym 

rzędzie mieliśmy przyczyny techniczne wynikłe z procesu realizacji i monitoringu 

dotychczasowych działań. Podstawowym celem aktualizacji jest również konieczność 

dostosowania Lokalnego Programu Rewitalizacji do Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, a dokładnie do 

Wytycznych dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji z czerwca 2010 r. 

Niezbędne było wyznaczenie obszaru rewitalizacji wg kryteriów opisanych w ww. 

dokumencie oraz dostosowanie kształtu Lokalnego Programu Rewitalizacji do wskazanej 

struktury dokumentu.  

Zagadnienie rewitalizacji często ostatnio poruszane w różnych publikacjach związanych  

z samorządem i społecznościami lokalnymi wymaga jednak zdefiniowania kilku 

podstawowych pojęć. Odnowa miast w przeszłości polegała głównie na utrzymywaniu 

stanu istniejących budynków tak długo jak tylko mogły one sprostać aktualnym 

potrzebom, czasem była to wymiana na bardziej odpowiadające zmieniającym się modom 

architektonicznym, bieżącym potrzebom czy też standardom użytkowym.  Idea odnowy 

miast, oparta na zachowywaniu istniejących obiektów i zespołów przestrzennych, ich 

modernizowaniu i ponoszeniu przy tym wysokich, często nierentownych nakładów 

finansowych, to bardzo niedawna i kosztowna tendencja ostatnich lat zrodzona  

w bogatych krajach zachodniej Europy. Jedną z zasad było m.in. zapewnienie lokatorom 

osłon socjalnych, gwarantujących możliwość dalszego zamieszkiwania w tej samej 

dzielnicy, mimo podniesienia jej standardu.1 

W świetle Wytycznych dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2007-2013, rewitalizacja definiowana jest jako „...kompleksowy, skoordynowany, 

wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, 

technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny 

(głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez 

                                            
1 A. Billert , „Perspektywy odnowy starych zasobów budowlanych w miastach polskich. Problemy finansowania i realizacji” , 
Lublin 2004 
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nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju,  

w oparciu o charakterystyczne uwarunkowanie endogeniczne.”2  

Lokalny Program Rewitalizacji to z kolei „opracowany, przyjęty i koordynowany przez 

gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, 

społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji 

kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju.”3 

Do podstawowych założeń metodologicznych Lokalnego Programu Rewitalizacji zaliczyć 

należy: 

– Interdyscyplinarny charakter dokumentu; 

– Bazowanie na współdziałaniu samorządu z przedstawicielami poszczególnych 

grup społecznych rewitalizowanego obszaru; 

– Precyzyjne określenie zasad i wielkości przeznaczonych środków finansowania 

(samorządowych i zewnętrznych);  

– Przedmiotowe określenie działań technicznych, gospodarczych i społecznych; 

– Wyznaczenie granic terenów rewitalizacji, z wyodrębnieniem dzielnic tudzież 

obszarów priorytetowych, zgodnie z obowiązującymi dokumentami 

rozpatrywanego miasta; 

– Kryteria wyznaczania obszarów rewitalizacji, w odniesieniu do danych miasta lub 

miast Lubelszczyzny; 

– Szczegółową analizę, ocenę i wskaźniki społeczno-gospodarcze dla wskazanego 

obszaru rewitalizacji; 

– Powiązanie celów w sferze rewitalizacji z dokumentami nadrzędnymi (RPO); 

– Umieszczenie w ramach programu projektów partnerów; 

– Wdrażanie Programu w oparciu o współpracę i elastyczne podejście do 

partnerstwa publiczno – prywatnego; 

– Określone procedury monitorowania. 

Należy zaakcentować, że rewitalizacja nie oznacza jednorazowego działania na 

zdegradowanym obiekcie czy terenie. To zespół działań na obszarze miasta lub jego 

wyodrębnionych dzielnic, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców, 

stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do 

ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Pojęcie to obejmuje remonty, 

modernizację i rewaloryzację istniejących obiektów i przestrzeni publicznych, wiążąc te 

                                            
2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania 
Lokalnych Programów Rewitalizacji. 
3 jak wyżej 
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czysto techniczne zabiegi z działaniami zmierzającymi do ożywienia społecznego  

i gospodarczego. Powiązanie spraw technicznych, gospodarczych i społecznych  

w procesach rewitalizacji to nie tylko sprawa terminologiczna, ale istota zagadnienia, które 

w odróżnieniu od tradycyjnych ujęć odnosi się do całości życia miasta, a nie tylko do jego 

formy. 

Dla osiągania sukcesów procesów rewitalizacji zasadnicze znaczenie ma pobudzanie 

aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego. 

Miasto Hrubieszów podjęło współpracę z partnerami lokalnymi w celu stworzenia 

kompleksowego programu przekształceń stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy 

miasta. Realizacja Programu ma umożliwić w zdegradowanych obszarach tworzenie 

warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 

ze szczególnym uwzględnieniem działań obejmujących: 

– poprawę estetyki przestrzeni miejskich, 

– porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie 

zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, 

– rewaloryzację obiektów i przestrzeni publicznych o wartości architektonicznej  

i znaczeniu historycznym,  

– poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego i pieszego, 

– przebudowę i remonty publicznej infrastruktury związanej z działalnością 

gospodarczą, 

Na podstawie proponowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji podjęte zostaną kroki w 

celu odpowiedniego ukierunkowania powyższych działań. LPR skupia projekty, jakie 

zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Kraju, Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubelskiego, Programu Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa 

Lubelskiego oraz innych dokumentów strategicznych o charakterze nadrzędnym, Miasto 

oraz inne podmioty i jednostki z terenu objętego LPR zamierzają realizować w latach 

2010 – 2015. 

W strukturze Lokalnego Programu Rewitalizacji wstępnie wyodrębnić można pięć 

głównych części. Pierwsza wskazuje na zgodność i komplementarność LPR ze 

strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju przestrzenno-społeczno-

gospodarczego kraju, regionu i miasta (Rozdział 2.). 
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Część druga zawiera diagnozę wyjściową, która jest jednocześnie próbą diagnozy 

problemów w istniejącym stanie. Ocena strategiczna obszaru wsparcia kończy się analizą 

SWOT (Rozdziały 3. i 4.). 

Trzecia część formułuje założenia programu rewitalizacji i zawiera listę projektów 

planowanych do realizacji w ramach LPR ze wskazaniem kryteriów wyboru projektów 

pilotażowych oraz kolejności ich realizacji, jak również zawiera oczekiwane wskaźniki 

osiągnięć (Rozdziały 5. i 6.). 

Część czwarta określa plan finansowy realizacji działań objętych LPR oraz wskazuje na 

możliwe źródła finansowania LPR (Rozdział 7.). 

Część piąta opisuje planowany system wdrażania, monitowania i oceny LPR, sposób 

komunikacji społecznej oraz wykaz i szczegółowy opis zadań kluczowych planowanych 

do realizacji (Rozdziały 8. i 9.). 

Hierarchia realizacji zadań ustalona została w procesie uspołecznionych konsultacji,  

w których udział wzięli przedstawiciele lokalni, konsultanci zewnętrzni – firma EKO-GEO 

Consulting – oraz władze samorządowe. 

Podstawową zasadą postępowania, jaką kierowano się przy pracy nad LPR było 

uzyskanie akceptacji społecznej dla przyjętych celów i zadań strategicznych. Zasada ta 

wymagała włączenia się do prac przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących 

różne środowiska i grupy interesów. Na przeprowadzonych konsultacjach społecznych – 

warsztatach, które odbyły się 6 lipca 2010 r. w obecności przedstawicieli władz Miasta 

Hrubieszowa, podjęte zostały próby zidentyfikowania problemów, z jakimi mają do 

czynienia mieszkańcy i tych, które dotykają w sposób pośredni lub bezpośredni 

mieszkańców i przedsiębiorców, z podziałem na sfery życia. Wzięta została pod uwagę 

sfera społeczna, sfera gospodarki a także sfera infrastruktury technicznej, mieszkalnictwa 

oraz gospodarki przestrzennej. W czasie warsztatów starano się określić przyszłe kierunki 

rozwoju obszaru objętego opracowaniem. Ostatecznym efektem stworzenia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji stało się opracowanie listy projektów – zadań realizacyjnych, 

których wdrożenie daje Miastu Hrubieszów szansę szybkiego, efektywnego, a nade 

wszystko ściśle zorientowanego rozwoju. 
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1. OKREŚLENIE HORYZONTU CZASOWEGO OBOWIĄZYWANIA LOKALNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI 

We wrześniu 2010 r. dokonano aktualizacji Zrównoważonego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr 

XV/134/07 z dnia 4 grudnia 2007 roku. Po aktualizacji Lokalny Program Rewitalizacji 

Miasta Hrubieszowa obejmuje horyzont czasowy wyznaczony jako lata 2010-2015  

i podzielony na dwa podokresy: 2010 – 2013 i 2014 – 2015. Odpowiada okresowi obecnej 

perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 wraz z zastosowaniem 

reguły wydatkowania środków n+2 (tj. w ciągu dwóch kolejnych lat), z zastrzeżeniem, że 

datę jego rozpoczęcia przesunięto na 2010 r. w związku z dokonaną aktualizacją. 

Zadania zawarte w tym dokumencie i przypisane lata ich realizacji porządkują finanse 

miasta i wprowadzają dużą racjonalność w wydatkowaniu środków publicznych. 

2. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU 
PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO KRAJU, REGIONU I MIASTA 

Założenia, projekty i zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Hrubieszowa na lata 2010 – 2015, są zgodne z najważniejszymi dokumentami 

strategicznymi na poziomie kraju i województwa, a także z dokumentami lokalnymi. 

Niniejszy punkt nawiązuje i wykazuje korelację LPR z następującymi dokumentami: 

1. Strategią Rozwoju Kraju 2007 - 2015 

2. Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 - 2013 (Narodową 

Strategia Spójności) 

3. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-

2013 

4. Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 

5. Programem Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego 

6. Studium programowo-przestrzennym rozwoju obszarów nadgranicznych  

w województwie lubelskim 

7. Planem Rozwoju Lokalnego dla Miasta Hrubieszowa na lata 2004 – 2013 

8. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszów 

9. Strategią Rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2008 – 2015. 
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2.1 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym 

określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie lat 2007-2015 oraz warunki, 

które powinny ten rozwój zapewnić. SRK nadaje priorytet działaniom, jakie będą 

podejmowane w latach 2007-2015 w celu realizacji wizji rozwoju Polski. Głównym celem 

SRK jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych 

obywateli i rodzin. 

Przez podniesienie poziomu życia rozumie się wzrost dochodów w sektorze gospodarstw 

domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, co prowadzi do podwyższenia 

poziomu wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji obywateli, wzrost 

zatrudnienia i wydajności pracy, skutkujące zarówno obniżeniem bezrobocia, jak  

i zwiększeniem poziomu aktywności zawodowej, oraz poprawę zdrowotności 

mieszkańców Polski. 

Przez podniesienie jakości życia rozumie się wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród 

obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury 

technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku 

przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze  

i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej 

lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa ma strategiczny charakter z punktu 

widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego i jest zgodny z priorytetem 1 SRK: Wzrost 

konkurencyjności i innowacyjności gospodarki – poprzez realizację działań na rzecz 

rozbudowy infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, wpisuje się 

w założenia priorytetu 2 SRK: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 

Dział: Infrastruktura techniczna, podpunkty: b) Infrastruktura mieszkaniowa,  

e) Infrastruktura ochrony środowiska. LPR zgodny jest także z priorytetem 5 SRK: Rozwój 

regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Polityka regionalna państwa to jeden 

z najważniejszych instrumentów polityki gospodarczej rządu, łączący i koordynujący 

szereg działań sektorowych państwa z działaniami realizowanymi na poziomie 

regionalnym. Istotnym celem tej polityki jest również budowanie potencjału wewnętrznego 

regionów, zapewniającego możliwość długotrwałego ich rozwoju. Polityka regionalna 

państwa wspiera w pierwszym rzędzie te kierunki rozwoju, które są ważne dla 

długofalowego rozwoju całego kraju. Jednocześnie wspiera politykę rozwoju prowadzoną 

przez samorządy województw – o ile jest ona istotna z punktu widzenia całego państwa 
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lub stanowi priorytetowy kierunek rozwoju dla danego województwa, zapewniający 

rozwiązanie kluczowych problemów rozwojowych i poprawiający konkurencyjność 

gospodarczą danego regionu.  

2.2 NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 - 2013 (NARODOWA 
STRATEGIA SPÓJNOŚCI) 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) wspierające wzrost 

gospodarczy i zatrudnienie przygotowano na podstawie wytycznych UE określających 

główne cele polityki spójności, uwzględniając uwarunkowania społeczno - gospodarcze 

Polski. Dokument określa kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych  

z budżetu UE w okresie 7 najbliższych lat w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu 

Spójności. NSRO jest instrumentem odniesienia dla programów operacyjnych, 

uwzględniając jednocześnie zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Dokument 

przedstawia analizę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i jej regionów, formułuje 

najważniejsze wyzwania dla kraju w perspektywie kolejnych lat oraz określa cele 

zmierzające do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej z krajami  

i regionami Wspólnoty. 

Cele polityki spójności w Polsce wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie to: 

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa, 

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 

3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 

4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 

szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora 

usług, 

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 

obszarach wiejskich. 

Zgodnie z zapisami NSRO wymiar miejski realizacji polityki spójności w Polsce w latach 

2007-2013 przejawiać się będzie poprzez trzy podstawowe obszary działalności, spośród 

których dwa dotyczą Hrubieszowa tj.: 
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– Wzmocnienie związków między metropoliami i terenami zurbanizowanymi  

a otaczającymi je obszarami w tym małymi i średnimi miastami jak i obszarami 

wiejskimi, obejmujące zbudowanie powiązań komunikacyjnych  

i teleinformatycznych, a także gospodarczych, usługowych, kulturalnych itp. 

Przyczyni się to do rozprzestrzeniania wzrostu gospodarczego na tereny 

przylegające i wykorzystania relatywnych przewag wielkiego miasta - tworzenie 

nowych miejsc pracy, możliwości kooperacji gospodarczej, uczestnictwa  

w infrastrukturze społecznej i kulturalnej. 

– Promowanie wewnętrznej spójności w obszarach miejskich, zmierzające do 

ograniczenia wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych oraz 

społecznych wewnątrz dużych ośrodków miejskich jak i wzmacnianie procesu 

odbudowy gospodarczego potencjału małych miast i miasteczek. W tym celu 

promowane będą działania obejmujące odnowę środowiska fizycznego, 

rewitalizację terenów poprzemysłowych, ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego 

i historycznego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego zatrudnienia, 

w ramach wspólnych, zrównoważonych strategii. Ze względu na zdiagnozowany 

deficyt ilościowy i jakościowy istniejącego zasobu mieszkaniowego, jednym  

z elementów rewitalizacji miast będzie wspieranie działań mających na celu 

renowację mieszkalnictwa na obszarach dotkniętych lub zagrożonych degradacją 

fizyczną i wykluczeniem społecznym. 

W NSRO zwrócono również uwagę na konieczność przyśpieszenia rozwoju województw 

Polski Wschodniej. Polityka spójności wymaga poświęcenia specjalnej uwagi 

najbiedniejszym województwom w Polsce (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) i jednocześnie jednym z najbiedniejszych w całej 

UE. Działania na rzecz rozwoju tych regionów powinny zostać ukierunkowane na 

pełniejsze wykorzystanie dla rozwoju sfery usług (w tym turystycznych), unikalnego  

w skali europejskiej środowiska naturalnego i walorów kulturowych oraz promocję 

wybranych produktów regionalnych.  

Wśród działań, od których zależy powodzenie realizacji głównych założeń Strategii 

Lizbońskiej, znajduje się również przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji obszarów 

problemowych. Głównym celem działań podejmowanych na obszarach problemowych jest 

wsparcie przekształceń zapewniających warunki dla zrównoważonego i długofalowego 

rozwoju, poprzez przeciwdziałanie pogłębianiu się procesów marginalizacji wybranych 

grup regionów.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa jest zgodny z następującymi celami 

horyzontalnymi NSRO: Cel 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej  
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i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, Cel 4. 

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 

sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług – poprzez 

realizację działań na rzecz tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki, 

Cel 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej, w szczególności działania: Przyśpieszenie 

rozwoju województw Polski Wschodniej oraz Przeciwdziałanie marginalizacji  

i peryferyzacji obszarów problemowych.  

2.3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 

2007-2013 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL) jest jednym  

z 16 programów regionalnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju 

oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności). 

Celem głównym RPO WL jest „podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące 

do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem 

walorów naturalnych i kulturowych regionu”. 

Założenia strategiczne programu realizowane będą w oparciu o wydzielone Osie 

Priorytetowe, na które składają się tzw. Działania. Poszczególne Działania wyznaczają 

kierunki wydatkowania przyznanych Polsce funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa wpisuje się w Oś Priorytetową III 

Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów miejskich. W ramach Działania 3.2 wsparcie będzie udzielane 

projektom istotnie przyczyniającym się do kompleksowej rewitalizacji wybranych 

obszarów miast, których realizacja spowoduje podniesienie jakości i atrakcyjności 

dotychczas zdegradowanych terenów, a także zwiększenie aktywności  

i przedsiębiorczości mieszkańców. Realizowane będą projekty polegające na 

unowocześnieniu infrastruktury obszarów zdegradowanych, podnoszeniu standardu życia 

mieszkańców, przywracaniu wartości historycznych tych terenów oraz wprowadzaniu 

nowych funkcji społeczno – gospodarczych, charakterystycznych dla współczesnych 

obszarów miejskich. Uzupełnieniem powyższego działania zmierzającego do 

kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, będą również inwestycje  

w zakresie tkanki mieszkaniowej. Preferowane będą projekty bezpośrednio związane  

z wykorzystaniem potencjału danego obszaru oraz generujące nowe miejsca pracy. 
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LPR kwalifikuje się do wsparcia w ramach działania 3.2: Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów miejskich ponieważ w jego zakres wchodzi szereg działań zmierzających do 

przywrócenia zdegradowanym obszarom miejskim funkcji gospodarczych i społecznych, 

tym samym przyczyni się do realizacji celu działania 3.2, poprzez zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej tego obszaru regionu oraz poprawa warunków życia 

mieszkańców. Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa zwiększy dostępność oraz podniesie 

atrakcyjność Miasta.  

2.4 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2020 

Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 jest: 

osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny 

poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego 

wewnętrznych potencjałów rozwojowych. 

Cel nadrzędny SRWL będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację czterech celów 

pośrednich, będących w istocie rzeczy osiami priorytetowymi zaktualizowanej SRWL.  

Priorytetowymi kierunkami rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020 są: 

1. Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do 

tworzenia miejsc pracy;  

2. Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych 

do wymogów gospodarki opartej na wiedzy;  

3. Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego;  

4. Rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawa skuteczności wdrażania 

polityki rozwoju regionu. 

Wśród przedsięwzięć wskazywanych w SRWL jako konieczne dla uczynienia 

z województwa lubelskiego regionu atrakcyjnego dla rozwoju gospodarki rynkowej, 

sprawnego funkcjonowania instytucji, aktywności społecznej i dla mieszkańców wymienia 

się takie, w sferze oddziaływania których bezpośrednio lub pośrednio znajdzie się 

Hrubieszów. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa wpisuje się w następujące cele 

SRWL: 

 Cel  2.4: Wspieranie integracji społecznej i ograniczanie poziomu ubóstwa  

w regionie 
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Szeroki zakres projektów zgłoszonych do LPR Miasta Hrubieszowa wskazuje, że będą 

one miały duże oddziaływanie na sferę społeczną. Stworzone zostaną szanse podjęcia 

zatrudnienia przez osoby bezrobotne oraz zorganizowania atrakcyjnych form spędzania 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Projektów zgłoszonych do LPR nie można 

przyporządkowywać tylko do jednej ze sfer rozwoju: przestrzennej, gospodarczej lub 

społecznej. Mają one charakter wielokierunkowy i należy je rozpatrywać szerzej, zarówno 

w kontekście działań typowo inwestycyjnych (infrastrukturalnych), gospodarczych, czyli 

przeciwdziałających zjawisku bezrobocia, wspierających rozwój przedsiębiorczości, 

również turystyki, ale i innych sektorów gospodarki lokalnej oraz społecznych – 

dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, walki 

z patologiami społecznymi itp. 

 Cel 2.6: Poprawa bezpieczeństwa i ładu publicznego. 

Wśród projektów zgłoszonych do LPR Miasta Hrubieszowa są zadania, których efektem 

będzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. budowa ciągów pieszych  

i pieszo-jezdnych, przejść dla pieszych) oraz zmniejszenie poczucia zagrożenia 

przestępstwami (budowa systemów monitoringu). 

 Cel 3.2: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej  

i kulturowej 

Wśród zadań ujętych w LPR Miasta Hrubieszowa są projekty, których efektem będzie 

poprawa jakości środowiska, m.in. poprzez: modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania, modernizacja kotłowni (obniżenie emisji zanieczyszczeń), wymiana sieci 

ciepłowniczej, budowę odwodnień budynków, zmianę technologii ogrzewania budynków, 

termomodernizację budynków. Wśród zgłoszonych projektów są również dotyczące 

rewaloryzacji wartościowych obiektów i przestrzeni publicznych. 

 Cel 3.3: Rozwój ośrodków miejskich oraz funkcji metropolitalnych Lublina,  

W uzasadnieniu celu czytamy, że „Miasta powinny pełnić rolę generatorów rozwoju 

regionu determinujących jego przyszłą kondycję gospodarczą oraz przyczyniających się 

do wzrostu jego atrakcyjności. Wśród kierunków działań do 2015 r. wymienia się m.in.:  

− rozwój większych i średnich miast województwa, wzmocnienie ich potencjału 

społeczno – ekonomicznego i turystycznego (w tym: wsparcie infrastruktury 

technicznej wspomagającej działalność inwestycyjną przedsiębiorstw), poprawa 

warunków życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury społecznej  

i komunalnej, wspieranie rozwoju infrastruktury przedsiębiorstw i stref 

przedsiębiorczości),  
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− rewitalizację miast i zdegradowanych obszarów zurbanizowanych (w tym: 

rewitalizacja dzielnic mieszkaniowych, poprawa funkcjonalności układu 

komunikacyjnego, realizacja rozwiązań energooszczędnych), 

− wspieranie rozwoju bazy, usług oraz funkcji kulturowych i turystycznych miast 
przygranicznych (w tym: rozbudowa infrastruktury turystycznej i obsługi 

podróżnych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, wsparcie rozwoju usług 

związanych z obsługą ruchu granicznego). 

Wśród kierunków planowanych do realizacji do 2020 r. SRWL wymienia: 

− rozwój dostępnych form mieszkalnictwa i rehabilitacja zasobów 

mieszkaniowych ośrodkach miejskich (w tym: rehabilitacja zdegradowanych 

zasobów mieszkaniowych, polepszenie zagospodarowania osiedli 

mieszkaniowych); 

− rozwój układu ulicznego i infrastruktury technicznej miast (w tym: modernizacja 

i poprawa wykorzystania sieci dróg w miastach, modernizacja systemów sieci 

ciepłowniczych, energetycznych,  infrastruktura rekreacyjna – ścieżki rowerowe 

i spacerowe). 

LPR Hrubieszowa, miasta przygranicznego, a dokładniej wskazane do realizacji w jego 

ramach wpisują się w powyższe kierunki działań. 

2.5 PROGRAM ROZWOJU I REWITALIZACJI MIAST DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

Jednym z priorytetów Programu Rozwoju i Rewitalizacji Miast (PRiRM WL) jest wzrost 

i efektywne wykorzystanie potencjału miast.  

Za cel nadrzędny PRiRM WL uznano: Poprawę atrakcyjności i konkurencyjności miast 

regionu służącą zrównoważonemu rozwojowi województwa. Priorytetami w realizacji celu 

nadrzędnego są: 

I. rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich, 

II. poprawa standardów funkcjonowania i rozwoju miast, 

III. wzrost i efektywne wykorzystanie potencjału miast. 

W każdym z powyższych priorytetów ustalono cele, dla osiągnięcia, których 

zaproponowano kierunki działań. Projekty zaplanowane do realizacji w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa wpisują się w następujące priorytety  

i cele PRiRM WL: 

 Cel 1.1. Rewitalizacja (rehabilitacja) zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych 
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W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa bardzo licznie reprezentowane 

są projekty dotyczące substancji mieszkaniowej i jej otoczenia. Tego rodzaju projekty 

zgłosiło zarówno Miasta Hrubieszów jak i spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. 

Zgłoszone projekty nie dotyczą wyłącznie działań związanych z budynkami mieszkalnymi, 

ale potraktowane zostały kompleksowo, włącznie z zagospodarowaniem przyległego 

terenu i obejmują np. budowę ciągów pieszych (chodników), modernizację ciągów pieszo-

jezdnych, przejść dla pieszych i parkingów, wykonanie elementów małej architektury 

osiedlowej, budowę placów zabaw, zagospodarowanie zieleńców, budowę i remont 

oświetlenia, zakup i instalację systemów monitoringu. Dlatego też, zagadnienie 

rewitalizacji zdegradowanych osiedli mieszkaniowych jest jednym z priorytetowych 

obszarów działań LPR Miasta Hrubieszowa. 

 Cel 1.2 Rewitalizacja zabytkowej tkanki miast 

W ramach projektu przewidziane są projekty związane z remontem, renowacją  

i konserwacją obiektów zabytkowych. 

 Cel 1.4 Rewitalizacja miejskich terenów zieleni i rekreacji 

Kierunkami działań tego celu są m.in.: 

− remonty i poprawa zagospodarowania istniejących obiektów wraz z rozszerzeniem 

ich programu użytkowego (boiska do gier, baseny, place zabaw, skate parki itd.), 

− zakładanie nowych obiektów zarówno o znaczeniu ogólnomiejskim (duże parki), 

jak i lokalnym (parki dzielnicowe, małe kompleksy sportowo – rekreacyjne, place 

zabaw itd). 

LPR Miasta Hrubieszowa realizuje tego typu kierunki działań, ponieważ w jego ramach 

przewidziano projekty obejmujące: 

− modernizację parku miejskiego (modernizacja oświetlenia i szaletu miejskiego, 

plac zabaw)   

− adaptację terenu Śródmieścia na potrzeby utworzenia deptaka miejskiego 

(nawierzchnia, siedziska, architektura zieleni, kosze, oświetlenie) 

− budowę małej architektury osiedlowej,  

− budowę placów zabaw,  

− zagospodarowanie zieleńców. 

 Cel 2.1 Racjonalna gospodarka przestrzenią powiązana z efektywną polityką 

urbanistyczno-architektoniczną 
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LPR wpisuje się w cel 2.1 ponieważ zrealizowane w jego ramach projekty zapewnią 

rozwój optymalnej struktury funkcjonalnej terenów zurbanizowanych, kreowanie ładu 

przestrzennego w zakresie harmonijnego zagospodarowania, zahamowanie tendencji 

wpływających negatywnie na wizerunek i atrakcyjność (eliminacja terenów 

zdegradowanych), poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego, poprawę estetyki  

i wizerunku miasta poprzez rehabilitacje, bardziej atrakcyjne urządzenie terenów 

zielonych.  

 Cel 2.2 Ochrona, zachowanie tożsamości i różnorodności kulturowej  

i przyrodniczej miast regionu. 

SRWL podkreśla, że konieczne są działania nakierowane na ochronę oraz zachowanie 

tożsamości i różnorodności kulturowej i przyrodniczej miast regionu. Działania te 

realizowane będą m.in. w następujących kierunkach: 

− ochrona, rewaloryzacja obiektów i zespołów zabudowy o szczególnym znaczeniu 

dla tożsamości kulturowo – historycznej miast regionu, 

− ochrona, rewaloryzacja, rewitalizacja charakterystycznych (unikatowych) układów 

urbanistyczno – przestrzennych miast regionu (skala i rodzaj zabudowy, panoramy 

widokowe, sylwetki miast, dominanty itd.), 

− rewitalizacja, rehabilitacja zdegradowanych terenów zielonych, zwiększanie 

powierzchni terenów zielonych w ośrodkach miejskich. 

LPR wpisuje się w ww. kierunki działań, ponieważ przewiduje do realizacji projekty, które 

obejmować będą: 

− roboty restauratorskie i konserwatorskie poprawiające estetykę budynków w strefie 

ochrony konserwatorskiej oraz wpisanych do rejestru zabytków wraz  

z zagospodarowaniem przyległego terenu, 

− modernizację parku miejskiego,   

− adaptację terenu Śródmieścia na potrzeby utworzenia deptaka miejskiego (m.in. 

architektura zieleni) 

− zagospodarowanie zieleńców. 

 Cel 2.3 Modernizacja, rozbudowa sieci i infrastruktury komunikacyjnej i technicznej 

miast 

Wszystkie projekty zgłoszone do LPR Miasta Hrubieszowa mają charakter działań 

związanych z modernizację i rozbudową infrastruktury technicznej i społecznej. Charakter 

projektów zgłoszonych do LPR Miasta Hrubieszowa wskazuje, że główną drogą do 
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osiągnięcia zrównoważonego rozwoju są inwestycje związane z zagospodarowaniem 

przestrzeni publicznych, infrastrukturą techniczną i mieszkaniową. Zdegradowane 

przestrzenie publiczne oraz niedorozwój infrastruktury technicznej lub jej brak prowadzi do 

degradacji cywilizacyjnej danego terenu, spadku jego atrakcyjności, jako miejsca 

zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności 

centrów miast, na których skupia się życie gospodarcze, kulturalne i społeczne, które 

powinny przyciągać turystów i być miejscem wypoczynku i relaksu dla mieszkańców. Stąd 

też zadania umieszczone w LPR Miasta Hrubieszowa obejmują m.in. takie prace jak: 

modernizacja oświetlenia, modernizacja szaletu miejskiego, remont placu przy 

Hrubieszowskim Domu Kultury, budowa i modernizacja ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 

oraz dróg dojazdowych, wykonanie parkingów, miejsc postojowych, chodników i przejść 

dla pieszych, przebudowa, wymiana i remont instalacji wod.-kan., elektrycznej  

i grzewczej, budowę systemu monitoringu. 

 Cel 2.4 Wspieranie rozwoju dostępnych form mieszkalnictwa 

Wśród działań zapewniających zwiększenie dostępności zasobów mieszkaniowych  

w miastach regionu SRWL wymienia m.in.: wspieranie działań na rzecz rozwoju i 

utrzymania funkcji mieszkaniowej w centrach miast oraz promocję i wspieranie 

zastosowania nowoczesnych i ekologicznych technologii w budownictwie mieszkaniowym. 

LPR Miasta Hrubieszowa realizuje ww. kierunek działań, ponieważ w jego ramach 

przewiduje się renowację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum 

Hrubieszowa oraz szeroki zakres prac dotyczących substancji mieszkaniowej na 

osiedlach, obejmujących m.in.: prace termomodernizacyjne, przebudowę kominów  

i ciągów wentylacyjnych modernizację kotłowni i wymianę sieci ciepłowniczej.  

 Cel 2.5 Wspieranie rozwoju bazy ekonomicznej miast 

Zgodnie ze SRWL konieczne są działania nakierowane na wspomaganie bazy 

ekonomicznej miast. Wśród projektów zgłoszonych do LPR Miasta Hrubieszowa jest 

inwestycja dotycząca wykonania stoisk handlowych w centrum Hrubieszowa.  

 Cel 3.3 Rozwój mniejszych miast, jako ponadlokalnych ośrodków obsługi 

LPR Miasta Hrubieszowa wpisuje się w cel 3.3. ponieważ jego efektem będzie: 

− wspieranie rozwoju infrastruktury związanej z obsługą sfery gospodarczej,  

− zachowanie rozbudowa i rozwój podstawowej bazy usług, kultury, turystyki itd., 

− rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej miasta, wykorzystanie 

indywidualnych walorów i wartości kulturowych miast dla rozwoju turystyki. 
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 Cel 3.5 Rozwój, poszerzenie oferty i jakości oferowanych funkcji miast 

nadgranicznych 

Miasto Hrubieszów położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej  

z Ukrainą odległej od granic miasta o ok. 1,5 km, a od jego centrum o ok. 4,5 km. 

Hrubieszów jest najdalej w kierunku wschodnim wysuniętym miastem polskim. 

Hrubieszów jest jednym z ważniejszych ośrodków terenów nadgranicznych 

Lubelszczyzny, dlatego też LPR realizuje następujące kierunki działań przypisane dla 

Celu 3.5.: 

− rozbudowa infrastruktury turystycznej wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnychi 

turystycznych, 

− wspieranie powstawania nowych (dużych) inwestycji gospodarczych położonych  

w strefie nadgranicznej, 

− aktywizacja gospodarcza ludności miast nadgranicznych – wspieranie rozwoju 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

− rozbudowa bazy usług związanych z obsługą turystyki i ruchu granicznego,  

− rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w miastach nadgranicznych. 

2.6 STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE ROZWOJU OBSZARÓW NADGRANICZNYCH 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

Studium programowo-przestrzennego rozwoju obszarów nadgranicznych  

w województwie lubelskim (zw. niżej Studium) przyjęte zostało Uchwałą  

Nr XXXVI/332/07 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2007 r. 

Konieczność wskazania kierunków zagospodarowania przestrzennego i programowania 

strategicznego rozwoju obszarów nadgranicznych wynikła z postępującej integracji w skali 

globalnej i kontynentalnej, a przede wszystkim z rozszerzenia Unii Europejskiej. Strategia 

Lizbońska oraz polityka spójności odnosi się również do obszarów o cechach 

peryferyjnych, a do takich zalicza się obszary nadgraniczne. Obszar objęty Studium 

obejmuje swym zasięgiem 6 powiatów: bialski, włodawski, chełmski, hrubieszowski, 
tomaszowski i zamojski. Układ osadniczy obszarów nadgranicznych tworzy 13 miast,  

w tym 3 miasta grodzkie oraz 77 gmin wiejskich. LPR Miasta Hrubieszowa jest 

komplementarny z następującymi celami Studium: 

- Cel I: Dynamizacja rozwoju i przekształcenia przestrzeni obszarów nadgranicznych 

Wśród działań służących jego realizacji wymienia się m.in.: 
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− utworzenie stref aktywności gospodarczej w ośrodkach: Zamość, Tomaszów Lubelski, 

Hrubieszów i innych. 

- Cel II: Wzmocnienie sieci osadniczej obszaru, rozwój i rewitalizacja miast i wybranych 

ośrodków gminnych (potencjalne miasta), w szczególności działanie: Rewitalizacja 

zdegradowanych terenów miejskich.  

W ramach przyjętego kierunku polityki przestrzennej przewiduje się realizację takich 

działań jak: 

- poprawa stanu technicznego, standardów oraz estetyki budynków i ich 

bezpośredniego otoczenia,  

- rewitalizacja zabytkowej substancji tkanki miast, 

- rewitalizacja miejskich terenów zieleni i rekreacji, 

- wzmocnienie systemu komunikacyjnego miast. 

2.7 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA HRUBIESZOWA NA LATA 2004 – 2013 

Projekty, cele i planowane efekty realizacji LPR Miasta Hrubieszowa wykazują 

komplementarność z założeniami Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Hrubieszowa na 

lata 2004 – 2013. Wśród zadań, jakie powinny zostać zrealizowane na obszarze 

Hrubieszowa, Plan Rozwoju Lokalnego wymienia m.in.: 

− poprawę warunków życia mieszkańców miasta,  

− stworzenie warunków dla pełnego wykorzystania potencjału turystycznego miasta, 

− przyciągnięcie przedsiębiorców z zewnątrz i pobudzenie lokalnych inwestorów 

dzięki realizacji inwestycji infrastrukturalnych, 

− polepszenie jakości funkcjonowania układu drogowego w gminie, 

− poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− poprawa estetyki krajobrazu, 

− poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego, 

− wzrost zatrudnienia dzięki aktywizacji terenu i rozwojowi przedsiębiorczości, 

− poprawa bezpieczeństwa, 

− poprawa estetyki terenu. 
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2.8 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
HRUBIESZOWA 

Projekty zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa, 

zlokalizowane na obszarze Śródmieścia, wykazują zgodność z przyjętym Uchwałą Nr 

XI/104/03 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 18 sierpnia 2003 roku miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia" miasta Hrubieszowa. Ustalenia ogólne 

w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Śródmieścia są następujące: 

• Wiodącą funkcją obszaru jest mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne oraz 

usługi publiczne i komercyjne ogólnomiejskie i podstawowe. 

• Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego określa sukcesywny wzrost usług 

ogólnomiejskich w sferze obsługi ludności: administracji publicznej, kultury, 

zdrowia, oświaty, handlu, gastronomii, rzemiosła, dostosowanych w swoim rodzaju 

i wymiarze do wielkości zaludnienia miasta jak i obszaru Śródmieścia wg 

standardów uwzględniających rzeczywiste, pełne zapotrzebowanie na te usługi. 

• Rozwój budownictwa mieszkaniowego w różnych formach zabudowy, głównie jako 

uzupełnienie istniejącego zainwestowania oraz wymiana zużytej zabudowy 

głównie drewnianej. 

• Wprowadzenie funkcji rekreacyjnych w terenach zieleni w rejonie rzeki i kanału 

Huczwy. 

• Przekształcenie i przebudowę systemu komunikacji wewnętrznej w obszarze 

Śródmieścia poprzez jej funkcjonalną hierarchizację i bezkolizyjność. 

• Rewaloryzację zabudowy i obszaru zabytkowego starego rynku. 

• Rozbudowę infrastruktury technicznej warunkującą podniesienie standardu 

zamieszkania i wprowadzenie technologii wytwórczych uwzględniających odnowę 

środowiska przyrodniczego. 

Nadrzędne zadania w zakresie warunków i zasad rozwoju przestrzennego to: 

1) Utrzymanie struktury funkcjonalno-przestrzennej i jej korekty w kierunku 

optymalnego wykorzystania obszaru. 

2) Ochrona warunków kulturowych i konserwatorskich. 

3) Kształtowanie struktury skoncentrowanych usług publicznych i komercyjnych  

o zasięgu ogólnomiejskim i regionalnym. 
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4) Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez możliwość rozwoju społeczno-

gospodarczego i podwyższenie standardów zamieszkania. 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia" 

miasta Hrubieszowa, obszar rynku wraz z sutkami oraz kwartały zabudowy przyrynkowej 

w okresie perspektywicznym należy poddać programowi rewaloryzacji w celu 

przywrócenia im walorów historycznych i estetycznych. 

Pozostałe dokumenty z zakresu zagospodarowania przestrzennego, z którymi 

komplementarne są projekty zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Hrubieszowa to: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – 

Gródecka Północ (Uchwała Nr LI/467/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

29 kwietnia 2010 roku) 

Celem regulacji zawartych w planie jest: 

− podporządkowanie działań inwestycyjnych wymogom zachowania ładu 

przestrzennego, 

− określenie zasad zagospodarowania umożliwiających kształtowanie przestrzeni  

w sposób zapewniający ochronę środowiska i zdrowia ludzi, 

− obsługi komunikacyjnej, 

− obsługi i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną i komunalną. 

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, ustalono zasadę ochrony i kształtowania 

środowiska przyrodniczego, jako atrakcyjnego środowiska miejskiego, współtworzącego 

tożsamość przyrodniczo-krajobrazową.  

 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa 

osiedle Basaja – zachód (Uchwała Nr XXXVI(428)2002 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia zmian 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Hrubieszowa osiedle „Basaja – zachód”) 

Na całym obszarze objętym zmianą planu wprowadzono zakaz lokalizacji obiektów  

o funkcjach uciążliwych pogarszających standard życia i zamieszkania. Na terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczono realizację usług nieuciążliwych  

w budynkach mieszkalnych i gospodarczych stanowiących uzupełnienie podstawowej 

funkcji obszaru. 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle 

„Polna” (Uchwała nr XLIV/433/06 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 lutego 

2006 r.) 

Plan uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego. Nie narusza walorów przyrodniczych 

krajobrazowych miasta. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznej na tym obszarze są następujące: 

1. Ochrona przestrzeni publicznej, a w tym krajobrazu kulturowego polega: 

1)  zachowaniu w miarę możliwości historycznej sieci dróg, 

2) modernizowaniu i osłanianiu zielenią obiektów dysharmonijnych, 

3)  utrzymywaniu i chronieniu małej architektury sakralnej i kultu pamięci narodowej – 

nie wykazanej w rejestrze i ewidencji zabytków: 

a) kultu pamięci narodowej – pomniki, obeliski itp. wraz z towarzyszącą zielenią; 

b) uporządkowaniu terenu poprzez likwidację dysharmonijnej zabudowy głównie 

garaży i budynków gospodarczych w złym stanie technicznym 

2. Ustala się zachowanie istniejącego układu przestrzeni publicznych oraz wprowadzenie 

nowych elementów określonych planem w tym: 

1) zaleca się wprowadzenie: 

a) stonowanej kolorystyki budynków tworzących ciągi zabudowy, 

b) ujednoliconego typu nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz placów 

publicznych, 

c) ujednoliconego typu i układu oświetlenia /latarń/ przy istniejących  

i projektowanych ciągach komunikacyjnych; 

2) w terenach zieleni publicznej stanowiącej elementy zagospodarowania otoczenia 

usług publicznych: 

a) na terenach przeznaczonych na funkcje usług publicznych należy objąć ochroną  

i konserwacją istniejące drzewostany oraz zieleń taką jak skwery i zieleńce i tp, 

b) dopuścić na nich lokalizację obiektów małej architektury jak ławki, murki, 

siedziska ewentualnie urządzenia miejsc zabaw dla dzieci itp.; 

3. Ustala się konieczność modernizacji elementów sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz budowę nowej zapewniającej lepsze użytkowanie terenu. 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia” miasta 

Hrubieszowa (ul. Szewska – Ludna) (Uchwała Nr XX/188/08 Rady Miejskiej w 

Hrubieszowie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia – zmiana) 

Plan uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego. Nie narusza walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych miasta. Przyjmuje określone w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Lubelskiego kierunki rozwoju przestrzennego miasta. 

Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Hrubieszowa w planie uwzględniono podstawowe zasady polityki 

przestrzennej określonej, jako trwały i zrównoważony rozwój miasta. Obszar położony jest 

w terenach określonych w „Studium” jako „tereny adaptacji zabudowy mieszkaniowej  

i zabudowy usługowej”. Krajobraz miejski tworzą tereny zieleni urządzonej skwery oraz 

ogródki przydomowe oraz zieleń nieurządzona skarpy doliny rzeki Huczwy. Ochrona 

zieleni urządzonej - osiedlowej polega na utrzymaniu zadrzewień i zakrzewień trawników 

itp. oraz ich wzbogacania. Ochrona przestrzeni publicznej, a w tym krajobrazu 

kulturowego polega: 

1) zachowaniu w miarę możliwości historycznej sieci dróg; 

2) modernizowaniu i osłanianiu zielenią obiektów dysharmonijnych; 

3)  utrzymywaniu i chronieniu małej architektury sakralnej; 

4) porządkowaniu terenu poprzez likwidację dysharmonijnej zabudowy w złym stanie 

technicznym. 

Cały teren wpisany jest do rejestru zabytków, jako położony w granicach układu 

urbanistycznego miasta Hrubieszowa. 

W terenach zieleni publicznej takich jak skwery i zieleńce należy chronić istniejące 

drzewostany oraz zieleń z możliwością lokalizacji na nich obiektów małej architektury jak 

ławki, murki, siedziska i ewentualnie urządzenia małego sportu itp. Ustalono konieczność 

modernizacji elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowę nowej 

zapewniającej lepsze użytkowanie terenu. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - 

Żeromskiego I etap (Uchwała XXX/306/09 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia  

3 lutego 2009 r.)  

Plan uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego. Nie narusza walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych miasta. Przyjmuje określone w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Lubelskiego kierunki rozwoju przestrzennego miasta. 

Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego miasta Hrubieszowa w planie uwzględniono podstawowe zasady polityki 

przestrzennej określonej, jako trwały i zrównoważony rozwój miasta. Obszar położony jest 

w terenach określonych w Studium, jako „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i zagrodowej, usług, przemysłu i składów oraz upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy 

zagrodowej”. Krajobraz miejski tworzą tereny zieleni urządzonej skwery, ogródki 

przydomowe i działkowe, także zieleń w pasach dróg i zieleń osłonowo - izolacyjna na 

terenach lokalizacji baz, składów, wytwórczości produkcyjnej. Ochrona zieleni urządzonej 

- osiedlowej polega na utrzymaniu zadrzewień i zakrzewień itp. oraz ich wzbogacania,  

a także realizacji małej architektury. 

Ochrona przestrzeni publicznej, a w tym krajobrazu kulturowego polega na:  

1) utrzymaniu tradycyjnych form zabudowy - budownictwo nowoprojektowane 

powinno nawiązywać do skali i brył tradycyjnych form architektonicznych z użyciem 

tradycyjnych materiałów budowlanych jak drewno, kamień materiały ceramiczne 

i ewentualnie inne posiadające odpowiedni atest, 

2) zachowaniu w miarę możliwości historycznej sieci dróg oraz racjonalnego jej 

wzbogacania; 

3) modernizowaniu i osłanianiu zielenią obiektów dysharmonijnych; 

4) utrzymywaniu i chronieniu małej architektury sakralnej wraz z towarzyszącą zielenią; 

5) uporządkowaniu terenu poprzez likwidację dysharmonijnej zabudowy w złym stanie 

technicznym. 

Ustalono się konieczność modernizacji elementów sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz budowę nowej zapewniającej lepsze użytkowanie terenu. 

2.9 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2008 – 2015. 

W diagnozie strategicznej – ocenie głównych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 

rozwoju powiatu, wśród najważniejszych planowanych do realizacji grupy działań, 

mających przyczynić się do osiągnięcia strategicznych celów miasta Hrubieszowa, 

Strategia Rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego (SRPH) wymienia m.in.:  

• rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i wypoczynkowej; 

• rozbudowę i poprawę infrastruktury technicznej ; 

• rewitalizację substancji mieszkaniowej w mieście; 

• wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości; 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZÓW NA LATA 2010-2015 
 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

27 

Realizacja LPR Miasta Hrubieszowa przyczyni się do osiągnięcia celu głównego SRPH, 

którym jest: 

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dynamiczny rozwój  
społeczno-gospodarczy 

W SRPH podkreśla się, że jednym z kluczowych elementów wpływających na przyszłą 

rangę powiatu jest poziom rozwoju miasta Hrubieszowa stanowiącego jedyny ośrodek 

miejski w powiecie. Obecnie Hrubieszów nie posiada wystarczającego potencjału, aby 

stanowić siłę napędową dla obszaru powiatu. Miasto powinno pełnić rolę generatora 

rozwoju regionu determinującego jego przyszłą kondycję gospodarczą oraz 

przyczyniającego się do wzrostu jego atrakcyjności. Hrubieszów spełniać może rolę 

ośrodka rozwoju dla otaczających go obszarów wiejskich. Dlatego też, w SRPH wskazuje 

się na konieczność wzmocnienia społeczno-ekonomicznego i turystycznego potencjału 

Miasta Hrubieszowa definiując trzy aspekty tego wzmocnienia: 

1. Hrubieszów miastem turystyki 

Jak wynika z diagnozy potencjału rozwojowego obok potencjału gospodarczego rozwój 

turystyki może stanowić bardzo silny element napędowy gospodarki dla społeczności 

lokalnej. Wsparcie oferty turystycznej miasta Hrubieszów stanowić powinna rozwinięta 

infrastruktura usług turystycznych oferowanych przez miejscową małą przedsiębiorczość. 

Kluczem do sukcesu jest jednak wykreowanie własnego unikalnego, możliwie 

kompleksowego produktu turystycznego.  

2. Hrubieszów przychylny inwestorom 

Należy dołożyć wszelkich starań by pozyskiwać inwestorów zewnętrznych krajowych lub 

zagranicznych, którzy będą skłonni uruchamiać własne przedsięwzięcia gospodarcze na 

terenie miasta Hrubieszów. Tak powstałe przedsięwzięcia gospodarcze generować będą 

wzrost dochodów własnych samorządu, tworzyć nowe miejsca pracy i przyczynią się do 

wzrostu zamożności całej społeczności mieszkańców. Dla realizacji tego celu należy 

podejmować działania zachęcające inwestorów zewnętrznych do działalności na swoim 

terenie. Konieczna będzie, zatem intensywna promocja obszaru i możliwości 

gospodarczych miasta jak również tworzenie korzystnych warunków i korzystnej 

atmosfery do prowadzenia działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw.  

W ramach działań tego celu wspierane będą projekty kompleksowego przygotowywania  

i urządzania terenów inwestycyjnych, jak również stworzenie stanowisk pracy 

ukierunkowanych na obsługę inwestorów zewnętrznych. 
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3. Hrubieszów przyjazny mieszkańcom. 

Naturalnym klientem, którego zadowolenie należy pozyskać jest mieszkańcy – członkowie 

społeczności lokalnej miasta, w którym przewidziano realizację strategii. Zadowolenie 

można będzie pozyskać poprzez działania na rzecz wzrostu gospodarczego, wzrostu 

zamożności społeczeństwa, wyrównywanie poziomu cywilizacyjnego i budowanie kapitału 

ludzkiego poprzez lepsze wykształcenie, jak również współpracę organizacji 

obywatelskich. Nie mniej ważne są zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także i bezpieczeństwa socjalnego, a więc 

funkcjonowanie systemu opieki społecznej i wsparcia dla jednostek społecznie słabszych. 

Na atrakcyjność miasta z punktu widzenia mieszkańców wpływa dostępność do 

podstawowych usług społecznych związanych z wykształceniem i bezpieczeństwem 

zdrowotnym. Zadowolenie mieszkańcom da zwiększenie dostępu społeczności lokalnej 

do edukacji i sportu oraz podniesienie poziomu i jakości kształcenia na wszystkich 

poziomach nauczania. Będzie to także poprawa jakości i dostępności świadczeń 

medycznych, poprawa standardu i jakości życia mieszkańców jako niezbędnego warunku 

budowania i rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. 
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3. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO – RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEJ MIASTA HRUBIESZOWA Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW 
BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DO JEGO WYZNACZENIA. 

3.1 ZASIĘG TERYTORIALNY I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU WSPARCIA  
Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DO JEGO WYZNACZENIA. 

Zgodnie z dokumentem pt. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

na lata 2007-2013. Wytyczne dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji”, 

obligatoryjnie w ramach programu powinny być wyznaczone granice obszaru rewitalizacji 

wraz z uzasadnieniem – obszary rewitalizacji powinny tworzyć spójne geograficznie  

i funkcjonalne strefy – zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Wytyczne dla 

opracowania LPR dopuszczają jednak, aby obszarem rewitalizacji było całe miasto, 

wówczas dane dla obszaru rewitalizacji porównujemy dla miast województwa lubelskiego. 

Przeprowadzone wizje lokalne, badania i analizy wykazały, że cały obszar Miasta 

Hrubieszowa kwalifikuje się do poddania go procesowi rewitalizacji w celu wyprowadzenia 

z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do rozwoju Miasta. Całe miasto 

charakteryzuje zła sytuacja społeczno-ekonomiczna. Biorąc powyższe pod uwagę 

opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla całego Miasta Hrubieszowa, 

obejmującego obszar 3303 ha (33 km2). 

Miasto Hrubieszów położone jest w południowo – wschodniej części województwa 

lubelskiego, nad rzeką Huczwą, stanowiącą dopływ Bugu, w bezpośrednim sąsiedztwie 

granicy państwowej z Ukrainą, przebiegającej wzdłuż rzeki Bug i odległej od granic miasta 

o ok. 1,5 km, a od jego centrum o ok. 4,5 km. Hrubieszów jest najdalej w kierunku 

wschodnim wysuniętym miastem polskim i leży na współrzędnych geograficznych 23,9° 

długości wschodniej i 50,8° szerokości, na fragmencie Wyżyn Zachodnio-Wołyńskich. 

Obszary wokół Hrubieszowa to strefa niezurbanizowana - w promieniu około 50 km nie 

ma ośrodka miejskiego. Najbliższym ośrodkiem miejskim poza granicą kraju jest położony 

w odległości ok. 30 km Włodzimierz Wołyński. Najbliższe większe miasta po stronie 

polskiej  to Chełm i Zamość położone w odległości około 50 km oraz podobne wielkością 

do Hrubieszowa: Krasnystaw w odległości nieco ponad 60 km i Tomaszów Lubelski około 

50 km. Na północ od miasta w odległości kilkunastu kilometrów przebiega południowa 

granica Strzeleckiego Parku Krajobrazowego rozciągającego się wzdłuż Bugu. 

Hrubieszów jest jednym z ważniejszych ośrodków terenów nadgranicznych 

Lubelszczyzny. 
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Rysunek 1. Usytuowanie Hrubieszowa na tle Województwa Lubelskiego 

 

Źródło: www.miasto.hrubieszow.pl  

Wg klasyfikacji odpowiadającej poziomom nomenklatury Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NTS), Hrubieszów należy do podregionu chełmsko-zamojskiego 

(NTS-3). Jako stolica powiatu hrubieszowskiego, wypełnia funkcje lokalne i regionalne, w 

tym administracyjno - usługowe, gospodarcze, kulturalno - edukacyjne i ośrodka 

współpracy transgranicznej. Hrubieszów sąsiaduje z otaczającą miasto gminą wiejską 

Hrubieszów. Pozostałe gminy wiejskie wchodzące w skład powiatu hrubieszowskiego to: 

Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice. W najbliższym 

otoczeniu miasta - w jego podmiejskiej strefie znajdują się miejscowości: Dziekanów  

i Moroczyn od strony północnej, Teptiuków i Gródek na wschodzie, Brodzica i Wolica na 

południowym zachodzie oraz Obrowiec od strony zachodniej.  

Rysunek 2. Położenie Miasta Hrubieszów 

 

http://www.miasto.hrubieszow.pl/
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Hrubieszów posiada komunikacyjne powiązania kolejowe z obszarem kraju linią 

normalnotorową oraz przebiegającą równolegle do niej linią kolejową Hutniczą 

Szerokotorową, łączącą rejon Katowic (Huta) z obszarami Ukrainy. Krajowe powiązania 

drogowe zapewniają:  

 w kierunku Lublina i Warszawy - droga nr 844 Hrubieszów - Chełm;  

 w kierunku środkowej części kraju - droga nr 846 stanowiąca odgałęzienie od 

drogi 844 w Teratynie, przez Wojsławice do Małochwieja Dużego (Krasnystaw). 

Kontynuacją tego kierunku jest droga nr 842 Krasnystaw - Rudnik - Szlachecki 

(Kraśnik), a dalej droga nr 74 Kraśnik - Opatów - Kielce (Piotrków Trybunalski);  

 w kierunku zachodniej części kraju - droga nr 74 Hrubieszów - Zamość;  

 powiązaniem w kierunku południowym jest droga nr 844 Hrubieszów - 

Dołhobyczów - granica państwa.  

Międzynarodowe powiązanie z Ukrainą zapewnia odcinek drogi nr 74 od Hrubieszowa do 

granicy państwa (drogowe przejście graniczne w Zosinie). 

Teren Miasta Hrubieszowa poddano diagnozie biorąc pod uwagę w szczególności kryteria 

i wskaźniki, jakimi powinny charakteryzować się obszary zdegradowane i porównano je  

z danymi dla miast Województwa Lubelskiego zgodnie ze wskazanymi zawartymi w 

dokumencie pt. „„Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 

2007-2013. Wytyczne dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. Czerwiec 

2010”. Zgodnie z przytoczonym dokumentem obszary miejskie wyznaczone do 

rewitalizacji powinny spełniać przynajmniej trzy z poniższych kryteriów: 

A. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia 

B. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia 

C. Niekorzystne trendy demograficzne 

D. Niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik 

przerywania solaryzacji 

E. Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 

F. Szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska 

G. Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej 

H. Wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców 

I. Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego 

J. Niski poziom wydajności energetycznej budynków. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy Miasta Hrubieszowa, obszar ten spełnia 

następujące kryteria wyznaczania obszarów rewitalizacji, spośród wyżej wymienionych: 

B. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia 

C. Niekorzystne trendy demograficzne 
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E. Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 

I. Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego 

J. Niski poziom wydajności energetycznej budynków. 

Dodatkowo, przy planowaniu inwestycji w substancję mieszkaniową, które mają być 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wzięto pod uwagę 

kryteria, wskaźniki i ich wartości referencyjne wymagane dla określenia obszarów 

wsparcia w zakresie mieszkalnictwa, zawarte w Załączniku nr 2 do Wytycznych dla 

opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji.  

Porównanie Miasta Hrubieszowa na tle miast województwa lubelskiego pod kątem 

powyższych kryteriów, przedstawiono w dalszej części Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Hrubieszowa, wykazując, iż zasadne jest objęcie przedmiotowego terenu 

programem rewitalizacji, jako obszaru wymagającego wsparcia poprzez działania 

zaradcze. 

3.2 SFERA SPOŁECZNA 

Działania podejmowane w tej sferze mają duże znaczenie dla ogółu mieszkańców miasta. 

Niedociągnięcia w niej występujące dotykają w pierwszej kolejności osoby i rodziny gorzej 

sytuowane materialnie i słabsze ekonomicznie oraz osoby starsze i samotne. Kłopoty te  

w szczególności dotykają dzieci i młodzieży żyjącej w takich rodzinach. Te grupy 

społeczne są narażone w pierwszej kolejności na wszelkiego rodzaju kłopoty. 

3.2.1 Struktura demograficzna i społeczna 

Pierwszym badanym obszarem był potencjał ludnościowy miasta Hrubieszowa, gdyż jest 

to bardzo ważny obszar decydujący praktycznie o tym czy społeczność lokalna posiada 

endogeniczne zdolności do generowania pozytywnych tendencji demograficznych. 

Na koniec 2009 roku liczba ludności Miasta Hrubieszowa wg faktycznego miejsca 

zamieszkania wynosiła 18.381 osób4. Na przestrzeni lat 2005 – 2008 liczba ludności 

systematycznie spadała. Miasto w wyniku spowolnienia rozwoju gospodarczego straciło 

część atutów ośrodka przyciągającego nowych mieszkańców. Upadek dotychczasowych 

wiodących przemysłów spowodował wzrost bezrobocia i spadek napływu nowych 

mieszkańców. Istotny wpływ na stan ludności miasta wywiera również migracja ludzi 

młodych do innych ośrodków miejskich oraz ich emigracja zagranicę w poszukiwaniu 

pracy i lepszych warunków życia. Dopiero w 2009 r. odnotowano wzrost liczby ludności, 

                                            
4 Źródło: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

http://www.stat.gov.pl/
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ale zaledwie o 3 osoby. Biorąc pod uwagę cały analizowany okres, w Hrubieszowie 

odnotowano większy spadek liczby ludności na tle miast Województwa Lubelskiego. Stan 

ludności Miasta Hrubieszowa oraz miast województwa lubelskiego w latach 2005 - 2009, 

wg faktycznego miejsca zamieszkania, przedstawiają poniższe wykresy.  

Wykres 1. Ludność Miasta Hrubieszowa wg faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2005 - 2009 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

Wykres 2. Ludność miast Województwa Lubelskiego wg faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2005-
2009 

 
Źródło:  GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

Analiza danych statystycznych dotyczących liczby ludności wykazała, że Miasto 
Hrubieszów odznacza się większym spadkiem liczby ludności niż miasta 
Województwa Lubelskiego. Obrazuje to tabela nr 1. 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 1. Dynamika spadku liczby ludność Miasta Hrubieszowa i miast Woj. Lubelskiego w latach 2005-2009 

Źródło: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

Z powyższej tabeli widać, że na przestrzeni lat 2005 – 2009 liczba mieszkańców 

Hrubieszowa zmniejszyła się o 1,35 %, podczas gdy dla miast Województwa Lubelskiego 

wskaźnik ten wyniósł 1,27%. 

Znaczny spadek liczby ludności Miasta Hrubieszowa w mniejszym stopniu wynika z ruchu 

naturalnego, gdyż na przestrzeni lat 2005 – 2009 Miasto Hrubieszów odnotowywało 

zarówno ujemny, jak i dodatni bilans urodzeń i zgonów. Porównując jednak przyrost 

naturalny w Mieście Hrubieszowie na tle miast Województwa Lubelskiego stwierdzić 

należy, że sytuacja Hrubieszowa prezentuje się mniej korzystnie. O ile miasta 

Województwa Lubelskiego w całym analizowanym okresie odnotowały dodatni przyrost 

naturalny, to Miasto Hrubieszów wykazuje dodatni przyrost tylko w trzech latach 

badanego okresu tj. 2005, 2006 i 2009. Prezentuje to tabela nr 2. 

Tabela 2. Przyrost naturalny w Mieście Hrubieszowie i miastach W. Lubelskiego w latach 2005 - 2009 

Źródło: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 
Liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania Dynamika 

2009/2005  
(%) 2005 2006 2007 2008 2009 

Miasto Hrubieszów 18 633 18 549 18 479 18 378 18 381 98,65 

Miasta Województwa 
Lubelskiego 1 016 865 1 013 049 1 008 656 1 006 032 1 003 920 98,73 

Wyszczególnienie Lata  

2005 2006 2007 2008 2009 

Miasto Hrubieszów        

Przyrost naturalny ogółem 6 15 -9 -8 18 

Przyrost naturalny mężczyźni 16 -6 -2 -25 19 

Przyrost naturalny kobiety -10 21 -7 17 -1 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 0,3 0,8 -0,5 -0,4 1,0 

Miasta - Województwo Lubelskie        

Przyrost naturalny ogółem 878 1 091 954 1 427 1 636 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 0,9 1,1 1,0 1,4 1,6 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Przyczyną spadku liczby mieszkańców Hrubieszowa jest w dużej mierze migracja 

ludności, co prezentuje tabela nr 3. 

Tabela 3. Saldo migracji w latach 2005 – 2009 w Mieście Hrubieszowie i miastach Województwa Lub.  

Wyszczególnienie 
Lata 

2005 2006 2007 2008 2009 
Miasto Hrubieszów       

 Zameldowania 216 243 212 196 212 
 Wymeldowania 242 321 365 245 255 
 Saldo migracji -26 -78 -153 -49 -43 

Miasta Województwa Lub.       
 Zameldowania 9749 10 454 11 119 8 448 8 570 
 Wymeldowania 14384 16 022 16 620 12 456 12 055 
 Saldo migracji -4635 -5 568 -5 501 -4 008 -3 485 

Źródło: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

W całym analizowanym okresie zarówno w Mieście Hrubieszowie jak i w miastach 

Województwa Lubelskiego zanotowano ujemne saldo migracji, co oznacza, że liczba 

ludności napływającej była niższa od odpływu mieszkańców. W sumie w latach 2005 – 

2009 w Hrubieszowie zameldowało się 1079, a wymeldowało 1428 osób. Liczba osób, 

które się wymeldowały jest większa o 32,34% od liczby osób, które się zameldowały.  

W miastach Województwa Lubelskiego 48340 osób zameldowało się, a 71537 

wymeldowało, co oznacza, że o 47,99% więcej osób wymeldowało się. 

Analiza struktury ludności Miasta Hrubieszowa została przeprowadzona  

z uwzględnieniem płci i wieku. Struktura ludności Miasta Hrubieszowa ze względu na płeć 

zaprezentowana została na wykresie nr 3. 

Wykres 3. Struktura ludności Miasta Hrubieszowa ze względu na płeć. 

 

Źródło: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Jak wynika z powyższego wykresu, w całym analizowanym okresie kobiety stanowiły 

ponad połowę ludności zamieszkującej na terenie Hrubieszowa. W 2009 r. na 100 

mężczyzn przypadało 111 kobiet. 

Analiza struktury ludności pod względem wieku uwzględnia następujące grupy ludności:  

w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Przez ludność w wieku 

produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn jest to wiek 

18-64 lat, dla kobiet – 18-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się 

ludność w wieku przedprodukcyjnym tj. do 17 lat oraz w wieku poprodukcyjnym tj. 

mężczyźni powyżej 65 lat, kobiety powyżej 60 roku życia. 

Liczba oraz struktura ludności Hrubieszowa w poszczególnych przedziałach wiekowych 

w latach 2005 – 2009 przedstawiona została w poniższej tabeli oraz na wykresie. 

Tabela 4. Liczba ludności Hrubieszowa pod względem wieku. 

Wyszczególnienie 2005  2006 2007 2008 2009 
Dynamika 
2009/2005 

% 
Ogółem 18 633 18 549 18 479 18 378 18 381 98,65% 
Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 3 902 3 792 3 643 3 494 3 397 87,06% 

mężczyźni 1 966 1 910 1 830 1 747 1 709 86,93% 
kobiety 1 936 1 882 1 813 1 747 1 688 87,19% 

Ludność w wieku 
produkcyjnym  12 111 12 056 12 082 12 032 12 055 99,54% 

mężczyźni 6 123 6 083 6 127 6 127 6 185 101,01% 
kobiety 5 988 5 973 5 955 5 905 5 870 98,03% 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym  

2 620 2 701 2 754 2 852 2 929 111,79% 

mężczyźni 775 790 790 789 805 103,87% 
kobiety 1 845 1 911 1 964 2 063 2 124 115,12% 

Źródło: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

Wykres 4. Struktura wiekowa ludności Miasta Hrubieszowa w latach 2005 - 2009 

 
Źródło: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Z powyższego wykresu widać, że w strukturze ludności Miasta Hrubieszowa 

systematycznie spada udział osób w wieku przedprodukcyjnym. W 2005 roku osoby 

młode (w wieku przedprodukcyjnym) stanowiły 20,90% ogółu ludności, natomiast w roku 

2000 już tylko 18,5% ogółu. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 14,10%  

w 2005 r. do 15,90% w 2009 r. 

Porównanie struktury wiekowej ludności Miasta Hrubieszowa na tle miast Województwa 

Lubelskiego wykazało, że odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w Hrubieszowie jest 

obecnie nieznacznie mniejszy niż w miastach regionu. Przedstawiono to w tabeli nr 5.  

Tabela 5. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w Mieście Hrubieszowie i w miastach 
Województwa Lubelskiego w latach 2005 – 2009. 

Wyszczególnienie 
Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 

2005 2006 2007 2008 2009 

Miasto Hrubieszów 14,1 14,6 14,9 15,5 15,9 
Miasta 
Województwa 
Lubelskiego 

14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 

Źródło: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

Mając na uwadze Kryteria do wyznaczania obszarów rewitalizacji zawarte w 

„Wytycznych dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji” główny wniosek 

płynący z powyższej analizy struktury demograficznej i społecznej jest taki, że Miasto 

Hrubieszów odznacza się wyższą dynamiką spadku liczby ludności niż miasta 

Województwa Lubelskiego, co oznacza, że spełnia kryterium wyznaczania obszarów 
rewitalizacji, którym są: niekorzystne trendy demograficzne w zakresie wskaźnika: 
dynamika spadku ludności. 

3.2.2 Poziom wykształcenia 

Analizę struktury ludności Miasta Hrubieszowa pod względem wykształcenia na tle 

województwa lubelskiego przeprowadzono w oparciu o dane Narodowego Spisu 

Powszechnego z 2002 roku. Uwzględniono w niej ludność z województwa lubelskiego 

oraz Miasta Hrubieszowa z podziałem wykształcenia na następujące kategorie: wyższe, 

policealne, średnie (zawodowe i ogólnokształcące), zasadnicze zawodowe, podstawowe 

ukończone, niepełne podstawowe i bez wykształcenia. Pozostała część ludności (nie 

ujęta w poniższym zestawieniu) stanowi grupę o nieustalonym poziomie wykształcenia.  

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 6. Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia w 2002 r. 
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województwo 
lubelskie 1 837 955 173 237 64 597 354 140 155 264 373 792 618 242 98 683 

% ogółu  9,43 3,51 19,27 8,45 20,34 33,64 5,37 

Miasto 
Hrubieszów 16 066 1603 968 4598 2211 2150 4042 494 

% ogółu   9,98 6,03 28,62 13,76 13,38 25,16 3,07 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, Narodowy spis powszechny 2002 Ludność www.stat.gov.pl 

Z powyższych danych wynika, że wśród ludności w wieku 13 lat i więcej, zamieszkałej na 

terenie Miasta Hrubieszowa, największą grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim 

zawodowym (ponad 28%%) i podstawowym ukończonym (ponad 25%). Wykształcenie 

wyższe posiada 9,98% ludności. Wartość ta jest wyższa od wskaźnika dla województwa 

lubelskiego (9,43%). Korzystniej prezentuje się Hrubieszów również pod względem liczby 

ludności z wykształceniem podstawowym nieukończonym i bez wykształcenia. Dla 

Hrubieszowa jest to 3,07%, podczas gdy dla województwa lubelskiego 5,37%.  

3.2.3 Bezrobocie 

Skala istniejącego w Hrubieszowie bezrobocia jest odzwierciedleniem sytuacji 

ekonomicznej gospodarki miasta i powiatu. Bezrobocie notowane w mieście - to 

pochodna zachodzących zmian gospodarczych i restrukturyzacji zatrudnienia.  

O aktywności mieszkańców oraz sile gospodarki obszaru mogą świadczyć wskaźniki 

związane ze sferą bezrobocia.  

W tabeli poniżej zamieszczono dane prezentujące liczbę bezrobotnych na terenie miasta 

na przestrzeni lat 2005 - 2009. 

http://www.stat.gov.pl/
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Wykres 5.  Bezrobotni zarejestrowani ogółem i wg płci w Hrubieszowie w latach 2005-2009 

 
Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

W latach 2005 – 2008 liczba bezrobotnych systematycznie malała, jednak w roku 2009 

nastąpił jej wzrost aż o 128 osób. Przyczyną tego niekorzystnego zjawiska był kryzys 

dotykający firmy i powodujący perturbacje na lokalnym rynku pracy oraz wzrost 

bezrobocia. Tendencja wzrostowa liczby bezrobotnych w roku 2009 w Hrubieszowie jest 

odzwierciedleniem sytuacji powiatu hrubieszowskiego, podregionu chełmsko-

zamojskiego, jak i całego województwa lubelskiego. Obrazuje to tabela nr 7. 

Tabela 7. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie hrubieszowskim, podregionie 
chełmsko-zamojskim oraz województwie lubelskim w latach 2005-2009 

Jednostka terytorialna 
lata 

2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat hrubieszowski 5 960 5 492 5 070 4 491 4 953 

Podregion chełmsko-zamojski 53 131 49 677 42 528 34 862 38 533 

Województwo lubelskie 156 832 141 763 118 146 101 561 117 237 

Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

Problem bezrobocia na terenie powiatu hrubieszowskiego, w którym usytuowane jest 

Miasto Hrubieszów, jest większy niż w podregionie chełmsko-zamojskim oraz 

województwie lubelskim. Stopa bezrobocia w powiecie hrubieszowskim na koniec 2009 

roku wyniosła 15,9%. Analizując jej kształtowanie się od 2005 roku należy stwierdzić, że 

przez cały badany okres kształtowała się powyżej średniej dla podregionu chełmsko-

zamojskiego i województwa lubelskiego. Oznacza to wolniejsze tempo wychodzenia  

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZÓW NA LATA 2010-2015 
 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

40 

z bezrobocia powiatu hrubieszowskiego.  

Tabela 8. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie hrubieszowskim, podregionie chełmsko-
zamojskim i województwie lubelskim w latach 2005 – 2009 

Jednostka terytorialna 
Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach: 

2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat hrubieszowski 18,8 17,4 16,3 14,6 15,9 

Podregion chełmsko-zamojski 18,4 17,2 14,9 12,4 13,5 

Województwo lubelskie 14,3 12,7 9,5 8,8 9,7 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

Dane dotyczące liczby bezrobotnych w wieku 18-24 lata oraz z wykształceniem 

gimnazjalnym w Mieście Hrubieszowie w latach 2006-2009 prezentuje tabela nr 9. 

Tabela 9. Bezrobotni w wieku 18-24 lata oraz w z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej  
w Hrubieszowie w latach 2006-2009 

Wyszczególnienie 
Lata 

2006 2007 2008 2009 

Bezrobotni w wieku 18-24 lata 314 296 243 281 

 Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych (%) 19,36 19,76 18,54 19,53 

Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 371 362 331 336 

 Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych (%) 22,87 24,17 25,25 23,35 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl oraz Powiatowy Urząd Pracy 
 w Hrubieszowie 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  

w Hrubieszowie, powiecie hrubieszowskim, podregionie chełmsko-zamojskim oraz 

województwie lubelskim zaprezentowano w tabeli nr 10. 

Tabela 10. Udział % osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach 2005-2009 

Jednostka terytorialna 2005 2006 2007 2008 2009 

Miasto Hrubieszów 15,1 13,5 12,4 10,9 11,9 

Powiat hrubieszowski 14,3 13,3 12,3 10,9 12,0 

Podregion chełmsko-zamojski 13,3 12,4 10,6 8,6 9,5 

Województwo lubelskie 11,6 10,5 8,7 7,5 8,6 

Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Sytuacja w Mieście Hrubieszowie i powiecie hrubieszowskim pod względem udziału osób 

bezrobotnych wśród ludności osób w wieku produkcyjnym jest podobna, ale już na tle 

podregionu i województwa, zarówno miasto jak i powiat prezentują się gorzej. 

Dane dotyczące osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych w Mieście 

Hrubieszowie prezentuje tabela nr 11. 

Tabela 11. Osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne w Mieście Hrubieszowie oraz udział osób 
długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 

Liczba bezrobotnych  1 622 1 498 1 311 1 439 

Liczba bezrobotnych powyżej 12 m-cy  905 719 559 490 

Liczba osób w wieku produkcyjnym 12 056 12 082 12 032 12 055 

Udział osób długotrwale bezrobotnych 
wśród osób w wieku produkcyjnym 7,5% 5,9% 4,6% 4,06% 

Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl oraz Powiatowy Urząd Pracy  
w Hrubieszowie 

Porównanie sytuacji Miasta Hrubieszowa z Województwem Lubelskim wykazało, że w tej 

dziedzinie Hrubieszów odznacza się gorszym wskaźnikiem. Przyjmując to samo źródło 

danych wyznaczenia średniej tj. rok 2006, stwierdzić należy, że udział długotrwale 

bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym dla Województwa Lubelskiego wyniósł 

5,5%5, podczas gdy dla Miasta Hrubieszowa wskaźnik ten był na poziomie 7,5%. 

Oznacza to, że Miasto Hrubieszów spełnia kryterium wyznaczania obszarów 
rewitalizacji, którym jest: wysoka stopa długotrwałego bezrobocia 

3.2.4 Pomoc społeczna, poziom ubóstwa i wykluczenia 

Zmiany zachodzące w ostatnich latach zmieniły model usług medycznych i udzielanej 

pomocy społecznej. Podstawowe usługi medyczne spoczęły na lekarzach pierwszego 

kontaktu, którzy poprzez pracę w przychodniach mają, jako pierwsi kontakt z pacjentem. 

Bardziej specjalistyczne usługi są świadczone przez szpital podległy Starostwu 

Powiatowemu w Hrubieszowie. Zmianie uległy także formy wsparcia dla rodzin i osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji. Zaistniałe zmiany nałożyły na miasto Hrubieszów 

więcej obowiązków. 

                                            
5 Źródło: Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania 
Lokalnych Programów Rewitalizacji, Lublin, czerwiec 2010, Załącznik nr 2.  

http://www.stat.gov.pl/
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Zadania związane z pomocą społeczną i opieką społeczną na terenie miasta 

Hrubieszowa są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie  

i przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie. 

W ramach swoich działań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny  

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie  

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obszar działania Ośrodka obejmuje 

teren miasta Hrubieszowa. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy  

w szczególności: 

1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 

rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej. 

2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej. 

3. Opracowanie i realizacja miejskiej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej, 

w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, budownictwa 

socjalnego. 

4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin. 

5. Praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom 

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

6. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawowo świadczeń. 

7. Szeroko rozumiana współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi 

i społecznymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej. 

Świadczona pomoc społeczna i opieka ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem jest 

zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Realizowana praca 

socjalna ma na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym 

poprzez wzrost ich aktywności i samodzielności życiowej.  

Dominującą przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie, bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego  

w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, niepełnosprawność oraz potrzeba ochrony 

macierzyństwa. Wśród form pomocy realizowanych w ramach zadań zleconych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej najwięcej jest zasiłków okresowych przyznanych 

z powodu braku możliwości zatrudnienia. Wśród form pomocy realizowanych w ramach 
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zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej najwięcej rodzin korzysta  

z zasiłków celowych i w naturze (żywność, opał, odzież). Duża liczba rodzin korzysta 

także z posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób, korzystających z zasiłków pomocy społecznej  

w Mieście Hrubieszowie w latach 2006 – 2009. 

Tabela 12. Liczba osób korzystających z zasiłków z pomocy społecznej w mieście Hrubieszowie  
w latach 2006-2009 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Liczba osób korzystających z zasiłków: 1103 984 924 807 

 Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie 

W 2006 r. liczba mieszkańców Hrubieszowa wg faktycznego miejsca zamieszkania 

wynosiła 18549 osób. Z zasiłków z pomocy społecznej skorzystały 1103 osoby, co 

oznacza, że na 1 tys. ludności z tej formy pomocy skorzystało ponad 59 mieszkańców 

Hrubieszowa. Dla Województwa Lubelskiego wskaźnik ten wyniósł 90 osób6. Biorąc 

powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że pod względem liczby osób korzystających  

z zasiłków pomocy społecznej, obszar Miasta Hrubieszowa prezentuje się korzystniej na 

tle miast Województwa Lubelskiego. 

W Hrubieszowie działa również Środowiskowy Dom Samopomocy. Stanowi on jednostkę 

budżetową Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie, która jest domem dziennego pobytu dla 

35 dorosłych osób, ośrodkiem wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie. Świadczy usługi specjalistyczne dla osób będących w kryzysie 

psychicznym, pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego lub po leczeniu zamkniętym  

w szpitalach neuro-psychiatrycznych, zapewnia możliwość rozwijania zainteresowań  

w pracowniach: kulinarnej, plastycznej, krawieckiej, psycho-edukacyjnej, techniczno-

stolarskiej, komputerowej, rehabilitacji ruchowej. Domownicy mogą korzystać z usług 

pielęgniarki i psychologa. 

3.2.5 Bezpieczeństwo publiczne 

Policja 

Przestępczość jest jednym z tych zjawisk społecznych, które odciskają dotkliwe piętno na 

funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Przestępczość to margines życia społecznego, ale 

intensywność zdarzeń oraz częstotliwość, z jaką występują, mogą mieć wpływ na 

formowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność miasta. 
                                            
6 Źródło: Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania 
Lokalnych Programów Rewitalizacji, Lublin, czerwiec 2010, Załącznik nr 2 
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Władze miasta, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy włączyły się w opracowanie przez powiat 

programu „Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Powiat hrubieszowski”, który został przyjęty  

w 2004 roku. Działania tam zawarte realizowane przez samorząd terytorialny i instytucje 

odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa na terenie gmin tworzących powiat wpisują się  

w działania realizowane na terenie miasta. W programie stwierdzono konieczność 

podjęcia działań na rzecz pogłębienia współpracy pomiędzy policją a mieszkańcami. W 

programie zawarto także szereg działań, które przy wspólnej ich realizacji z policją, strażą 

pożarną i innymi służbami porządkowymi powinny przyczynić się do wzrostu 

bezpieczeństwa w mieście. 

Źródłem informacji na temat stanu bezpieczeństwa i liczby przestępstw w Mieście 

Hrubieszowie są dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Poniższa 

tabela prezentuje liczbę przestępstw w latach 2006 – 2009 na obszarze Hrubieszowa. 

Tabela 13. Przestępstwa w Mieście Hrubieszowie w latach 2006 – 2009  

Rok Liczba przestępstw 

2006 503 
2007 455 
2008 458 
2009 516 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie 

W zakresie wykrywalności ogólnej Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie  

w analizowanym okresie uzyskała następujące wyniki: 

 w 2006 roku uzyskano I miejsce w województwie z wynikiem 91,0 

 w 2007 roku uzyskano I miejsce w województwie z wynikiem 91,7 

 w 2008 roku uzyskano I miejsce w województwie z wynikiem 90,8 

 w 2009 roku uzyskano II miejsce w województwie z wynikiem 88,9. 

Odnosząc się do zagrożenia przestępczością w miastach porównywalnych terytorialnie do 

Miasta Hrubieszowa, w szczególności Tomaszowa Lubelskiego i Świdnika i innych miast 

powiatowych Województwa Lubelskiego należy zaznaczyć, że zagrożenie 

przestępczością utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

Przy liczbie mieszkańców Miasta Hrubieszowa wg faktycznego miejsca zamieszkania 

wynoszącej w 2006 roku 18 549 osób i liczbie przestępstw wynoszącej 503, otrzymamy 

27,1 przestępstw na 1 tys. ludności. Dla województwa lubelskiego wskaźnik ten wynosi 
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26,47. Oznacza to, że obszar Miasta Hrubieszowa prezentuje się pod tym względem 

gorzej, a tym samym spełnia kryterium do wyznaczenia obszaru rewitalizacji, którym 
jest: wysoki poziom przestępczości i wykroczeń. 

Straż pożarna 

Za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony życia, zdrowia  

i środowiska przyrodniczego poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, 

ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne odpowiada Powiatowa 

Komenda Straży Pożarnej w Hrubieszowie należąca do Jednostki Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. 

Zagrożenia chemiczno-ekologiczne 

Stwarzają je toksyczne środki przemysłowe występujące w zakładach pracy oraz 

przewożone transportem kolejowym i drogowym. Zakłady pracy posiadające toksyczne 

środki przemysłowe mają opracowane plany działania na wypadek wystąpienia 

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Obejmują one zagadnienia organizacyjne, 

wyposażenie w sprzęt ratowniczy i środki do neutralizacji oraz zasady prowadzenia akcji 

ratowniczych. Jednak na terenie miasta i powiatu większe zagrożenie od obiektów 

stacjonarnych stwarzają środki transportu, drogowe i kolejowe przewożące toksyczne 

środki przemysłowe. Zagrożenie tego typu występuje na trasie Warszawa-Gdańsk. Tymi 

trasami przewożone są między innymi; chlor, amoniak, gaz propan-butan, kwasy, 

benzyny w ilościach trudnych do oszacowania. Największe zagrożenie stwarza PKP LHS 

Sp. z o.o. Zamość Stacja Hrubieszów Towarowy ul. Nowa 100 - transport kolejowy 

toksycznych środków przemysłowych. 

3.2.6 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach LPR 

Główną grupą społeczną wymagającą wsparcia w ramach LPR są oczywiście mieszkańcy 

Miasta Hrubieszowa, którzy bezpośrednio doświadczają skutków złego stanu obiektów, w 

których zamieszkują oraz niesprawnych sieci i ich awarii, obniżonego poziomu 

bezpieczeństwa publicznego oraz pogorszonych warunków środowiskowych.  

Odrębną grupą mieszkańców Miasta wymagającą wsparcia w ramach LPR są osoby 

(rodziny) ubogie i zagrożone wykluczeniem społecznym. Kolejną grupą społeczną, która 

wymaga wsparcia w ramach LPR są osoby (rodziny) patologiczne. Problemy społeczne 

                                            
7 Źródło: Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania 
Lokalnych Programów Rewitalizacji, Lublin, czerwiec 2010 
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są w dużej mierze pochodną wysokiej stopy długotrwałego bezrobocia. Stąd też, osobami 

które wymagają wsparcia w ramach LPR są także osoby długotrwale bezrobotne. 

Niekorzystna pod względem społecznym sytuacja może ulec zmianie przy ożywieniu 

gospodarczym Hrubieszowa i podjęciu przez długotrwale bezrobotnych mieszkańców 

tego obszaru zatrudnienia w nowo powstałych miejscach pracy.  

Dzięki realizacji LPR wsparcie otrzymają również prywatni właściciele nieruchomości  

i przedsiębiorcy na obszarze Miasta. Obecnie, zły stan infrastruktury i ograniczona 

dostępność nieruchomości obniża ich wartość i wpływy z prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

3.2.7 Identyfikacja problemów w sferze społecznej 

Niniejszy LPR Miasta Hrubieszowa jest dokumentem uwzględniającym opinie i uwagi 

zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Zgodnie z przyjętą metodologią, powstał on 

przy współudziale samorządu terytorialnego z innymi podmiotami i organizacjami. 

Efektem konsultacji było wyłonienie, w drodze konsensusu głównych problemów 

dotykających miasto Hrubieszów oraz jego mieszkańców.  

W wyniku dyskusji uczestnicy warsztatów zdefiniowali następujące problemy w sferze 

społecznej: 

 wzrost zagrożeń w ruchu komunikacyjnym, 

 ograniczona oferta spędzania wolnego czasu, 

 niski poziom aktywności społecznej mieszkańców, 

 niski udział mieszkańców w imprezach organizowanych na terenie miasta, 

 brak wyższej uczelni, 

 słabo wyeksponowane walory historyczne- niewystarczająca promocja, 

 niska jakość usług medycznych, 

 ograniczona dostępność usług medycznych, 

 starzenie się społeczeństwa, 

 ograniczony dostęp osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej, 

 bariery mentalne ograniczające rozwój innowacyjności, 

 ograniczony rynek pracy, 

 niska siła nabywcza lokalnej społeczności, 

 słabo rozwinięta sfera usług, 

 ograniczona ilość animatorów kulturalnych, 

 rosnące zjawisko eurosierot, 

 brak inicjatywy i przedsiębiorczości lokalnej społeczności, 
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 rosnące bezrobocie, 

 niezdrowy styl odżywiania dzieci i młodzieży, 

 ujemny przyrost naturalny, 

 ograniczone możliwości zdobywania wykształcenia zawodowego, 

 niewykorzystany potencjał turystyczny - niska promocja miasta. 

3.3 SFERA GOSPODARCZA 

Hrubieszów jest przykładem typowego miasta położonego na południowych kresach 

wschodnich polskich. Miasto poprzez swoje położenie geograficzne na szlaku handlowym 

prowadzonym ze wschodu na zachód w ostatnich dwóch wiekach rozwijało się w cieniu 

dominującego Lwowa i Lublina. Po 1945 roku w wyniku zmian granic państwowych miasto 

stało się najbardziej wysuniętym miastem na wschód polskim położenie to 

zdeterminowało warunki rozwoju gospodarczego Hrubieszowa. Miasto poprzez swoje 

położenie stało się miastem pogranicza i ośrodkiem wymiany handlowej 

międzynarodowej. W czasach PRL miasto było zapleczem rolniczego regionu 

dysponującego najlepszym w Polsce kompleksem gleb pszenno-buraczanych (słynne 

hrubieszowskie czarnoziemy). Funkcjonowały tu zakłady przetwórstwa rolno-

spożywczego, w tym jedyna w kraju fabryka lnu "Hakon". Zmiana ustroju polityczno-

gospodarczego postawiła w niekorzystnej sytuacji rolnictwo, a w szczególności oparte  

o PGR-y rolnictwo hrubieszowskie. Odbiło się to na kondycji zakładów funkcjonujących w 

mieście, które po kolei ogłaszały upadłość. Wprawdzie w tym samym czasie powstawały 

firmy prywatne, ale nie wypełniły one luki gospodarczej, zwłaszcza w kontekście 

bezrobocia i obsługi rolnictwa. W wyniku kryzysu  

w gospodarczego Rosji, Hrubieszów, będący po otwarciu przejścia granicznego  

w pobliskim Zosinie, "małą bramą Europy na Wschód", przestał praktycznie korzystać  

z profitu nadgranicznego położenia.  

Budowa linii szerokotorowej kolejowej prowadzącej z Ukrainy do Huty Katowice 

spowodowała, że miasto stało się punktem na szlaku transportu towarowego. 

Funkcjonowanie stacji kolejowej w przyszłości może być ważnym atutem gospodarczego 

rozwoju miasta. W odległości niedalekiej znajduje się przejście graniczne polsko-

ukraińskie w Zosinie, które oddziałuje na rozwój gospodarczy i wymianę przygraniczną. 

Miasto Hrubieszów należy do średniouprzemysłowionych. Obszar miasta pozbawiony jest 

atrakcyjnych bogactw naturalnych. Występują tu przede wszystkim kopaliny dla 

budownictwa i produkcji wyrobów ceramicznych dla budownictwa. W sąsiedztwie 

Hrubieszowa funkcjonują dwie duże cukrownie: Werbkowice od strony zachodniej, przy 
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trasie do Zamościa i Strzyżów od strony wschodniej przy drodze do przejścia granicznego 

w Zosinie. 

Liczący ponad 18 tys. mieszkańców Hrubieszów jest jednym z ważniejszych ośrodków 

terenów nadgranicznych Lubelszczyzny, wypełniając m.in. funkcje lokalne i regionalne,  

w tym gospodarcze i ośrodka współpracy transgranicznej. Właśnie ta ostatnia funkcja ma 

potencjalne szanse wpływać na sytuację gospodarczą Hrubieszowa. Przystąpienie Polski 

do Unii Europejskiej spowodowało, że granica wschodnia stała się czynnikiem z jednej 

strony utrwalającym opóźnienia, z drugiej zaś – dającym szanse rozwojowe. Decydują  

o tym: zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów przygranicznych przy wewnętrznej 

i zewnętrznej granicy UE, wzrost atrakcyjności gospodarczej regionów przy granicach 

wewnętrznych UE, fakt sąsiadowania z regionami na różnym (na wschodzie – niższym) 

poziomie rozwoju, różnice w dostępności komunikacyjnej i rozmieszczeniu przejść 

granicznych, potrzeby magazynowe, spedycyjne, obsługi ruchu tranzytowego i inne. 

Peryferyjność Polski, Województwa Lubelskiego oraz Miasta Hrubieszowa może być 

złagodzona położeniem na europejskich szlakach komunikacyjnych. Dlatego też,  

w programowych dokumentach krajowych oraz dokumentach regionalnych o znaczeniu 

strategicznym, położenie przy wschodniej granicy Polski i UE jednocześnie, postrzegane 

jest jako szansa na wypromowanie tych obszarów jako platformy współpracy pomiędzy 

regionami Polski i Unii Europejskiej, a krajami Europy Wschodniej. Warunkiem 

niezbędnym jest, aby w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej uległa 

koniecznej i fundamentalnej poprawie sieć transportu. Konieczna jest rozbudowa 

infrastruktury granicznej, transportowej, turystycznej i służącej ochronie środowiska, jak 

również przekazanie polskich doświadczeń regionom przygranicznym wschodnich 

sąsiadów Polski. Ożywienie gospodarcze w regionach przygranicznych może 

przekształcić się w trwały trend pozwalający, przy wsparciu państwa, łagodzić 

destrukcyjne oddziaływanie syndromu peryferyjności tych regionów8. Samo położenie  

w obszarze przygranicznym i na ważnych szlakach transportowych nie wystarczy do 

osiągnięcia z tego tytułu maksymalnych korzyści, związanych choćby z rozwojem turystyki 

czy też napływem z zewnątrz nowych inwestycji. Należy mieć na uwadze te czynniki, 

które, są zagrożeniem dla rozwoju tych obszarów. Niedostosowanie ilościowe  

i jakościowe powiązań infrastrukturalnych o znaczeniu międzynarodowym do wielkości 

potencjalnych strumieni osób i towarów, niezrealizowanie takich inwestycji, jak: 

rozbudowa infrastruktury granicznej, transportowej, turystycznej i ochrony środowiska, 

                                            
8 źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020; Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007 – 2013; Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
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może spowodować, że regiony przygraniczne, w tym Miasto Hrubieszów nie skorzystają 

ze swego położenia geograficznego. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w aspekcie wpływu na rozwój gospodarczy za główny 

czynnik wspomagający należy uznać: 

przygraniczne położenie Miasta 

pod warunkiem, że dalszy rozwój różnych form współpracy transgranicznej przebiegać 

będzie w kierunku większej konkretyzacji działań i zaangażowania do realizacji 

konkretnych projektów szerszego grona partnerów: samorządów gminnych, powiatowych 

i województwa, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, instytucji działających 

na rzecz zatrudnienia, instytucji wspomagających rozwój biznesu itp., przy maksymalnym 

wykorzystaniu środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć, głównie z Unii 

Europejskiej. 

Jak dotąd, województwo lubelskie w którym usytuowane jest Miasto Hrubieszów, mimo 

podjęcia działań rozwojowych, nadal należy do słabszych ekonomicznie regionów w kraju 

i jednych z najsłabszych w Unii Europejskiej. Produkt Krajowy Brutto Województwa 

Lubelskiego należy do najniższych w kraju. Jest dwukrotnie niższy niż potencjał 

terytorialny i o 40% niższy niż potencjał ludnościowy. Zmniejsza się w relacji do średniej 

krajowej o ok. 0,5 punktu procentowego rocznie. Dynamika wzrostu PKB wskazuje na 

niekorzystne zjawisko wolniejszego rozwoju województwa lubelskiego w stosunku do 

średniej krajowej. 

Przepaść dzieląca województwo lubelskie w stosunku do średniej krajowej pod względem 

PKB na mieszkańca w okresie 2002 – 2007 pogłębiła się. Prezentuje to tabela nr 14.  

Tabela 14. Produkt krajowy brutto na mieszkańca w województwie lubelskim i na tle kraju 

Wyszczególnienie j.m. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PKB na 1 mieszkańca – Polska zł 21 149 22 075 24 215 25 767 27 799 30 873 

PKB na 1 mieszkańca – województwo 
lubelskie zł 14 905 15 589 16 771 17 591 18 779 20 913 

PKB na 1 mieszkańca w województwie 
lubelskim, Polska = 100 % 70,5 70,6 69,3 68,3 67,6 67,7 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

W analizowanym okresie wskaźnik PKB na mieszkańca w województwie lubelskim spadł 

z 70,5% średniej krajowej do 67,7%. Jeszcze gorzej pod względem tego wskaźnika 

prezentuje się podregion chełmsko-zamojski, gdzie zlokalizowane jest Miasto 

Hrubieszów.   

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 15. Produkt krajowy brutto na mieszkańca w podregionie chełmsko-zamojskim i na tle 
województwa lubelskiego i kraju. 

Wyszczególnienie j.m. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PKB na 1 mieszkańca – Polska zł 21 149 22 075 24 215 25 767 27 799 30 873 

PKB na 1 mieszkańca – województwo 
lubelskie zł 14 905 15 589 16 771 17 591 18 779 20 913 

PKB na 1 mieszkańca – podregion 
chełmsko-zamojski zł 12 905 13 479 14 463 15 213 16 408 18 395 

PKB na 1 mieszkańca, Polska = 100 % 61,0 61,1 59,7 59,0 59,0 59,6 

PKB na 1 mieszkańca, województwo = 
100 % 86,6 86,5 86,2 86,5 87,4 88,0 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

Powyższa tabela wyraźnie wskazuje, że wartość analizowanego wskaźnika kształtuje się 

znacząco poniżej poziomu uzyskiwanego w województwie lubelskim i w kraju. Wprawdzie 

w badanym okresie wzrósł on z 86,6% do 88,0% średniej dla województwa, niemniej 

jednak nadal jest to dużo poniżej średniej. W 2002 r. w podregionie chełmsko-zamojskim 

uzyskano zaledwie 61,0% poziomu uzyskanego w kraju. W 2007 r. było jeszcze gorzej, 

ponieważ wskaźnik ten spadł do 59,6% średniej krajowej. 

3.3.1 Struktura podstawowych branż gospodarki, ilość podmiotów 
gospodarczych, aktywność zawodowa i gospodarcza mieszkańców  

Zmiany zaistniałe po 1990 roku i odejście od gospodarki socjalistycznej oraz przejście do 

modelu gospodarki wolnorynkowej zmieniły w sposób zasadniczy mechanizmy 

dotychczasowego rozwoju gospodarczego miasta. Oparcie rozwoju gospodarczego Polski 

na aktywności ekonomicznej poszczególnych jednostek i odejście od modelu, w którym 

państwo wszystko organizuje i zabezpiecza zmieniło w sposób zasadniczy 

dotychczasowe reguły zachowań ekonomicznych społeczeństwa. Zaistniała transformacja 

w gospodarce Polski zmieniła również reguły działalności ekonomicznej. W pierwszym 

okresie nastąpiło załamanie się branży surowcowo-paliwowej oraz przemysłu 

włókienniczego i elektronicznego, które zostały wystawione na olbrzymią konkurencję ze 

strony importu tańszych wyrobów z krajów Dalekiego Wschodu. Procesy te odbiły się 

niekorzystnie na podmiotach gospodarczych tych branż działających na terenie miasta. 

Zaistniałe zmiany gospodarcze spowodowały również odejście od transportu kolejowego 

dominującego w okresie PRL w przewozach towarowych na rzecz transportu 

samochodowego. Zmiana ta wyzwoliła nowe impulsy rozwojowe w gospodarce miasta.  

 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 16. Pracujący w głównym miejscu pracy wg płci 

Pracujący 2005 2006 2007 2008 Dynamika 2008/2005 
(%) 

Ogółem 4 036 4 149 4 071 4 215 104,4 

Mężczyźni 1 884 1 959 1 863 1 898 100,7 

Kobiety 2 152 2 190 2 208 2 317 107,7 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

Z powyższej tabeli wynika, że w latach 2005 – 2008 liczba osób zatrudnionych wg stałego 

miejsca pracy na przemian malała i wzrastała. Niemniej jednak, jeżeli przyjąć stan z 2005 

roku za 100% to w 2008 r. liczba pracujących wzrosła do poziomu 104,4% z 2005 roku, 

co oznacza wzrost o 179 osób. Większa aktywność zawodowa cechowała kobiety, które 

stanowiły ponad 53%-54% ogólnej liczby pracujących. Ponadto, liczba kobiet pracujących 

w głównym miejscu pracy rosła w każdym roku analizowanego okresu. 

Tabela 17. Wskaźnik aktywności zawodowej mieszkańców Hrubieszowa w 2008 r. na tle miast 
województwa lubelskiego 

Jednostka terytorialna % ludności w wieku 
produkcyjnym 

Pracujący ogółem Pracujący 
w stosunku do 

liczby mieszkańców 
w wieku 

produkcyjnym 
osoby 

% udział 
w ogólnej 

liczbie 
mieszkańców 

Hrubieszów 66,5 % 4 215 22,94 % 35,03% 
Województwo lubelskie - 
miasta 66,2 % 285 791 28,40 % 42,89 % 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl oraz obliczenia własne na podstawie: 
GUS, Bank Danych Regionalnych 

Jak wynika z powyżej prezentowanych danych sytuacja w Mieście Hrubieszowie pod 

względem aktywności zawodowej mieszkańców jest gorsza niż w miastach województwa 

lubelskiego. Niższy jest udział mieszkańców pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców 

i wynosi – 22,94% dla Hrubieszowa i 28,40% dla miast województwa. Ponadto niższy jest 

wskaźnik liczby pracujących do ogólnej liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym  

i wynosi odpowiednio 35,03% dla Hrubieszowa i 42,89% dla miast Lubelszczyzny. 

Mierząc potencjał gospodarczy Hrubieszowa ilością podmiotów gospodarczych można 

stwierdzić, że na tle miast województwa lubelskiego, mieszkańcy Hrubieszowa wykazują 

większą aktywność w obszarze działalności gospodarczej. Liczbę podmiotów 

gospodarczych Miasta Hrubieszowa w przeliczeniu na 100 mieszkańców w porównaniu 

do miast Województwa Lubelskiego w latach 2005 - 2009 prezentuje poniższa tabela. 

 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 18. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem i na 100 osób w Hrubieszowie i na tle 
miast województwa lubelskiego. 

j.s.t. Wyszczególnienie 
lata 

2005 2006 2007 2008 2009 

M
ia

st
o 

H
ru

bi
es

zó
w

 Liczba mieszkańców wg faktycznego 
miejsca zamieszkania 18 633 18 549 18 479 18 378 18 381 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych* 1 973 1 985 1 984 2 004 1 992 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych na 100 osób 10,59 10,70 10,74 10,90 10,84 

W
oj

ew
ód

zt
w

o 
Lu

be
ls

ki
e 

- 
m

ia
st

a 

Liczba mieszkańców wg faktycznego 
miejsca zamieszkania 1 016 865 1 013 049 1 008 656 1 006 032 1 003 920 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych* 100 495 100 576 100 168 101 353 102 299 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych na 100 osób 9,88 9,93 9,93 10,07 10,19 

* podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 
Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

Na terenie Miasta Hrubieszowa w 2009 roku działały 1992 podmioty gospodarki, 

zarejestrowane w rejestrze REGON, w tym 1909 (95,83%) sektora prywatnego. W ogólnej 

liczbie podmiotów publicznych zarejestrowano: 

− 58 państwowych i samorządowych jednostek prawa budżetowego, 

− 1 spółkę handlową, 

− 1 gospodarstwo pomocnicze 

Struktura podmiotów sektora prywatnego przedstawiała się następująco: 

− 58 państwowych i samorządowych jednostek prawa budżetowego, 

− 1583 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

− 54 spółki handlowe, 

− 6 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, 

− 14 spółdzielni, 

− 2 fundacje, 

− 41 stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

W okresie 2005 – 2009 odnotowano wzrost ilości zarejestrowanych i działających na 

terenie miasta podmiotów gospodarczych. Wzrost ten jest jednak niewielki - z 1973 

podmiotów (2005 rok) do 1992 (2009 rok), czyli o 19 podmiotów (0,96%).   

Tabela 19. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sekcji PKD 2004 

SEKCJA PKD 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 22 24 20 21 23 1 

sektor publiczny 0 0 0 0 0 0 

sektor prywatny 22 24 20 21 23 1 

D - Przetwórstwo przemysłowe 132 132 132 133 133 1 

http://www.stat.gov.pl/
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sektor publiczny 0 0 0 0 0 0 

sektor prywatny 132 132 132 133 133 1 
E - Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, wodę 3 3 3 3 4 1 

sektor publiczny 2 2 2 2 2 0 

sektor prywatny 1 1 1 1 2 1 

F - Budownictwo 152 151 160 176 178 26 

sektor publiczny 2 2 1 1 1 -1 

sektor prywatny 150 149 159 175 177 27 

G - Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodów, 
motocykli oraz artykułów użytku 
osobistego  
i domowego 

913 899 887 864 840 -73 

sektor publiczny 0 0 0 0 0 0 

sektor prywatny 913 899 887 864 840 -73 

H - Hotele i restauracje 57 57 60 60 63 6 

sektor publiczny 1 1 1 1 1 0 

sektor prywatny 56 56 59 59 62 6 

I - Transport, gospodarka magazynowa i 
łączność 146 145 144 147 148 2 

sektor publiczny 2 2 1 1 1 -1 

sektor prywatny 144 143 143 146 147 3 

J - Pośrednictwo finansowe 68 72 75 70 72 4 

sektor publiczny 0 0 0 0  0 

sektor prywatny 68 72 75 70 72 4 

K - Obsługa nieruchomości, wynajem 
i usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

186 199 196 193 193 7 

sektor publiczny 19 20 20 17 17 -2 

sektor prywatny 167 179 176 176 176 9 

L - Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie 
społeczne i powszechne ubezpieczenie 
zdrowotne 

17 17 17 18 18 1 

sektor publiczny 16 16 16 16 16 0 

sektor prywatny 1 1 1 2 2 1 

M - Edukacja 47 47 43 46 48 1 

sektor publiczny 37 37 33 33 33 -4 

sektor prywatny 10 10 10 13 15 5 
N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 106 109 114 141 138 32 

sektor publiczny 7 7 7 7 7 0 
sektor prywatny 99 102 107 134 131 32 
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O - Działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała 124 130 133 132 134 10 

sektor publiczny 5 5 5 5 5 0 

sektor prywatny 119 125 128 127 129 10 

OGÓŁEM: 1 973 1 985 1 984 2 004 1 992 19 

sektor publiczny 91 92 86 83 83 -8 

sektor prywatny 1 882 1 893 1 898 1 921 1 909 27 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

W przypadku sektora prywatnego do 2008 r. notowano systematyczny wzrost liczby 

podmiotów, ale w roku 2009 ich liczba spadła. Równocześnie, w analizowanym okresie 

spadła liczba podmiotów sektora publicznego. Łącznie te dwie tendencje złożyły się na 

stosunkowo niewielki wzrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2005 – 2009, bo 

tylko o 19.  

Najwięcej podmiotów przybyło w sekcjach: 

− ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 32, 

− budownictwo – 26, 

− działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała – 10.  

Bardzo duży spadek zanotowano w sekcji „G” tj. handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodów, motocykli oraz artykułów użytku osobistego  

i domowego. Liczba przedsiębiorstw działających w tym sektorze spadła aż o 73 

podmioty.  

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), 

wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251 

poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.), która zastąpiła dotychczasową Polską Klasyfikację 

Działalności z 2004 roku. 

Liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych wg PKD 2007 prezentuje tabela nr 

20 

Tabela 20. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sekcji PKD 2007 
(dane za 2009 r.) 

SEKCJA PKD 2007 Liczba 
podmiotów 

Udział %   
w ogólnej liczbie 

podmiotów 
A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 21 1,05,% 

sektor publiczny 0  

sektor prywatny 21  

C - Przetwórstwo przemysłowe 127 6,38% 

sektor publiczny 0  

http://www.stat.gov.pl/
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sektor prywatny 127  
D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

3 0,15% 

sektor publiczny 1  

sektor prywatny 2  
E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana  
z rekultywacją 

4 0,20% 

sektor publiczny 1  

sektor prywatny 3  

F – Budownictwo 183 9,19% 

sektor publiczny 1  

sektor prywatny 182  

G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

819 41,11% 

sektor publiczny 0  

sektor prywatny 819  

H - Transport i gospodarka magazynowa 143 7,18% 

sektor publiczny 1  

sektor prywatny 142  

I - Działalność związana z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi 63 3,16% 

sektor publiczny 1  

sektor prywatny 62  

J - Informacja i komunikacja 22 1,10% 

sektor publiczny 0  

sektor prywatny 22  

K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 72 3,61% 

sektor publiczny 0  

sektor prywatny 72  

L - Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 70 3,51% 

sektor publiczny 16  

sektor prywatny 54  

M - Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 99 4,97% 

sektor publiczny 1  
sektor prywatny 98  

N - Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 24 1,20% 

sektor publiczny 0  

sektor prywatny 24  
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O - Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

17 0,85% 

sektor publiczny 16  

sektor prywatny 1  

P – Edukacja 49 2,46% 

sektor publiczny 34  

sektor prywatny 15  

Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 128 6,43% 

sektor publiczny 6  

sektor prywatny 122  

R - Działalność związana z kulturą, rozrywką  
i rekreacją 26 1,31% 

sektor publiczny 5  

sektor prywatny 21  

S - Pozostała działalność usługowa   122 6,12% 

sektor publiczny 0  

sektor prywatny 122  

OGÓŁEM: 1 992  

sektor publiczny 83  

sektor prywatny 1 909  

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych i działających na terenie 

miasta dominują podmioty należące do sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle – ponad 41%. W dalszej kolejności są 

przedsiębiorstwa działające w branżach: budownictwo – ponad 9%, transport  

i gospodarka magazynowa – ponad 7%, przetwórstwo przemysłowe, opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna oraz pozostała działalność usługowa – wszystkie ponad 6%.  

Wśród zarejestrowanych i działających na terenie miasta podmiotów gospodarczych 

dominują podmioty należące do sektora prywatnego (ponad 95,83%). Wśród nich 

zdecydowaną większość stanowią przedsiębiorstwa prowadzone w formie działalności 

gospodarczej osób fizycznych (1583 tj. 82,92% podmiotów sektora prywatnego). Stanowi 

to atut miasta, jeśli chodzi o stan przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwa te są jednak 

typowymi małymi przedsiębiorstwami rodzinnymi, prowadzącymi przede wszystkim 

działalność handlową i świadczące podstawowe drobne usługi. Niewiele spośród nich 

posiada bardziej zaawansowaną formę prawno-organizacyjną jak spółki z o.o. i spółki 

prawa handlowego. Ponadto ich liczba w okresie 2005 – 2009 zmniejszyła się o 7.  

http://www.stat.gov.pl/
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W 2005 r. było ich 1590, a w kolejnych: 2006 r. – 1589, 2007 r. – 1588, 2008 r. – 1608, 

2009 r. – 15839. Wśród kierunków polityki inwestycyjnej Miasta jest wspieranie małej  

i średniej przedsiębiorczości.  

Większe podmioty gospodarcze występujące na terenie miasta to: 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Hrubieszów, 

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Hrubieszów, 

- Przedsiębiorstwo PKS Hrubieszów, 

- Jednostka Wojskowa Nr 4055 Hrubieszów, 

- Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz Hrubieszów, 

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. Hrubieszów, 

- PKP Przedsiębiorstwo Państwowe-Zakład Taboru w Lublinie - Sekcja Hrubieszów, 

- Miejska Służba Drogowa Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2. 

Pożądane jest, aby ważną rolę w mieście odgrywały większe zakłady produkcyjne o dużej 

wartości produkcji (usług) i zatrudniające wielu pracowników. Tymczasem, aż ponad 95% 

podmiotów gospodarczych działających w Hrubieszowie to pomioty zatrudniające do 9 

osób. Prezentuje to tabela nr 21.  

Tabela 21. Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości w Mieście Hrubieszów w 2009 r. 
Podmioty klasyfikowane wg kryterium liczby 

pracujących 
Liczba 

podmiotów 
Udział % w ogólnej 
liczbie podmiotów 

ogółem 1 992  

0 - 9 1 903 95,53% 

10 - 49 72 3,61% 

50 - 249 15 0,75% 

250 - 999 2 0,10% 

Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

W sąsiedztwie Hrubieszowa funkcjonują dwie duże cukrownie: Werbkowice od strony 

zachodniej, przy trasie do Zamościa i Strzyżów od strony wschodniej przy drodze do 

przejścia granicznego w Zosinie. 

Mieszkańcy i władze miasta wiążą duże nadzieje rozwoju gospodarczego pod kątem 

obsługi ruchu granicznego na zewnętrznej granicy Unii na Bugu. Stąd szeroka otwartość 

na nowych inwestorów i pomoc w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Do kierunków 

polityki inwestycyjnej Hrubieszowa należy rozwój przemysłu w oparciu o lokalny potencjał. 

Ważnym kierunkiem rozwoju Miasta jest bogactwo regionu w bardzo urodzajne gleby, 

tzw. czarnoziemy, które dają szerokie zaplecze zdrowych produktów rolnych, jako bazy 
                                            
9 Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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dla przetwórstwa żywnościowego. Z uwagi na przylegający do miasta teren typowo 

rolniczy, uzasadnionym byłoby pozyskanie dla miasta inwestorów prowadzących 

działalność w zakresie przetwórstwa rolno - spożywczego.  

3.3.2 Ulgi i ułatwienia dla przedsiębiorców 

Miasto należy do grupy gmin, które w trosce o rozwój przedsiębiorczości, wzrost 

inwestycji i zapobieganiu bezrobociu wprowadziły preferencyjne stawki podatkowe oraz 

ulgi w opłatach dla nowo powstających podmiotów gospodarczych. Szczególną troską 

władz są inwestycje oraz zagospodarowanie wolnych terenów i obiektów. 

Na mocy Uchwały Nr XVI/201/2000 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  

z dnia 11 lutego 2000 roku, nieruchomości lub ich części oraz grunty z nimi związane, 

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez nowo powstałe podmioty 

gospodarcze na terenie miasta Hrubieszowa, są zwolnione z podatku od nieruchomości w 

wysokości uzależnionej od liczby zatrudnionych pracowników i od długości prowadzenia 

działalności na danej nieruchomości. Przedsiębiorcom zatrudniającym co najmniej 3 

pracowników przysługuje w pierwszym roku działalności zwolnienie w wysokości 30%. 

Osoba, która zatrudni powyżej 15 osób może liczyć na zwolnienie w wysokości 70% w 

pierwszym roku działalności, a podmiot gospodarczy zatrudniający powyżej 100 

pracowników w pierwszym roku uzyskałby zwolnienie w wysokości 90%, a w kolejnych 

latach działalności odpowiednio – 80%, 70%, 60% i 50% w piątym roku działalności.  

Uchwałą Nr VII/69/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku Rada Miejska w Hrubieszowie zwolniła 

się od opłaty zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 

składane przez osoby bezrobotne. 

3.3.3 Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej 

Większość przedsiębiorstw działających na obszarze objętym Lokalnym Programem 

Rewitalizacji to podmioty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

zatrudniające do 9 osób. Niewiele jest większych przedsiębiorstw dających zatrudnienie 

dla kilkunastu czy kilkudziesięciu osób. W wyniku konsultacji społecznych przy 

opracowywaniu niniejszego LPR, zdefiniowane zostały następujące problemy w sferze 

gospodarczej: 

 ograniczone możliwości nabywcze społeczeństwa, 

 zdegradowana baza przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 brak lokalnego lobby biznesowego, 

 brak lokalnych stowarzyszeń gospodarczych wspierających mikroprzedsiębiorstwa, 
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 wysokie koszty rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 mała dywersyfikacja usług, 

 ograniczona dostępność komunikacyjna dla przedsiębiorstw, 

 ograniczony dostęp do funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

 niskie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwami, 

 brak inicjatyw gospodarczych, 

 niska konkurencyjność działających przedsiębiorstw handlowych, 

 mała produktywność kapitału, 

 ograniczona przestrzeń prowadzenia działalności gospodarczej, 

 niedostateczny poziom wsparcia dla nowo rozpoczynających działalność 

gospodarczą, 

 niska przedsiębiorczość mieszkańców, 

 brak przedsiębiorstw turystycznych, 

 słaba baza gastronomiczna i noclegowa, 

 wysokie koszty pracownicze, 

 brak wykorzystania byłej bazy państwowych zakładów produkcyjnych, 

 monopolizacja handlu - upadek drobnego handlu - zmniejszone wpływy do budżetu. 

3.4 ŚRODOWISKO I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

3.4.1 Środowisko przyrodnicze 

Budowa geologiczna 

Miasto Hrubieszów położone jest w obrębie dwóch mezoregionów: Grzęda 

Horodelska i Kotlina Hrubieszowska należących do Wyżyny Wołyńsko – Podlaskiej (wg J. 

Kondrackiego). Położone jest w obrębie mezozoicznej jednostki strukturalnej zwanej 

Niecką Lubelską.  

Ukształtowanie terenu 

Na ukształtowanie terenu Hrubieszowa znaczący wpływ mają następujące czynniki: 

wykształcenie litologiczne podłoża, działalność wód płynących oraz działalność człowieka. 

Największy wpływ na aktualne ukształtowania terenu miało zlodowacenie Wisły związane 

ze schyłkiem plejstocenu. Wówczas zostały zakumulowane lessy o miąższości 20 m, 

które występują na całym terenie miasta. Drugim ważnym elementem rzeźby terenu jest 

dolina Huczwy przebiegająca w układzie równoleżnikowym, została ona wycięta  

w osadach lessowych i częściowo piaszczystych. Na terenie miasta możemy wyróżnić 

dwa poziomy dolinne:  
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- młodszy poziom dolinny, 

- starszy poziom dolinny. 

Surowce mineralne 

W obrębie miasta udokumentowano dwa rodzaje złóż: 

- surowce ilaste ceramiki budowlanej – złoże lessów i glin „Feliks”, 

- surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego – złoże lessów „Hrubieszów”. 

Złoża „Feliks” znajdują się przy ul. Żeromskiego oraz na południe od ul. Dziekanowskiego. 

Stan zasobów tego złoża został określony na 925 tys. m3, powierzchnia złoża wynosi 

16,45 ha. W przeszłości było eksploatowane na potrzeby cegielni. Zasoby złoża 

„Hrubieszów” określa się na 1 519 tys. m3, jego powierzchnia wynosi 8,80 ha, nie jest ono 

obecnie eksploatowane.  

Gleby 

Gleby miasta Hrubieszów można zaliczyć do dobrych, wyróżniających się pod tym 

względem w skali kraju. Na obszarze Hrubieszowa gleby zaliczone są do rzędu 

brunatnoziemnych i czarnoziemnych. Gleby brunatne występują na obszarze Grzędy 

Horodelskiej na północ od doliny Huczwy. W dolinie Huczwy występują gleby deluwialne 

oraz gleby aluwialne i bagienne. Na łąkach wokół Teresówki znajdują się gleby torfowe 

niskie. Obszary dolin Huczwy za wyjątkiem łąk zajmują mady rzeczne. 

Klimat  

Klimat miasta Hrubieszowa należy do grupy klimatów umiarkowanych przejściowych ze 

znacznym wpływem kontynentalizmu. Charakteryzuje się on długim, ciepłym latem, długą 

mroźną zimą, a także dużym nasłonecznieniem oraz znacznym udziałem wiatrów 

wschodnich. Średnia miesięczna temperatura roku wynosi 7,2oC. Najchłodniejszym 

miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą –4,2oC, najcieplejszym lipiec, którego 

średnia temperatura wynosi 17,7 C. W okresie chłodnym, od listopada do marca, średnia 

wieloletnia temperatura kształtuje się na poziomie – 1,1 oC, zaś w okresie ciepłym, od 

kwietnia do października, odpowiednio 13,2 oC. 

Opady 

Opady w Hrubieszowie wykazują znacznie większe zróżnicowanie przestrzenne niż 

temperatury. Najsuchszymi miesiącami są styczeń i luty gdzie średnie wysokości sumy 

opadów wynoszą około 25 – 30 mm. Najwilgotniejszymi miesiącami jest lipiec. Średnia 

suma opadów dla miasta Hrubieszowa wynosi powyżej 90 mm/miesiąc. W okresie 
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wegetacyjnym od kwietnia do października miasto otrzymuje 410 mm opadów. Suma 

roczna opadów wynosi ok. 600 mm.  

Wody powierzchniowe 

Huczwa jest pierwszym dużym dopływem Bugu (ujście na 547,2 km), znajdującym się  

w całości w granicach Polski. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 1394,3 km2. Rzeka bierze 

początek w Justynówce, na zachodnim krańcu Grzędy Sokalskiej, niedaleko Tomaszowa 

Lubelskiego i Jeziora Wieprzowego. W Hrubieszowie Huczwa dzieli się na dwa ramiona 

obejmujące śródmieście. Oba ramiona są czynne, a rozdział przepływu regulowany jest 

zespołem jazów przy ul. Ciesielczuka. Na terenie miasta, na 7,2 km biegu rzeki, istniał 

wodowskaz kontrolujący zlewnię o powierzchni 1357,9 km2, funkcjonował on do 1960 roku 

Obecnie funkcjonuje wodowskaz przy zespole jazów przy ul. Ciesielczuka, na którym 

aktualnie nie są prowadzone odczyty stanu wody. Koryto Huczwy jest tworem 

dynamicznym, o czym świadczą rozległe terasy zalewowe i mocno wypłycone 

pozostałości starorzecza na północny – wschód od śródmieścia. Dolny odcinek rzeki 

stanowi granicę między Kotliną Hrubieszowską, a Działami Grabowieckimi i Grzędą 

Horodelską. Z krain tych do Huczwy spływają niewielkie cieki. Rzeka w dolnym biegu nie 

jest uregulowana, meandruje, wcinając się głęboko w dno doliny. Wcięcie sprowokowane 

zostało zniszczeniem piętrzeń przy młynach wodnych i dopasowaniem się do profilu rzeki 

do podstawy erozji. Kanał Ulga jest antropogenicznym tworem z występującym jeziorem 

przelewowym oraz z bezimiennymi ciekami w rejonie Teresówki. Kanał Ulga opływa 

wyniesienie śródmieścia od strony południowej. Przepływa on pod ul. Działkową, dalej 

płynie równolegle do niej, po czym biegnie pod ul. Staszica i ul. Ludną, gdzie wkracza na 

prawe skrzydło terasy zalewowej. Koryto kanału jest wąskie, a jego rolą jest 

odprowadzenie nadmiaru wód z rzeki Huczwy podczas wysokich stanów związanych  

z opadami lub roztopami. Na terenie miasta występuje jeden zbiornik małej retencji 

zlokalizowany na kanale Ulga o powierzchni 0,89 ha i pojemności ok. 10 000 m3.  

Wody podziemne  

Na obszarze Miasta Hrubieszów wydzielają się dwa poziomy wodonośne: 

- poziom w utworach czwartorzędowych; 

- poziom w utworach kredy górnej. 

Poziom wód czwartorzędowych występuje głównie w obrębie plejstoceńskich 

i holoceńskich utworów dolin rzecznych oraz w utworach piaszczystych wypełniających 

obniżenia w stropie utworów górnokredowych. Z uwagi na silne zróżnicowanie litologiczne 

oraz zmienny zasięg poziomy i pionowy warstw wodonośnych, poziom ten jest bardzo 
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niejednorodny. Ze względu na przypowierzchniowe występowanie, wody piętra 

czwartorzędowego mają związek hydrauliczny z powierzchnią i w sposób bezpośredni 

reagują na zmieniające się warunki hydrologiczne: wielkość opadów atmosferycznych 

i wahania wody w rzekach. Wody tego poziomu mają na ogół swobodne zwierciadło wody 

i są silnie narażone na zanieczyszczenia z powierzchni – fizykochemiczne  

i bakteriologiczne. 

Wody piętra kredowego stanowią główny, użytkowy poziom wodonośny. Poziom kredy 

zaopatruje miasto w wodę z ujęć zlokalizowanych w Teresówce. Występują w obrębie 

stropowej, spękanej do około 150 m ppt partii górotworu kredowego. Największe dopływy 

z tego piętra notowane są w interwale głębokości od  ok. 30,0 - 90,0 m ppt. Powyżej 

występować mogą lokalnie warstwy wodonośne, których obecność wynika 

z przemiennego zalegania bardziej i mniej spękanych warstw utworów górnokredowych. 

Wody podziemne piętra kredowego charakteryzują się na ogół bardzo dobrą jakością. 

Jest to woda słodka bardzo czysta i czysta, która posiada naturalny chemizm i wskaźniki 

bakteriologiczne spełniające wymagania dla wody pitnej. Woda ta może być stosowana 

do celów pitnych i gospodarczych bez uzdatniania. Woda z ujęć w Teresówce 

charakteryzuje się wysoką jakością i odpowiada klasie Ib. Ujęcia w Teresówce mają 

zatwierdzone strefy ochrony bezpośredniej, zamykające się w granicach ujęć. Źródłem 

zanieczyszczeń wód podziemnych poziomu czwartorzędowego, jak i kredowego mogą 

być odcieki z wysypiska śmieci, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin lub ścieki 

sanitarne. 

Flora 

Na terenie miasta Hrubieszowa dominują biocenozy antropogeniczne zieleni miejskiej. 

Tereny zieleni miejskiej są stosunkowo niewielkie. Lasy na obszarze Hrubieszowa 

stanowią mniejszość, zajmują one 2,5 % powierzchni miasta i występują w postaci 

niewielkich obszarów leśnych. Lasy zlokalizowane są jedynie w Teresówce i na granicy 

miasta (Safarowszczyzna). Drzewostan porastający Teresówkę w części środkowej  

i południowej tworzą graby, dęby szypułkowe z domieszką buku oraz sosny (w wieku ok. 

30, 40 lat). Część południowa porośnięta jest topolą mieszańcową. Drzewostany te 

oddzielone są pozostałościami zdegradowanego wilgotnego lasu olszowego. Obrzeża 

lasu od strony wschodniej porośnięte są nasadzeniami robinii akacjowej. Na obrzeżach od 

strony zachodniej rośnie sosna pochodząca z nasadzeń. W bogatej warstwie krzewów, 

poza podrostem drzew występują takie gatunki jak: bez czarny, czeremcha pospolita, 

kruszyna pospolita, rzadziej czereśnia trześnia (ptasia). Gatunki te obrzeżają teren leśny 

od strony zachodniej. W warstwie zielnej, rozwijającej się wczesną wiosną możemy 

spotkać m.in.: zawilce gajowe, miodunka ćma, fiołek leśny, w miejscach wilgotnych 
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ziarnopłon wiosenny, w rozproszeniu turzyca leśna i kuklik pospolity. Z gatunków 

chronionych występuje tu kopytnik pospolity, który tworzy dość liczną populację. 

Drzewostan lasu Dębinka – Saforowszczyzna porasta wąwozy lessowe. Las porastają 

dęby w wieku ok. 80 – 100 lat, graby – ok. 40 lat, rzadziej lipy. Runo jest znacznie 

bogatsze w porównaniu z grądem porastającym Teresówkę. Występują tu m.in.: zawilec 

gajowy, zawilec żółty, miodunka ćma, kokoryczka wielokwiatowa, konwalijka dwulistna 

oraz kopytnik pospolity. Uzupełnieniem runa jest: groszek wiosenny, pokrojem czworolist 

pospolity, w miejscach wilgotnych ziarnopłon wiosenny. Spotyka się tu chronionego 

wawrzynka wilczełyko. 

Na terenie Hrubieszowa znajdują się dwa parki, przy ul. Żeromskiego oraz przy ul. 

Dobrzańskiego, które odgrywają niewielką rolę przyrodniczą. W parku znajdują się 

głównie jesion, wiąz, jawor, lipa, pojedyncza brzoza a także świerk.  

Cmentarzowi położonego między ul. Kolejową i ul. Nową towarzyszą zespoły zadrzewień  

i urządzonej zieleni. Znajdują się tu m.in. okazałe dęby, kasztanowce i lipy. Na 

mikroklimat terenów zurbanizowanych duży wpływ mają zadrzewienia istniejące w 

pasmach większości ulic, w ogrodach, na działkach zabudowy mieszkalnej i usługowej.  

W pasmach zieleni przyulicznej występują drzewa tj. lipy, jarząby pospolite, ze względu 

na kolizje z drogą lub liniami wysokiego napięcia, są one, co roku przycinane. Ładnie 

wykształcone okazy drzew znajdują się w ciągu ul. Grabowieckiej. Atrakcyjna aleja 

młodych jesionów, ciągnie się wzdłuż ul. Żeromskiego na obszarze wysoczyzny lessowej. 

W zacisznych dzielnicach zabudowy jednorodzinnej stosowane są rośliny bardziej 

różnorodne pod względem pokroju i kolorystyki, ponieważ w tych warunkach uciążliwość 

środowiska jest mniejsza. 

Zieleń znajdująca się na terenie osiedli mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej 

tworzy trzy strefy: 

- zieleń ochronno-izol+acyjną usytuowaną na obrzeżach zabudowy, komponowaną 

w formie zwartych masywów o zróżnicowanej wysokości (drzewa i krzewy). Do 

nasadzeń tych stosuje się materiał roślinny charakteryzujący się odpornością na 

zanieczyszczenia środowiska, gęstym i zwartym pokrojem (tłumienie kurzu  

i hałasu) lub nawet kolcami (dla stworzenia żywopłotu zaporowego przed ciągami 

komunikacyjnymi), 

- zieleń o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym wewnątrz zabudowy, 

komponowaną w formie kilku oddzielnych wnętrz (np. dla osób starszych 

kameralne wnętrza wypoczynkowe z małą architekturą, odizolowane zielenią 

wysoką od miejsc czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży), 
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- dekoracyjną zieleń osiedlową, która powinna nawiązywać do kolorytu elewacji 

budynków oraz być dostosowaną do ich formy i wysokości. 

Osiedla zabudowy jednorodzinnej posiadają zieleń występującą jako samodzielne, 

indywidualne założenie ogrodowe lub tzw. przedogródki w zabudowie segmentowej 

jednorodzinnej.  

W dolinie rzeki Huczwy występują biocenozy wodno – łąkowe, miejscami zdołały się 

zachować łozowiska i trzcinowiska, stanowiące o atrakcyjności miasta. 

Najatrakcyjniejszym odcinkiem doliny Huczwy jest rozległa terasa zalewowa wokół 

Teresówki. Znajduje się tu las porastający pagór meandrowy rzeki, natomiast, przy brzegu 

rzeki zachowały się zakrzewienia i zadrzewienia. Wąskie pasy ciągnące się po obu 

stronach rzeki Huczwy porastają głównie zadrzewienia wierzbowe pokroju krzewiastego 

i drzewiastego.  

Fauna 

Na terenie miasta Hrubieszowa możemy wyróżnić 23 gatunki m.in.: 

- motyle – gatunki żałobników (Neptis sappho i Neptis rivularis), 

- tchórz stepowy (Mustela eversmanni), 

- suseł perełkowany (Spermophilus suslicus), 

- kobczyk (Falco vespertinus), 

- sumik (Ictalurus nebulosus). 

Ssaki reprezentowane są przez sarny, dziki, lisy, susły perełkowane, tchórze stepowe, 

wydry. Na terenach miejskich i podmiejskich występują gatunki ptaków, przystosowane do 

obecności człowieka m.in.: wróble, szpaki, wrony, sroki, jaskółki dymówki lub oknówki.  

W środowiskach leśnych i parkowych występują: pierwiosnek, wilga, zięba, kulczyk, 

rudzik, dzwoniec, kos, makolągwa, pokrzewka ogrodowa, muchołówka szara.  

W środowiskach łąkowych, śródpolnych remizach i trzcinowiskach występują m.in.: 

potrzeszcz, trznadel, skowronek, świergotek łąkowy, trzcinniczek. Na obszarze 

Hrubieszowa wśród zadrzewień wierzbowych porastających koryto Huczwy występuje 

słowik szary (Luscinia). Słowik szary podlega ochronie gatunkowej w ramach prawa 

krajowego, ale nie znajduje się na międzynarodowych listach ochrony.  

Z chronionych gatunków płazów na terenie Hrubieszowa występują: kumak nizinny 

(Bombina bombina), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaba moczarowa (Rana arwalis), 

żaba trawiasta ( Rana arwalis), żaba wodna (Rana esculenta), żaba jeziorowa (Rana 

lessonae), ropucha szara (Bufo bufo). Płazy na terenie miasta głównie występują  

w dolinie Huczwy na bagnistych łąkach w rejonie Teresówki.  
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W rzece Huczwie i stawie przelewowym przy Kanale Ulga występują gatunki ryb: 

szczupak (Esox lucius), karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio), lin (Tinca tinca), 

karp (Cyprinus carpio), krąpia (Blicca bjorkna), leszcz (Abramis brama), klenia (Leucisus 

leucisus), jazia (Leucisus idus), kiełbia (Gobio gobio), świnkę (Chondrostoma nasus), 

amur (Ctenopharyngodon idella), płoć (Rutilus rutilus), sum (Silurus glanis), miętus (Lota 

lota), ciernik (Gasterosteus aculeatus), jazgorz (Acerina cernua), okoń (Perca fluviatilis).  

Obecnie obserwuje się gwałtowny spadek liczby motyli dziennych (Ropalocera). Na 149 

gatunków występujących w Polsce większość zanika. Obserwuje się niepokojące zjawisko 

obniżania się różnorodności gatunkowej. Do rzadkich gatunków występujących na terenie 

miasta Hrubieszów należą: modraszek czerwończyk (Lycaena dispar), modraszek 

nausitous ( Maculinea nausithous) i modraszek teleius (Maculinea teleius). 

Formy ochrony przyrody występujące w Hrubieszowie 

Na terenie Hrubieszowa zlokalizowane są następujące pomniki przyrody: 

- dąb szypułkowy, posiadający obwód 408 cm, zlokalizowany w Parku Miejskim, 

- jesion wyniosły, posiadający obwód 342 cm, zlokalizowany przy ul. 3 Maja, 

- jesion wyniosły, posiadający obwód 430 cm, zlokalizowany przy 

ul. Dobrzańskiego, 

- 5 szt. jesionów wyniosłych, posiadających obwody od 240 do 380 cm, 

zlokalizowane przy dworku Du Chateau, 

- 8 szt. jesionów wyniosłych, posiadających obwody od 224 do 325 cm, 

zlokalizowane przy kościele Św. Stanisława. 

3.4.2 Zagospodarowanie przestrzenne 

Stan zagospodarowania przestrzennego decyduje o rozwoju każdego miasta  

i o warunkach życia społeczeństwa tam zamieszkałego. Brak mediów uniemożliwia rozwój 

przestrzenny danej miejscowości i przy większej koncentracji ilości obiektów budowlanych 

może prowadzić do powstania różnego rodzaju niedogodności i zagrożeń dla osób tam 

zamieszkałych. 

Zabudowa miasta Hrubieszowa jest zróżnicowana przestrzennie. Tereny zurbanizowane 

zajmują obszar 738 ha. W północnej części miasta znajdują się tereny słabo 

zurbanizowane o nielicznej zabudowie rozproszonej jednorodzinnej. Po obu stronach ulicy 

Żeromskiego znajdującej się w północnej części miasta spotyka się zabudowę 

jednorodzinną zwartą. Na tym terenie znajdują się także liczne małe firmy rodzinne.  

W środkowowschodniej części miasta w sąsiedztwie granicy administracyjnej miasta 

znajduje się Osiedle Jagiellońskie domków jednorodzinnych. W środkowo-zachodniej 
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części miasta znajduje się Osiedle Lipice domków jednorodzinnych oraz Osiedle 

Sławęcin. Centralnie w granicach administracyjnych miasta jest położone Śródmieście  

o zróżnicowanej zabudowie. W Śródmieściu przeważa zabudowa blokowa i kamieniczna 

wielorodzinna. Obok tej zabudowy spotykamy zabudowę jednorodzinną. We wschodniej 

części miasta znajduje się Osiedle Krasickiego z przewagą budownictwa wielorodzinnego 

blokowego oraz Osiedle Podgórze z przewagą zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. 

Na obszarze tym zlokalizowane są także liczne duże zakłady przemysłowe. Tereny 

zurbanizowane od strony południowej zamyka linia kolejowa hutnicza szerokotorowa, 

którą są przewożone towary z terenu Ukrainy. 

3.4.3 Własność gruntów i budynków 

W strukturze własności budynków na terenie miasta występuje przewaga własności 

prywatnej. Wg danych uzyskanych podczas spisu powszechnego w 2002 roku, na terenie 

miasta było 2018 budynków (w tym 2000 to budynki mieszkalne), w których znajdowało 

się ogółem 6189 mieszań. Spośród 6133 zamieszkanych mieszań, 2731 tj. 44,5% 

należało do osób fizycznych, a 684 tj. 11,2% do gminy. Z niemal identyczną proporcją 

mamy do czynienia, jeżeli weźmiemy pod uwagę mieszkania zamieszkane stale. Spośród 

6059 takich mieszkań, 2697 (44,5%) należało do osób fizycznych, a 674 (11,1%) do 

gminy10. 

W 2007 r. liczba mieszkań w mieście Hrubieszów wynosiła 6528. Wśród zasobów 

mieszkaniowych znajdowało się 545 (8,35%) mieszkań gminy, 2435 (37,30%) mieszkań 

to zasoby spółdzielni mieszkaniowych, 97 (1,49%) należało do zakładów pracy, 3430 

(52,54%) stanowiło własność osób fizycznych, a 21 (0,32%) to zasoby pozostałych 

podmiotów11.  

Szczegółowe informacje na temat struktury własności, wyposażenia i wieku budynków 

mieszkalnych znajdują się w pkt 3.5.3 Mieszkalnictwo 

3.4.4 Granice stref ochrony konserwatorskiej 

Układ urbanistyczny Śródmieścia w granicach wpisu do rejestru zabytków pod nr A - 

164/72 objęty jest prawną ochroną konserwatorską. Wszelkie działania na tym obszarze 

wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Głównymi elementami 

podlegającymi ochronie są: historyczne rozplanowanie miasta, obiekty wpisane do 

rejestru zabytków i znajdujące się w ewidencji zabytków, zewnętrzne sylwety miasta, 
                                            
10 Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, Narodowy Spis Powszechny 2002 Mieszkania, www.stat.gov.pl  
11 Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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ukształtowanie krajobrazu obejmujące wyspowy charakter historycznego układu miasta, 

konfigurację skarpy nadrzecznej, otwartą przestrzeń łąk doliny rzeki Huczwy, tradycje 

lokalne. 

Obszar Śródmieścia jest terenem występowania zabytków archeologicznych. Wszelkie 

prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. W uzasadnionych 

przypadkach każdorazowo określonych przez służby konserwatorskie wymagane są 

wyprzedzające badania archeologiczne. Dotyczy to głównie wzgórza kościoła św. 

Stanisława oraz terenów dawnego zamczyska tj. w rejonie pałacu Du Chateau. Tereny te 

powinny być trwale wyłączone spod zabudowy. 

Obowiązują wyznaczone planem historyczne linie zabudowy dla lokalizowanych nowych 

inwestycji. 

Strefa ekspozycji historycznego zespołu Śródmieścia obejmuje dolinę rzeki Huczwy od 

północy i jej kanał od południa z rozszerzeniem przy drogach wjazdowych na wyspę. 

Należy zachować bez zabudowy otwartą przestrzeń doliny rzeki i jej kanału. W rejonie 

skarp nadrzecznych od strony północnej należy utrzymać ekstensywną zabudowę 

mieszkaniową wraz z ogrodami. 

Obowiązuje ochrona zewnętrznej sylwety miasta. Realizowanie nowych obiektów musi 

następować w odpowiedniej skali zabudowy z kształtowaniem ich bryły w oparciu  

o regionalne wzorce architektoniczne. Zaleca się stosowanie wysokich dachów 

z możliwością lokowania w nich użytkowego poddasza. Obowiązuje zakaz lokalizacji 

elementów przestrzennych takich jak maszty, kominy, linie przesyłowe. 

Obowiązuje ochrona zieleni miejskiej tj. parku, skwerów, pojedynczego starodrzewu. 

Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: kioski, budki oraz 

obudowywanie historycznych obiektów budynkami gospodarczymi i dysharmonizującymi. 

Obowiązuje zakaz wprowadzenia w obszar Śródmieścia usług uciążliwych mogących 

pogorszyć stan środowiska i warunki zamieszkania. 

3.4.5 Identyfikacja problemów w sferze środowiska i zagospodarowania 

przestrzennego. 

Do głównych problemów w zakresie środowiska i zagospodarowania przestrzennego 

zaliczono: 

 słaba ekoświadomość, 

 niski stopień egzekwowania prawa w zakresie ochrony środowiska, 

 słaba edukacja ekologiczna, 

 nadmierne zjawisko „niskiej emisji”, 
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 niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 bariery architektoniczne, 

 brak systemu ścieżek rowerowych, 

 brak wyposażenia terenów zielonych w urządzenia rekreacji, 

 złe połączenie komunikacyjne osiedla Jagiellońskiego z centrum miasta, 

 mała atrakcyjność terenów zielonych miasta, 

 niska estetyka i funkcjonalność zagospodarowania zielonego rynku, 

 niewykorzystane dla rekreacji tereny nad kanałem Ulgi i nad rzeką Huczwą, 

 wysokie koszty produkcji i przesyłu energii, 

 braki małej architektury - niska estetyka. 

3.5 INFRASTRUKTURA 

3.5.1  Infrastruktura techniczna 

Stan rozwoju infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie przy kształtowaniu 

warunków życia mieszkańców i oddziaływaniu na środowisko naturalne. Wpływa zarówno 

na sprawność funkcjonowania miasta, jak i na możliwości dalszego rozwoju. Kształtuje 

ona w znacznym stopniu warunki życia ludności oraz lokalne warunki gospodarowania, 

stanowiąc bazę dostarczania usług komunalnych. Niedorozwój infrastruktury technicznej 

lub jej brak na określonych obszarach miasta prowadzi do degradacji cywilizacyjnej tego 

terenu, spadku jego atrakcyjności, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, a ponadto przyczynia się do ponadnormatywnej emisji różnego rodzaju 

zanieczyszczeń do środowiska, powodując tym samym jego skażenie. 

3.5.1.1. System transportu 

System transportu jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o sprawności 

funkcjonowania i możliwościach rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego.  

Atutem miasta, mającego ambicje stać się jednym z najważniejszych ośrodków 

administracyjnych oraz usługowo - gospodarczych na wschodniej granicy celnej Unii 

Europejskiej jest jego położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych Europy: 

 droga krajowa Nr 74 z Piotrkowa Trybunalskiego do granicy państwa w Zosinie, 

łącząca stolicę Wołynia Łuck z centrum Polski i Niemcami  

 drogi wojewódzkie Chełm - Hrubieszów - Zosin i Łosice - Terespol - Dorohusk - 

Zosin - Hrebenne, łączące ważne ośrodki przygraniczne z przejściami granicznymi 

w Terespolu, Dorohusku, Zosinie i Hrebennem.  
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Krajowe powiązania drogowe Hrubieszowa zapewniają:  

 w kierunku Lublina i Warszawy - droga nr 844 Hrubieszów - Chełm;  

 w kierunku środkowej części kraju - droga nr 846 stanowiąca odgałęzienie od 

drogi 844 w Teratynie, przez Wojsławice do Małochwieja Dużego (Krasnystaw). 

Kontynuacją tego kierunku jest droga nr 842 Krasnystaw - Rudnik - Szlachecki 

(Kraśnik), a dalej droga nr 74 Kraśnik - Opatów - Kielce (Piotrków Trybunalski);  

 w kierunku zachodniej części kraju - droga nr 74 Hrubieszów - Zamość;  

 powiązaniem w kierunku południowym jest droga nr 844 Hrubieszów - 

Dołhobyczów - granica państwa.  

Kolejnym atrybutem Miasta Hrubieszowa jest transgraniczne położenie w pobliżu przejść 

granicznych z Ukrainą: przejście drogowe Zosin - Ustiług oraz przejście kolejowe 

Hrubieszów – Izow, stwarzające doskonałe warunki dla organizacji przedsięwzięć 

ukierunkowanych na rynek ukraiński i innych państw Wschodu.  

Ważnymi czynnikami sprzyjającymi inwestowaniu, są także komunikacyjne powiązania 

kolejowe z obszarem kraju linią normalnotorową oraz przebiegającą równolegle do niej 

Linią Hutniczo Szerokotorową łączącą Ukrainę ze Śląskiem, z przejściem granicznym 

kolejowym Hrubieszów – Izow i z nowoczesną infrastrukturą funkcjonującą w ramach 

hrubieszowskiego węzła kolejowego. Gmina oferuje inwestorom atrakcyjne obiekty  

i tereny inwestycyjne, położone na obrzeżach miasta, w bliskim sąsiedztwie Linii Hutniczej 

Szerokotorowej, przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

na działalność gospodarczo - usługową. Preferowani będą inwestorzy, którzy swoje 

przedsięwzięcia skierują na rozbudowę infrastruktury granicznej oraz na usługi 

transportowe i komunikacyjne (tworzenie terminali przeładunkowych, centr logistycznych).  

Istniejący układ drogowy na terenie miasta cechuje występowanie dróg krajowych, które 

przenoszą głównie ruch tranzytowy, dróg wojewódzkich przenoszących ruch regionalny, 

dróg powiatowych, które odgrywają rolę układu uzupełniającego układu dróg krajowych i 

wojewódzkich oraz dróg miejskich, które przenoszą ruch lokalny między dzielnicami i 

wewnątrz nich. Na terenie Hrubieszowa możemy wyróżnić następujące drogi: 

− krajowe – 5 km, 

− wojewódzkie – 6,2 km, 

− powiatowe – 40,6 km, 

− gminne – 14,6 km, 

− wewnętrzne – 3,3 km. 
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Przez teren miasta przebiega droga krajowa nr 74 przecinająca miasto z zachodu na 

wschód. W ciągu drogi krajowej znajdują się znajdują się następujące ulice: 

− granica administracyjna miasta Hrubieszowa długość odc. 0,312 km, 

− ul. Zamojska długość odc. 2,393 km, 

− ul. Piłsudskiego długość odc. 1,067 km, 

− ul. Wyzwolenia długość odc. 0,809 km, 

− od końca ul. Wyzwolenia granica administracyjna miasta Hrubieszowa długość 

odc. 0,527 km. 

Przez miasto Hrubieszów przebiega tylko jedna droga wojewódzka nr 824 relacji Chełm – 

Hrubieszów – Mircze - granica państwa. W ciągu drogi wojewódzkiej znajdują się znajdują 

się następujące ulice: 

− ul. Chełmska, 

− ul. Żeromskiego, 

− ul. Kilińskiego, 

− ul. 3-go Maja, 

− ul. Staszica, 

− ul. Łany. 

3.5.1.2. Sieć wodociągowa 

Hrubieszów posiada rozwinięty układ komunalnej sieci wodociągowej, który zaopatruje 

teren miasta oraz wieś Wolice. System zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta  

i podmiotów gospodarczych opiera się na jednym komunalnym ujęciu wody, które jest 

zlokalizowane przy ulicy Teresówka. Ujęcie wykonane zostało w latach 

siedemdziesiątych. Użytkownikiem obiektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie Sp. z.o.o.  

Stopień zwodociągowania miasta jest wysoki. Dzięki zwiększeniu długości sieci 

wodociągowej w ostatnich latach, wzrosła liczba przyłączy i osób korzystających  

z wodociągu. Wzrosła także ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym i zużycie 

wody na mieszkańca. Prezentuje to poniższa tabela. 
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Tabela 22. Urządzenia sieciowe - wodociągi 

Wyszczególnienie j.m. 
lata 

2006 2007 2008 2009 

Długość czynnej sieci rozdzielczej km 52,6 53,7 54,3 61,2 

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania szt. 2 244 2 248 2 248 2 456 

Zużycie wody ogółem dam3/rok 732,6 703,5 739,0 777,9 

Zużycie wody- przemysł dam3/rok 5 5 3 4 

Eksploatacja sieci wodociągowej dam3/rok 727,6 698,5 736,0 773,9 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 477,4 455,2 469,7 491,8 

Zużycie wody z wodociągów na 1 mieszkańca m3 25,6 24,6 25,4 26,8 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 91,8 91,8 91,8 92,6 

Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

Sieć wodociągowa jest ona w dobrym stanie technicznym. Sieć wodociągowa rozdzielcza 

wyposażona jest w zasuwy pozwalające na odcinanie i przełączanie jej poszczególnych 

odcinków. Ponadto, Miasto Hrubieszów posiada 14 lokalnych studni głębinowych 

niewłączonych w układ wodociągu komunalnego. Studnie głębinowe wykorzystywane są 

na potrzeby określonych odbiorców.  

3.5.1.3. Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków – gospodarka ściekowa 

Miasto posiada dość dobrze rozbudowany system kanalizacji sanitarnej. Obecnie 

wybudowanych jest 46,8 km sieci kanalizacyjnej i 1576 połączeń prowadzących do 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Ponad 80% mieszkańców korzysta z 

kanalizacji sanitarnej. Na terenach nieobjętych siecią kanalizacyjną ścieki bytowo – 

gospodarcze odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych skąd w ramach potrzeb 

wywożone są do oczyszczalni ścieków Układ sieci kanalizacji deszczowej obejmuje swym 

zasięgiem większą część miasta i dostosowany jest do warunków miejscowych, 

ukształtowania terenu oraz układu komunikacyjnego. Kolektory i kanały usytuowane są  

w głównych ulicach, ulice boczne odwadniane są powierzchniowo. Wody opadowe, 

poprzez system kanałów, odprowadzane są bez urządzeń podczyszczających do rzeki 

Huczwy oraz do cieków do niej dopływających. 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 23. Urządzenia sieciowe - kanalizacja 

Wyszczególnienie j.m. 
lata 

2006 2007 2008 2009 

Długość czynnej sieci rozdzielczej km 40,6 44,4 45,9 46,8 

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania szt. 1 226 1 439 1 536 1 576 

Ścieki odprowadzone dam3 626,2 623,9 627,1 794,2 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 77,3 78,1 79,0 80,3 

Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

Na terenie miasta przy ul. Gródeckiej zlokalizowana jest mechaniczno – biologiczna 

oczyszczalnia ścieków. Użytkownikiem obiektu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. oczyszczalnia posiada przepustowość Qdśr=4000 

m3/d, maksymalną Qdmax=5500 m3/d natomiast ilość ścieków oczyszczonych  

i odprowadzonych w skali roku wynosi 861 dam3. Oczyszczalnia jest projektowo obliczona 

na obsługę 25 000 równoważnej liczby mieszkańców. Istnieje, zatem duża rezerwa w 

przepustowości oczyszczalni. Przyjęty mechaniczno biologiczny proces oczyszczania 

ścieków oparty jest o metodę dwufazowego osadu czynnego, z końcowym 

doczyszczaniem i stabilizacją w stawach biologicznych. Gospodarka osadowa powinna 

być uzupełniona o mechaniczne odwadnianie osadu czynnego nadmiernego, 

ustabilizowanego tlenowo. Obecnie średnio na dobę oczyszczalnia ścieków 

zagospodarowuje 2 358 m3 ścieków. 

3.5.1.4. Gospodarka odpadami 

Na terenie Miasta Hrubieszów dominującym sposobem zbierania odpadów jest zbiórka 

odpadów zmieszanych, które następnie unieszkodliwiane są poprzez składowanie na 

składowisku odpadów komunalnych w Hrubieszowie. Na składowisku komunalnym 

deponowane są również odpady z gmin: Hrubieszów, Werbkowice i Dołhobyczów. 

W 1994 roku składowisko zostało oddane do eksploatacji. Przewiduje się, że składowisko 

będzie funkcjonowało do 2015 roku.  Składowisko posiada powierzchnie 5,4 ha. 

Składowisko posiada drenaż odcieków, odcieki kolektorem przekazywane są 

bezpośrednio do komunalnej oczyszczalni ścieków. Dno i ściany boczne składowiska 

uszczelnione są poprzez grunt naturalny, 0,5 m warstwa gliny. Składowisko posiada 

drenaż podłoża w postaci rowu opaskowego z elementów betonowych, kanał zrzutowo 

grawitacyjny wód odsiąkowych oraz studnie ściekowe. Selektywna zbiórka została 

wprowadzona na terenie miasta w 2004 r. Odbywa się za pomocą kontenerów KP-7 

http://www.stat.gov.pl/
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dzielonych na 3 części: szkło, papier i plastik. Segregacja wtórna odpadów prowadzona 

jest na terenie składowiska odpadów komunalnych w Hrubieszowie.  Stopień pokrycia 

mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów w mieście wynosi 100%. 

Odpady komunalne powstają w: 

− gospodarstwach domowych, 

− obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, 

obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej. 

Są podobne do odpadów powstających w zabudowie mieszkaniowej, lecz charakteryzują 

się innym składem morfologicznym. Zawierają one więcej odpadów opakowaniowych 

takich jak papier, tektura, tworzywa sztuczne. 

Zakłady zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów na składowiska oraz rodzaj 

sprzętu wykorzystywanego do gospodarki odpadami: 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie, 

ul. Krucza 20 (jednostka miejska) 

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, ul. Wielka 62 – 

mająca zezwolenie Burmistrza Miasta Hrubieszów.  

- Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie, ul. Ciesielczuka 2 (jednostka miejska). 

Zajmuje się usuwaniem odpadów z terenów zieleni miejskiej oraz z ulic i ulicznych 

koszy na odpady. 

3.5.1.5. Sieć gazowa i ciepłownicza 

Na terenie miasta brak jest sieci gazowej. Hrubieszów w zależności od grupy odbiorców 

zaopatrywany jest w ciepło z różnych mediów: olej opałowy, węgiel, koks a także gaz 

propan - butan. Powstanie sieci gazowniczej na terenie miasta i jej rozwój jest możliwy  

w wyniku zrealizowanej w 2005 roku inwestycji polegającej na budowie odcinka 

gazociągu łączącego Polskę i Ukrainę. 

Występujące potrzeby cieplne w zakresie ogrzewnictwa pomieszczeń mieszkalnych  

i przemysłowych, przygotowania ciepłej wody, wentylacji oraz technologiczne 

zaspokajane są poprzez spalanie paliw stałych, gazowych i ciekłych oraz w niewielkim 

stopniu z wykorzystaniem energii elektrycznej. Istniejąca sieć ciepłownicza miejska 

obejmuje swoim zasięgiem tylko niewielką część terenu miasta poza systemem 

scentralizowanym ciepłowniczym znajdują się w większości tereny osiedli 

jednorodzinnych oraz tereny dalej położone od centrum miasta. Na terenie miasta istnieje 

1 komunalna kotłownia, która w wyniku wybudowania gazociągu łączącego Polskę  
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z Ukrainą (Ustiług – Zosin – Hrubieszów – Werbkowice) przeszła z gazu dostarczanego w 

cysternach na gaz ziemny. Oprócz kotłowni komunalnych istnieją kotłownie należące do 

innych podmiotów. Do największych producentów energii cieplnej należy kotłownia 

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej, Jednostki Wojskowej. Ponadto na terenie miasta istnieje szereg kotłowni  

o lokalnym znaczeniu zaopatrując w ciepło poszczególne budynki, zakłady produkcyjne 

i obiekty użyteczności publicznej. Kotłownie te w ostatnich latach zostały w większości 

zmodernizowane i spełniają obecnie wymogi norm ochrony środowiska. Podłączenie  

w najbliższych latach do sieci ciepłowniczej części budynków pozwoli na zlikwidowanie 

kotłowni opalanych paliwem stałym. 

3.5.1.6. Sieć telekomunikacyjna 

W zakresie telekomunikacji, ze względu na postęp, jaki dokonał się w ostatnich kilku 

latach, sytuacja jest bardzo dobra. Działalność Telekomunikacji Polskiej S.A.  

i konkurencyjnych przedsiębiorstw, uzupełniona nowoczesną telefonią komórkową, 

zabezpieczyła potrzeby mieszkańców. Miasto Hrubieszów posiada dogodną sytuację  

w zakresie połączeń telefonicznych. Sieć telefoniczna i abonencka rozprowadzona jest na 

terenie miasta kablem ziemnym oraz podłączona nowoczesnych central automatycznych. 

3.5.2 Infrastruktura społeczna 

Infrastruktura społeczna, podobnie jak wyżej opisana infrastruktura techniczna, ma istotne 

znaczenie w zaspakajaniu materialnych warunków bytu. Kształtuje ona w znacznym 

stopniu warunki życia ludności oraz lokalne warunki gospodarowania, decyduje o rozwoju 

miasta i o warunkach życia społeczeństwa tam zamieszkałego Brak rozwiniętej 

infrastruktury społecznej powoduje, że dany region jest traktowany jako opóźniony 

cywilizacyjnie i przez to mało atrakcyjny do zamieszkania i prowadzenia na jego obszarze 

działalności zawodowej. 

3.5.2.1 Infrastruktura kultury i uczestnictwo w kulturze 

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa jest przejawem zaspokajania potrzeb 

wyższego rzędu. Zaspokajanie tych potrzeb odbywa się poprzez placówki 

zinstytucjonalizowane, które są prowadzone pod auspicjami miasta, jak i poprzez 

placówki niezależne od miasta pracujące na rzecz mieszkańców. Bardzo duże znaczenie 

mają w ostatnim czasie również różnego rodzaju ruchy niesformalizowane tworzące 

często podkultury młodzieżowe, przejawiające się m.in. w ruchu muzycznym. Hrubieszów, 
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miasto z bogatą 600-letnią tradycją i historią wypełnia funkcje lokalne i regionalne, w tym 

kulturalne. 

Zabytki architektury sakralnej i świeckiej, dokumenty, wydawnictwa i zbiory materialne 

zgromadzone w hrubieszowskim muzeum, Towarzystwie Regionalnym Hrubieszowskim, 

miejskiej bibliotece, kościołach i archiwach, świadczą o bogatej kulturze Ziemi 

Hrubieszowskiej. Są wśród nich także świadectwa wielokulturowości tych ziem 

zamieszkiwanych przez wieki przez ludność polską, żydowską, ormiańską i ukraińską. 

Dzięki pasji twórczej, pionierskiej myśli technicznej, pracy społecznej, literackiej, 

pedagogicznej, wydawniczej, kronikarskiej i artystycznej takich ludzi jak: ks. St. Staszic, B. 

Leśmian, A. Stern, St. Ciesielczuk, W. Zin, Hrubieszów dysponuje bogatym obrazem 

minionych czasów, ilustracją życia różnych społeczności zamieszkujących Hrubieszów  

i okoliczne miejscowości. W Hrubieszowie funkcjonowały małe warsztaty kowalskie, 

rymarskie, stolarskie, krawieckie i tkackie. Ze swych wyrobów słynęły warsztaty tkackie  

i garncarskie w Putnowicach i Jarosławcu k/Uchań. Działalność oświatową i kulturalną 

prowadziły Towarzystwo Rolnicze, kościoły, dwory. Niektóre z nich były jakby muzeami 

wyposażonymi w stylowe meble, obrazy, dywany, promowały wzorce oświatowe, 

kulturalne i towarzyskie (dożynki, wesela, wieczorki taneczne, kuligi). Zajazdy i karczmy 

były nie tylko punktami "gastronomicznymi i hotelowymi" - pełniły również funkcje poczty, 

były miejscem pierwszych informacji przekazywanych przez przybyłych gości, 

urzędników, wojskowych czy woźniców. Jarmarki ściągały kupców, rzemieślników, 

ludność chłopską z odległych często miejscowości. Były okazją do handlu i spotkań, do 

prezentacji warsztatów produkujących np. uprząż, garnki, beczki, sita, odzież, dywany itp. 

Z wielkim pietyzmem kultywowano tradycje religijne związane z Bożym Narodzeniem, 

Wielkanocą, Bożym Ciałem. Obchodzono uroczyście święta związane z powstaniami 

narodowymi, uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i odzyskaniem niepodległości. Wszelkie 

święta, obchody, uroczystości weselne wiązały się z przygotowaniami np. wieńców do 

przystrajania kościołów, przydrożnych figur i krzyży. Bogata była tzw. plastyka obrzędowa 

- malowanie pisanek, robienie palm, haftowanie obrusów, sztandarów, szycie odświętnych 

strojów, wyrób ozdób choinkowych, gwiazd kolędniczych, pieczenie ciast. Olbrzymią rolę 

w tych przygotowaniach odgrywała muzyka, wspólne śpiewanie, układanie tekstów dla 

kolędników. Nieco inaczej wyglądały święta czy uroczystości patriotyczne w mieście. Tu 

przygotowywane były amatorskie teatry często o tematyce religijnej np. Jasełka, popisy 

zdolnej młodzieży, wieczory tańcujące, spotkania i odczyty. 

Dziś kultura na Ziemi Hrubieszowskiej oparta jest o placówki, które w swoich założeniach 

statutowych prowadzą działalność upowszechnieniową, są animatorami różnorodnych 

form pracy, promują ludzi swojej ziemi, prezentują dorobek i tradycje, upowszechniają 
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najciekawsze zdobycze z dziedziny muzyki, tańca, literatury, plastyki, sztuki ludowej.  

W mieście taką funkcję pełni Hrubieszowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna, Muzeum im. ks. St. Staszica. Na innych zasadach tę funkcję spełniają także 

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, Hrubieszowskie Towarzystwo Muzyczne  

i Fundacja Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W terenie funkcjonują gminne ośrodki kultury  

i biblioteki. 

Hrubieszowski Dom Kultury jest wielofunkcyjną samorządową instytucją kultury miasta 

Hrubieszowa. Prowadzonych jest szereg stałych form artystycznych i oświatowych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowane są cykliczne imprezy o zasięgu wojewódzkim 

i międzynarodowym. 

Bazę HDK stanowią: 

• Sala kinowa  

• Sala konferencyjna  

• Sala baletowa  

• Kawiarnia  

• Mała Galeria Sztuki - duży hol  

• Pracownia plastyczna  

• Mała poligrafia  

• Gabinet metodyczny (podręczny księgozbiór niezbędny dla instruktorów do pracy 

w kołach i zespołach zainteresowań, materiały metodyczne, sprzęt audiowizualny)  

• Sale do prowadzenia zajęć  

• Świetlica opiekuńczo - wychowawcza  

• Pomieszczenia biurowe 

Ważną międzynarodową imprezą HDK są Nadbużańskie Spotkania Artystyczne,  

w których uczestniczą zespoły, twórcy i animatorzy kultury zamieszkujący po obu 

stronach Bugu. Impreza ta, spełnia ważną funkcję integrującą ludzi kultury sąsiednich 

narodów, zespołów mniejszości polskiej zamieszkujących na Ukrainie i Białorusi, 

mniejszości ukraińskiej i białoruskiej zamieszkującej w Polsce. Nadbużańskim 

Spotkaniom towarzyszy Jarmark Sztuki Ludowej i Wyrobów Artystycznych - twórców  

z Polski i zagranicy. 

HDK organizuje coroczne Plenery Malarskie tzw. warsztaty dla plastyków prowadzących 

pracę z młodzieżą i dziećmi w placówkach kultury i oświaty. Każdej jesieni odbywa się 

Jesień Plastyczna - impreza promująca twórczość plastyczną i ich autorów. Wśród stałych 

form działalności HDK wyróżnia się Zespół Ziemi Hrubieszowskiej, działający od 1987 r. 

W repertuarze zespołu są tańce lubelskie, rzeszowskie, śląskie, wielkopolskie, chełmskie, 
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podlaskie, tańce górali żywieckich oraz krakowiak, oberek z kujawiakiem, polonez  

i mazur. Zespół jest piękną wizytówką Hrubieszowa. Uczestniczył w wielu festiwalach  

i przeglądach, uzyskując szereg nagród i wyróżnień. 

Prężnie działa Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej skupiający ludzi z różnych środowisk  

i pokoleń. Każdego roku ukazuje się wydawany przez HDK zbiorowy tomik poetycki  

z najnowszymi utworami. W hrubieszowskiej grupie literackiej są poeci, którzy mają w 

swoim dorobku po kilka indywidualnych tomików poetyckich: Stanisława Burda, 

Władysława Misiura, Lilia Budzyńska z Hrubieszowa, Wiera Kucharska z Horodła  

i Aleksandra Kujawska z Mircza. 

Wspomnieć trzeba też Kapele Podwórkową "Sutki" - wielokrotnie wyróżnianą  

i nagradzaną na Przeglądach Kapel Podwórkowych oraz Zespół Wokalny "Nicolaus", 

który swoim profesjonalnym brzmieniem i nietypowym repertuarem urzekł niejedną 

komisję artystyczną, zdobywając nagrody i wyróżnienia. HDK w swojej działalności 

uwzględnia również współpracę z seniorami. Klub Złotego Wieku jest najlepszym 

przykładem potrzeby takiej formy pracy w środowisku. 

Organizacje działające na rzecz upowszechniania kultury to: 

 Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. St. Staszica 

Celem stowarzyszenia jest integracja hrubieszowskiej społeczności, utrzymywanie więzi  

z regionem hrubieszowskim tych wszystkich, którzy region hrubieszowski opuścili, 

pielęgnowanie i popularyzacja postępowych tradycji regionu hrubieszowskiego oraz 

dokumentowanie jego wkładu w kulturę i cywilizację, upamiętnianie regionalnych miejsc 

pamięci narodowej, interesowanie intelektualistów sprawami regionu hrubieszowskiego, 

popieranie i pomoc w działalności intelektualnej na rzecz regionu hrubieszowskiego. 

 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej został założony w 1987 roku. Skupia dzieci 

i młodzież hrubieszowskich szkół, którym drogi jest folklor i kultura rodzima. Aktualnie 

prowadzona jest praca w czterech grupach wiekowych z tancerzami w wieku od 6 do 20 

lat, co stanowi ponad 100 osób, W repertuarze Zespołu znajdują się tańce lubelskie, 

podlaskie, chełmskie, rzeszowskie, przeworskie, lasowiackie, śląskie, wielkopolskie, tańce 

łachów sądeckich, górali żywieckich i mieszczan żywieckich oraz tańce narodowe: 

polonez, oberek z kujawiakiem, krakowiak i mazur.W okresie 15-letniej działalności zespól 

uzyskał szereg nagród i wyróżnień na przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą. Już 

po dwóch latach wspólnej pracy Zespól zajął l miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie 

Zespołów Dziecięcych w Tomaszowie Lub. 
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 Zespół Wokalny "LECHICI" 

Zespół wokalny "Lechici" działa przy Parafii Garnizonowej Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy w Hrubieszowie. Powstał w 1984 r. z inicjatywy organisty Leszka Opały, który do 

tej pory jest kierownikiem zespołu.Skład "Lechitów" tworzą uczniowie szkół średnich  

i młodzież pracująca. Repertuar zespołu jest bogaty i różnorodny, zawiera pieśni i 

piosenki religijne, patriotyczne, wojskowe, ludowe i rozrywkowe -a cappella i wokalno - 

instrumentalne. Zespół "Lechici" aktywnie uczestniczy w życiu parafii, miasta i regionu. r.). 

Zespół ma w swoim dorobku nagrania radiowe i telewizyjne, wydał również kasety 

magnetofonowe i płyty CD z piosenkami religijnymi oraz kolędami. 

Przez 19 lat w zespole śpiewało już 152 Lechitów. Zespół bardzo dużo koncertuje - 

rocznie około 20 razy występuje z pełnym recitalem na terenie kraju, w tym roku m.in.:  

w Krakowie, Bukowinie Tatrzańskiej, Częstochowie, Warszawie i Zamościu. 

 Zespół Wokalny "NICOLAUS" 

Zespół Nicolaus powstał w maju 1993 roku. W założeniach miał to być zespół wokalny 

stworzony jedynie po to, by uczestniczyć w liturgii mszy świętych w kościele parafialnym. 

Prowadzenia strony muzycznej podjął się Krzysztof Gumiela wówczas student 

Wychowania Muzycznego w Kielcach. Zespół liczył 12 osób, tworzyła go młodzież  

z hrubieszowskich szkół średnich i podstawowych. Na repertuar zespołu składały się 

wyłącznie pieśni i piosenki religijne, utrzymanie w stylistyce soul lub gospel, bardzo 

rytmiczne, opracowane w bogatej wielogłosowej aranżacji wokalnej opartej na harmonii 

jazzowej. 

Już w czerwcu tego roku zespół wystąpił na Diecezjalnym Festiwalu Piosenki Religijnej  

w Zamościu i zajął tam I miejsce. Po tym wydarzeniu zaczął regularnie koncertować, 

uczestniczyć w przeglądach i festiwalach, zdobywać liczne nagrody i wyróżnienia. Rok 

1994 to Grand Prix na II Spotkaniach z Piosenką i Pieśnią Religijną "Na Kresach"  

w Chełmie i nagroda specjalna na Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Krakowskiego 

Okręgu wojskowego w Hrubieszowie. W 1995 roku, oprócz dużej ilości koncertów, zespół 

Nikolaus wyśpiewał nagrody na festiwalach w Chełmie, w Milczu koło Wrocławia  

w Lubaczowie, Warszawie i Lublinie. Zespół wydał dwie kasety "Odnajdę Cię" 1995  

i "Proszę wejdź" 1996. Był prezentowany w TVP, Polsacie w wielu programach radiowych 

o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Pod koniec 1996 roku zespół zawiesza swoją 

działalność. Październik 1997 z inicjatywy K. Gumieli zostaje reaktywowany w zupełnie 

odnowionym składzie i aktywnie włącza się w działalność kulturalną miasta. 

Zaczął również pokazywać się szerszej widowni. W lutym 1998 zdobył nagrodę główną na 
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festiwalu w Zamościu, w czerwcu 1999 w Radyminie, w 2000 Nagrodę Starosty 

Częstochowskiego, na festiwalu "Gaudium et Gloria" i wyróżnienie na festiwalu w Łomży. 

W 2002 roku zespół zaangażował się w trwającą wiele miesięcy prace nad płytą 

kompaktową nagrywana przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Efektem tej 

współpracy było wspólne wykonanie utworu "Hrubieszowska Ty Ziemico" - słynnej już 

pieśni z obchodów 600 lecia miasta, uważana za hymn Hrubieszowa. 

Obecnie zespół pracuje nad repertuarem nowej płyty, na której ukażą się zupełnie nowe 

nie publikowane wcześniej kompozycje.  

W ostatnim okresie obserwuje się gwałtowny rozwój oddziaływania różnorodnych środków 

masowego przekazu - wzrastająca rola telewizji, wypierającej inne metody 

upowszechniania kultury. Możliwość oglądania filmów na kasetach wideo lub w telewizji 

satelitarnej ma istotny wpływ na działalności kin, które muszą uatrakcyjniać swoją ofertę 

tak, aby spełnić oczekiwania współczesnego widza.    

Tabela 24. Seanse i widzowie w kinie w latach 2005-2009 

Wyszczególnienie 
lata 

2005 2006 2007 2008 2009 

miejsca na widowni 400 400 400 400 400 

seanse ogółem 72 71 33 36 33 

widzowie ogółem 6 585 9 926 7 577 5 127 6 727 

     Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

W analizowanym okresie 2005-2009 liczba seansów spadła aż o 54%, mimo to liczba 

widzów nieznacznie wzrosła (o około 2,2%). Jeśli porównamy liczbę widzów w latach 

2008 i 2009 to ten wzrost jest jeszcze większy, bo aż o 31,2%. Należy mieć jednak na 

uwadze, że do liczby widzów z 2009 jeszcze dużo brakuje. O tym czy będzie to stały 

wzrost będzie się można przekonać w ciągu kolejnych lat.  

O ile wskaźniki dotyczące widzów w kinie z roku 2009 są optymistyczne, tak w ostatnich 

latach znacznie spadło zainteresowanie czytelnictwem. W 2005 r. biblioteka miejska 

dysponowała księgozbiorem w liczbie 65103 wolumenów, z którego skorzystały 4433 

osoby i dokonały 73475 wypożyczeń na zewnątrz. W 2009 r. księgozbiór liczył 55864 

wolumenów, skorzystały z niego 3683 osoby, dokonując 63181 wypożyczeń na zewnątrz. 

Spadek czytelnictwa odnotowała również biblioteka prowadzona przez powiat. Obrazuje 

to tabela nr 25. 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 25. Zasoby biblioteczne, czytelnicy i wypożyczenia księgozbioru w latach 2005 – 2009. 

Wyszczególnienie j.m 2005 2006 2007 2008 2009 

Biblioteka prowadzona przez Miasto Hrubieszów 

 księgozbiór wol. 65 103 63 867 62 160 58 248 55 864 

 czytelnicy w ciągu roku osoba 4 433 4 257 3 946 3 810 3 683 

 wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz wol. 73 475 70 208 66 874 62 546 63 181 

Biblioteka prowadzona przez powiat       

 księgozbiór wol. 3 790 4 424 4 872 5 304 5 366 

 czytelnicy w ciągu roku osoba 1 032 1 068 1 020 970 875 

 wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz wol. 7 800 9 306 8 795 7 932 7 590 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

Wzrastające oddziaływanie różnorodnych środków masowego przekazu - telewizji, 

Internetu, komputerów itp. wypiera inne metody upowszechniania kultury, przyczyniając 

się do spadku uczestnictwa w kulturze. W mieście Hrubieszowie przejawia się to  

w zmniejszającej się liczbie imprez i ich uczestników, zespołów artystycznych, 

zwiedzających muzeum itp. Przedstawiono to w tabeli nr 26.  

Tabela 26. Uczestnictwo w kulturze w Hrubieszowie 

Wyszczególnienie 
Lata 

2005 2006 2007 2008 2009 

zwiedzający muzeum 5 058 5 907 6 533 4 818 4 250 

imprezy 208 - 129 - 156 

uczestnicy imprez 31 290 - 27 659 - 16 907 

zespoły artystyczne 25 - 22 - 16 

członkowie zespołów artystycznych 436 - 366 - 320 

koła (kluby) 12 - 9 - 7 

członkowie kół (klubów) 216 - 180 - 130 

     Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

3.5.2.2 Sport i rekreacja 

Sport i kultura fizyczna są ważnymi elementami niezbędnymi do prawidłowego 

funkcjonowania społeczeństwa. Łącząc aspekty sportowe, wychowawcze, zdrowotne,  

i rekreacyjne, kultura fizyczna, sport i turystyka są dziedzinami służącymi społeczeństwu 

w wypełnianiu czasu wolnego, wdrażaniu higienicznego, zdrowego i nowoczesnego stylu 

życia, służąc także poznawaniu i rozwijaniu różnych dyscyplin sportowych. Ustawa z dnia 

8 marca 1990 o samorządzie gminnym wśród zadań własnych gminy wymienia służących 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty wymienia m.in. sprawy kultury fizycznej  

i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Gmina Miejska 

Hrubieszów ten obowiązek realizuje poprzez finansowanie jednostek i stowarzyszeń 

sportowych, oraz inicjowanie, organizację i współorganizację imprez sportowych, 

turystycznych, rekreacyjnych. Miasto posiada sieć obiektów sportowych przyszkolnych 

i placówek ogólno miejskich zajmujących się organizacją różnego rodzaju imprez 

sportowych i rekreacyjnych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia młodzieży. 

Do placówek tych można zaliczyć: 

 stadion miejski, 

 sale sportowe przy zespołach szkół, 

 tereny rekreacyjne wokół Hrubieszowskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Podstawową jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań Gminy Miejskiej 

Hrubieszów w zakresie kultury fizycznej i sportu jest Hrubieszowski Ośrodek Sportu 

 i Rekreacji działający od 2002 roku, jako jednostka budżetowa. Oprócz administracji  

i zarządzania terenami sportowo-rekreacyjnymi o areale ponad 9 ha, obiektami  

i urządzeniami stadionu i hali sportowej, do zakresu działania HOSiR należy  

w szczególności propagowanie i realizacja wszelkich usług w przedmiocie sportu i kultury 

fizycznej, przy współdziałaniu z organizacjami stowarzyszeniami prowadzącymi ten rodzaj 

działalności. 

Baza sportowa jest bardzo skromna, ilości urządzeń do ogólnego wykorzystania przez 

mieszkańców jest z pewnością za mała..Jednym z czynników wpływających na 

zwiększenie uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej jest rozwój w zakresie 

obiektów i urządzeń sportowych. Chodzi głównie o rozbudowę i modernizację 

podstawowych przyszkolnych boisk i urządzeń sportowych. 

Największym kompleksem sportowym jest HOSiR dysponujący obiektami sportowymi: 

- hala widowiskowo-sportowa 

- stadion piłkarsko-lekkoatletyczny 

- boiska treningowe trawiaste 

- boiska asfaltowe 

- ogródek zabaw dla dzieci (wykonany w ze środków funduszu przeciwalkoholowego) 

Baza sportowa udostopniana jest przez HOSiR z uwzględnieniem nie tylko potrzeby klubu 

"UNIA", ale także miejscowych szkół, związków sportowych oraz innych organizacji 

kultury fizycznej. Z innych jednostek organizacyjnych, którymi HOSiR współpracuje na 

bieżąco, wyliczyć należy Uczniowskie Kluby Sportowe, a szczególnie UKS "Grześ", który 
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na terenie hali prowadzi systematycznie treningi unihokeja, jak również przeprowadza 

zawody w tej dyscyplinie. 

Bazę sportową uzupełniają obiekty przy szkołach: sale gimnastyczne, boiska, bieżnie, 

siłownie oraz boiska i urządzenia w osiedlach 

Stan posiadania obiektów sportowych:  

- boiska duże do p. nożnej - 8, 

- boiska zewnętrzne do piłki koszykowej - 10, 

- korty tenisowe -2 /przystosowane asfaltowe i prywatne z mączki/, 

- bieżnia okólna duża - 1, 

- bieżnia okólna szkolna - 3, 

- Hala sportowa - 1, 

- sala gimnastyczna - 7, 

- siłownia - 6.  

W Hrubieszowie działają: 

 Miejski Klub sportowy "Unia" Hrubieszów 

 UKS "Grześ" 

Miejski Klub Sportowy "Unia" działający od roku 2002 jako stowarzyszenie skupia 242 

zawodników w czterech sekcjach sportowych (stan na 2003 r.): 

 piłka nożna 

 piłka ręczna 

 podnoszenie ciężarów 

 lekka atletyka. 

Klub prowadzi szkolenie w sekcjach oraz organizuje i współorganizuje imprezy sportowe, 

rekreacyjne, festyny. 

Obiekty klubu: 

 hala widowiskowo-sportowa z boiskami do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, 

tenisa ziemnego, z widownią na 600 miejsc, 

 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny z trybunami na 2000 miejsc, 

 boiska asfaltowe do piłki koszykowej, siatkowej, tenisa ziemnego.  

 UKS "Grześ" działa (przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2) od roku 1998 i polega na 

zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez różnego rodzaju formy 

aktywności ruchowej, imprezy i festyny o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dyscyplina 

wiodąca to unihokej, dyscyplina młoda lecz zdobywająca coraz więcej zwolenników.  

W pierwszym roku działalności była to 15 osobowa grupa, obecnie prowadzone są zajęcia 
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w trzech grupach: dzieci, młodzików i juniorów i uczęszcza ok. 50 osób. Zajęcia 

prowadzone są przez instruktorów pracujących społecznie (jeden z uprawnieniami 

instruktora LA). Dwie zawodniczki tego klubu powołane zostały do Reprezentacji Polski 

Juniorek i są w szerokiej kadrze na Mistrzostwa Świata 2004 do lat 19. 

Klub Grześ utrzymuje się dzięki darowiznom, pomocy finansowej Rady Rodziców oraz 

dotacji UM. Zamiarem dalszej działalności Klubu jest propagowanie Unihokeja w 

środowisku lokalnym, w dalszy ciągu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 

celem odciągania od grup nieformalnych, utrzymanie ciągłości szkolenia oraz 

reaktywowanie grup dziewcząt. 

Inne stowarzyszenia sportowe:  

− Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" - piłka nożna  

− Uczniowski Klub Sportowy "Ogólniak" - tenis stołowy, piłka koszykowa,  

− Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół nr 1  

− Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 3  

− Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - prowadzenie rozgrywek SZS na szczeblu 

powiatu. 

3.5.2.3 Turystyka 

Dziewicza przyroda oraz nieskażone środowisko powodują, że na Ziemi Hrubieszowskiej 

występują rzadkie w Europie okazy fauny i flory.  Na północ od Hrubieszowa w odległości 

kilku kilometrów przebiega południowa granica Strzeleckiego Parku Krajobrazowego 

rozciągającego się wzdłuż Bugu niemal od Horodła po Dubienkę. Niepowtarzalne walory 

przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu sprzyjają rozwojowi rekreacji i turystyki. Również 

Hrubieszów posiada wysokie walory turystyczne. Miasto położone jest nad rzeką Huczwą, 

stanowiącą dopływ Bugu. Liczne zabytki kultury, świadczące o wielokulturowości 

Hrubieszowa, różnorodność przyrodnicza, czyste środowisko, zdrowa i ekologiczna 

żywność sprawiają, że Hrubieszów jest miejscem atrakcyjnym dla turystów. Istnieją tutaj 

duże szanse dla rozwoju agroturystyki. Dlatego też władze miasta zachęcają inwestorów 

do inwestowania w infrastrukturę turystyczną i wypoczynkową, a wśród kierunków polityki 

inwestycyjnej jest rozbudowa bazy rekreacyjno-turystyczno- hotelarskiej. 

Do najsłynniejszych zabytków miasta należą: 

- układ urbanistyczny miasta Hrubieszowa, obejmujący zabudowę wyspy okolonej przez 

rzekę Huczwę wraz z przedmieściem w rejonie ulic Podzamcze i Piłsudskiego  

z historyczną siecią ulic i placów oraz skalą zabudowy, także sylwetką miasta 

i konfigurację terenu (A/659) - ul. Czerwonego Krzyża 18a, 

- dawny dworek podmiejski (A/339) - ul. Czerwonego Krzyża 18a, 
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- kościół rzymsko – katolicki parafialny pod wezwaniem M B Nieustającej Pomocy 

(dawna drewniana cerkiew prawosławna garnizonowa), cmentarz kościelny na działce 

(A/441) - ul. Dwernickiego, 

- dom (A/334) - ul. Kościelna, 

- dworek (A/190) - ul. Krucza, 

- budynek drewniany szpitala powiatowego im. św. Jadwigi, wraz z kaplicą i jej 

wyposażeniem wnętrza, drzewostan (Z A/195) - ul. 1 Maja 11, 

- cerkiew prawosławna – parafialna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 

cmentarz przycerkiewny, drzewostan otaczający cerkiew, ogrodzenie cmentarza 

przycerkiewnego (Z A/176) - ul. 3 Maja 4, 

- plebania (A/330) - ul. 3 Maja 6, 

- drewniany Syndykat Rolniczy – budynek i posesja (Z A/177) - ul. 3 Maja 10, 

- dwór zw. Du Chateau, z oficynami ,ogrodzeniem, założeniem dziedzińca (A/338) - ul. 

3 Maja 11, 

- kościół rzymsko – katolicki pw. św. Mikołaja dawny zespół podominikański kościół 

wyposażony w zabytki ruchome, obok zabytkowa dzwonnica i zabytki szkolne (A/328) 

- ul. 3 Maja 3, 

- dworek (d. wydział Powiatowy Sejmiku Hrubieszowskiego) wraz z posesją i posesjami 

sąsiednimi (Z A/178) - ul. 3 Maja 17, 

- dom tzw. Dom Kieseweterów (A/340) - ul.3 Maja 31, 

- dom z otoczeniem (Z A/182) - ul. Partyzantów 14, 

- dom tzw. Dom Lekarzy Towarzystwa Rolniczego Hrubieszów - ul. Piłsudskiego 9, 

- dom w gran. działki (Z A/179) - ul. Staszica 9, 

- dworek (A/333) - ul. Staszica 12b, 

- zespół pocerkiewny dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja obecnie kościoła 

rzymsko – katolicki pw. św. Stanisława Kostki, wraz z wyposażeniem w zabytki 

ruchome dzwonnica, drzewostan w granicach cmentarza kościelnego (A/327) - ul. 

Plac Staszica 13, 

- kamienica (A/337) - ul. Targowa 7, 

- kamienica (A/336) - Pl. Wolności 1 (d. Rynek), 

- cmentarz grzebalny kaplica cmentarna drzewostan (Z A/246) – Ul. Kolejowa, 

- cmentarzysko kurchanowe stanowisko archeologiczne nr II (Z Aa/64) - Hrubieszów -

Podgórze, 

- stanowisko archeologiczne 1a (osada i cmentarzysko) (Z Aa/44) - Hrubieszów –

Podgórze. 
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Liczne pomniki przyrody występujące na terenie miasta Hrubieszów świadczą o dbałości 

mieszkańców miasta o „zabytki przyrodnicze”.  

Analiza danych statystycznych dotyczących turystyki wykazała, że aby wykorzystać 

potencjał turystyczny, jako element napędowy dla gospodarki lokalnej, konieczne jest 

opracowanie programu rozwoju turystyki w mieście, w oparciu o szczegółową 

inwentaryzację posiadanych zasobów oraz ofensywnego programu promocji walorów 

turystycznych, zasobów dziedzictwa kulturowego i atrakcyjności przyrodniczej. Konieczne 

jest wykreowanie własnego unikalnego, możliwie kompleksowego produktu 

turystycznego, aby zahamować negatywne tendencje w dziedzinie turystyki tj. bardzo 

duży spadek liczby miejsc noclegowych, korzystających z noclegów, udzielonych 

noclegów itp.  

Dane statystyczne dotyczące turystyki w Hrubieszowie w latach 2005 – 2009 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 27. Miejsca noclegowe, korzystający z noclegów, wynajęte pokoje, udzielone noclegi  
w Hrubieszowie w latach 2005 - 2009 

Wyszczególnienie 
Lata Zmiana 

2009-2005 
2005 2006 2007 2008 2009  

miejsca noclegowe  133 164 133 144 96 -37 

korzystający z noclegów ogółem 7 920 5 551 3 862 3 336 1 759 -6161 

korzystający z noclegów turyści zagraniczni 189 292 178 336 20 -169 

wynajęte pokoje ogółem 4 034 7 714 2 070 1 587 1 169 -2865 

wynajęte pokoje turystom zagranicznym 169 269 159 215 13 -156 

udzielone noclegi ogółem 11 394 13 788 5 090 4 192 2 045 -9349 

udzielone noclegi turystom zagranicznym 279 496 241 515 20 -259 

     Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

3.5.2.4 Infrastruktura edukacyjna 

System placówek oświatowych jest gwarantem rozwoju dzieci i młodzieży, a także 

dalszego doskonalenia zawodowego ludzi dorosłych. Poziom placówek oświatowych  

i wiedzy w nich przekazywanej jest przepustką dla młodzieży do dalszej nauki na 

poziomie szkolnictwa wyższego akademickiego. Sytuacja gospodarcza kraju wymaga 

stałego doskonalenia zawodowego osób aktywnych zawodowo lub będących w trakcie 

zdobywania nowych umiejętności. Zasięg prowadzonej oświaty dla dorosłych jest 

wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego danego miasta 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Wychowanie przedszkolne 

W mieście funkcjonują cztery przedszkola miejskie o łącznej liczbie 450 miejsc.  

W funkcjonujących przedszkolach znajduje się 18 oddziałów. Placówki przedszkolne 

obejmują wszystkie dzieci w wieku 3 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych. Dzieci 

sześcioletnie, tworzą klasy “0”. Opieką przedszkolną w 2009 roku było objętych 458 dzieci 

w tym 103 sześciolatków. Ponadto, przy szkołach podstawowych działają 3 oddziały 

przedszkolne, do których w 2009 r. uczęszczało 72 dzieci12.  

Szkolnictwo podstawowe 
 
Bazę szkolnictwa podstawowego na terenie miasta stanowią trzy szkoły podstawowe,  

w których w 2009 r. funkcjonowało 58 oddziałów i uczyło się 1203 uczniów13.  

Szkolnictwo podstawowe realizowane jest w trzech publicznych szkołach podstawowych 

podporządkowanych samorządowi gminnemu: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Hrubieszowie, 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”  

w Hrubieszowie. 

Ponadto, na terenie Miasta działa szkoła podstawowa specjalna prowadzona przez 

samorząd powiatowy (powiat ziemski). W 2009 r. w 4 oddziałach uczyło się 28 uczniów14.  

Gimnazja 

Na terenie miasta funkcjonują cztery gimnazja, w tym trzy podporządkowane 

samorządowi gminnemu i jedno podporządkowane samorządowi powiatowemu. 

Gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hrubieszów to: 

 Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie, 

 Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie, 

 Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie. 

Łącznie w wszystkich gimnazjach działających na terenie Hrubieszowa w 2009 roku 

uczyło się 948 uczniów.  

Szkolnictwo ponadgimnazjalne: 

Szkoły ponadgimnazjalne są zgrupowane w zespołach szkół: 

                                            
12 Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 
13 Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 
14 Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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 Zespół Szkół Ogólnokształcących im Stanisława Staszica w Hrubieszowie przy ul 3-

go Maja 2, 

 Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Hrubieszowie ul. Zamojska 18, 

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Hrubieszowie ul. Żeromskiego 16, 

 Zespól Szkół Rolniczych ul. Dwornickiego 10, 

 Zespól Szkól Odzieżowych ul. Zamojska 16, 

  Przy Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Hrubieszowie funkcjonują: 

− Policealne Studium Informatyki ul. Zamojska 18 

− Policealne Studium Agrobiznesu ul. Dwernickiego 10. 

W Hrubieszowie funkcjonują dwa licea ogólnokształcące, w których w 2009 roku uczyło 

się 1043 uczniów. 

W szkołach zasadniczych zawodowych działających na terenie miasta w 2009 roku uczyło 

się 380 uczniów.  

Szkoły średnie zawodowe obejmowały 4 licea profilowane oraz 3 technika. 

Obraz szkolnictwa dopełniają szkoły niepubliczne. Na terenie miasta działało 

 Liceum Zawodowe ZDZ ul. Partyzantów 9, 

 Policealne Studium Zawodowe ul. Partyzantów 9, 

 Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych, 

 Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych, 

 Technikum Rolnicze dla Dorosłych, 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.  

3.5.2.5 Infrastruktura ochrony zdrowia 

Zmiany zachodzące w ostatnich latach zmieniły model usług medycznych Podstawowe 

usługi medyczne spoczęły na lekarzach pierwszego kontaktu, którzy poprzez pracę  

w przychodniach mają, jako pierwsi kontakt z pacjentem. Bardziej specjalistyczne usługi 

są świadczone przez szpital podległy Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie. 
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W 2009 r. na terenie miasta funkcjonowało 10 zakładów opieki zdrowotnej, w tym  

9 niepublicznych, 1 publiczny oraz 13 praktyk lekarskich. Udzieliły one 101 591 porad 

lekarskich15.   

Na terenie miasta funkcjonuje jeden szpital, podległy Starostwu Powiatowemu  

w Hrubieszowie. Do zadań szpitala należą świadczenia zdrowotne służące zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia oraz inne działania medyczne 

wynikające z procesu leczenia i pielęgnowania, lub przepisów odrębnych regulujących 

zasady ich wykonywania. Szpital realizuje programy w ramach prewencji zdrowia  

z zakresu: 

 upowszechniania karmienia naturalnego, 

 edukacji rodziców z zakresu porodów rodzinnych, 

 zapobiegania chorobom nowotworowym piersi i narządów rodnych, 

 zasad prawidłowego żywienia. 

Zadania są realizowane przez: 

 Oddział Wewnętrzny I 

 Oddział Wewnętrzny II 

 Oddział Dziecięcy 

 Oddział Gruźlicy 

 Oddział Chirurgiczny 

 Oddział Noworodkowy 

 Oddział Położniczo-Ginekologiczny 

 Oddział Rehabilitacji 

 Oddział Neurologiczny 

W strukturach Szpitala są ponadto następujące komórki: 
 Ambulatorium i Izba Przyjęć 

 Pogotowie Ratunkowe 

 Blok operacyjny 

 Laboratorium analityczne 

 Apteka 

 Pracownia RTG 

 Pracownia USG 

Inne ośrodki ochrony zdrowia funkcjonujące na terenie miasta to:  

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rodzinna „Zdrowie” sp. z.o.o. 

ul. Ludna 22/21, Hrubieszów, 

                                            
15 Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
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- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Stacja Opieki „Caritas” ul. Dwernickiego 85, 

Hrubieszów, 

- Przychodnia Rejonowa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Mickiewicza 2, Hrubieszów. 

Ponadto, na terenie miasta funkcjonuje 12 aptek, a na jedną aptekę ogólnodostępną 

przypadają w Hrubieszowie 1532 osoby16. 

3.5.3 Mieszkalnictwo z uwzględnieniem kryteriów, jakie muszą spełnić 
prawidłowo wyznaczone obszary w ramach programów rewitalizacji 
miejskiej  

Według stanu na koniec 2007 r. w Mieście Hrubieszowie znajdowało się 6528 mieszkań, 

w tym 545 w zasobach komunalnych, 2435 będących własnością spółdzielni 

mieszkaniowych, 97 to zasoby zakładów pracy, 3430 w zasobach prywatnych, a 21 to 

zasoby pozostałych podmiotów.  

Wykres 6. Zasoby mieszkaniowe w Hrubieszowie wg formy własności w latach 2005 - 2007 
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          Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

 
Standard mieszkań 

Standard mieszkań na terenie miasta jest bardzo zbliżony do standardu mieszkań  

w miastach na terenie województwa lubelskiego. Podobna jest przeciętna powierzchnia 

                                            
16 Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl, dane za 2009 r. 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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użytkowa na 1 osobę i zagęszczenie mieszkań. Wg danych za 2008 rok, przeciętne 

mieszkanie w Hrubieszowie ma powierzchnię użytkową 63,15 m2 i składa się z 3,70 izb. 

Dla miast województwa lubelskiego jest to odpowiednio – 63,90 m2 i 3,69 izb. 

Średnio, w Hrubieszowie jedno mieszkanie zamieszkuje 2,80 osób, a liczba osób na izbę 

wynosi 0,76. Dla miast województwa lubelskiego wskaźniki te wynoszą odpowiednio – 

2,90 i 0,75.  

Powierzchnia użytkowa przypadająca na osobę wynosi w Hrubieszowie średnio 22,58 m2, 

w miastach województwa lubelskiego jest to średnio 23,01 m2. 

Na 1000 mieszkańców w mieście Hrubieszów przypada 357,5 mieszkań. W miastach 

województwa lubelskiego jest to 360,1 mieszań.  

Sytuacja w mieszkalnictwie Miasta Hrubieszowa na tle miast województwa lubelskiego 

została przedstawiona w poniższej tabeli. 

Tabela 28. Analiza sytuacji mieszkaniowej miasta Hrubieszowa na tle miast województwa 
lubelskiego (dane za 2008 r.) 

Jednostka 
terytorialna 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa  
1 mieszkania 

Przeciętna 
powierzchnia 
użytkowa na  

1 osobę 

Liczba osób na 
izbę 

Liczba osób na  
1 mieszkanie 

Hrubieszów 63,15 22,58 0,76 2,80 

Województwo 
Lubelskie - miasta 63,90 23,01 0,75 2,90 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

Wyposażenie mieszkań 

O ile sytuacja mieszkaniowa Hrubieszowa w zakresie powierzchni mieszkań  

i zagęszczenia nie odbiega od średniej dla miast województwa lubelskiego, to znacznie 

niższy jest natomiast poziom wartości zasobu mieszkaniowego, tzn. gorsze jest 

wyposażenie budynków i mieszkań w podstawowe instalacje niż w miastach województwa 

lubelskiego. Wskazują na to zarówno wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., 

jak i dane statystyczne z ostatnich lat. 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 29. Budynki mieszkalne zamieszkane wg wyposażenia w instalacje 

 Liczba budynków 
Udział budynków z 

instalacją do ogólnej 
liczby budynków 

M
ia

st
o 

H
ru

bi
es

zó
w

 Budynki ogółem 2 000  

Budynki wyposażone w wodociąg 1 844 92,20% 

Budynki wyposażone w kanalizację 1 757 95,28% 

Budynki wyposażone w c.o. 1 495 85,09% 

M
ia

st
a 

W
oj

ew
ód

zt
w

a 
Lu

be
ls

ki
eg

o Budynki ogółem 86 297  

Budynki wyposażone w wodociąg 81 449 94,38% 

Budynki wyposażone w kanalizację 78 694 96,62% 

Budynki wyposażone w c.o. 67 820 86,18% 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, Narodowy Spis Powszechny 2002 Mieszkania, 
www.stat.gov.pl  

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli w kontekście kryteriów wyznaczania 

obszarów rewitalizacji, stwierdzić należy, że udział budynków bez wodociągu do ogólnej 

liczby budynków jest w Hrubieszowie wyższy niż w miastach Województwa Lubelskiego. 

W Mieście Hrubieszowie jest to 7,80%, w miastach Województwa Lubelskiego – 5,62%.  

Tabela 30. Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań  

 2006 r. 2007 r. 2008 r. 

 wodociąg 

Miasto Hrubieszów  93,7 93,7 93,8 

Województwo Lubelskie - miasta 97,3 97,3 97,4 

 łazienka 

Miasto Hrubieszów  87,5 87,6 87,7 

Województwo Lubelskie - miasta 92,4 92,5 92,6 

 centralne ogrzewanie 

Miasto Hrubieszów  84,1 84,1 84,3 

Województwo Lubelskie - miasta 88,6 88,7 88,9 

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

Porównanie danych statystycznych z tabeli nr 30 pod kątem kryterium wyznaczania 

obszarów rewitalizacji wskazuje, że udział mieszkań bez wodociągu do ogólnej liczby 

mieszkań w Hrubieszowie jest powyżej średniej dla miast Województwa Lubelskiego.  

W kolejnych latach wynosił on: 2006 – 6,3%, 2007 – 6,3%, 2008 – 6,2%. Dla miast 

Województwa Lubelskiego wyniósł odpowiednio: 2,7%, 2,7%, 2,6%. 

Powyższa analiza danych statystycznych dotyczących wyposażenia budynków i mieszkań 

w podstawowe instalacje, pozwoliła na sformułowanie wniosku, że Miasto Hrubieszów 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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spełnia kryterium wyznaczania obszarów rewitalizacji, którym jest: porównywalnie 
niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego, w zakresie wskaźnika: udział 
budynków bez wodociągu do ogólnej liczby budynków. 

Wiek zasobów mieszkaniowych. 

Wiek zasobów mieszkaniowych jest zróżnicowany. Wg danych z 2005 r. w zasobach 

mieszkaniowych miasta znajdowało się 32,1% budynków mających 50 i więcej lat. 

Wielkość ta ilustruje skale problemów do rozwiązania w skali miasta. Wg ostatnich danych 

uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie liczba budynków wielorodzinnych 

ogółem w mieście wynosi 165, z czego 23 budynki zostały wybudowane w roku 1989 lub 

później. Oznacza to, że liczba budynków wybudowanych przed 1989 r. wynosi 142  

i stanowią one 86,06% ogólnej liczby budynków.  

Dane dotyczące wieku budynków mieszkalnych w Mieście Hrubieszowie wskazują, że 

obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji spełnia kryterium wyznaczania 
obszarów rewitalizacji, którym jest: niski poziom wydajności energetycznej 
budynków oraz kryterium dla określenia obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa, 

którym jest: porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego, 

ponieważ udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1989 w ogólnej 

liczbie budynków mieszkalnych wynosi 86,06% i jest wyższy od wartości referencyjnej dla 

województwa lubelskiego, która wynosi 85,8% 

Analiza pozostałych wskaźników i ich wartości referencyjnych wymaganych dla określenia 

obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa wykazała, że obszar miasta Hrubieszowa 

spełnia następujące z kryteriów: 

 wysoka stopa długotrwałego bezrobocia 

Porównanie sytuacji Miasta Hrubieszowa z Województwem Lubelskim wykazało, że w tej 

dziedzinie Hrubieszów odznacza się gorszym wskaźnikiem. Przyjmując to samo źródło 

danych wyznaczenia średniej tj. rok 2006, stwierdzić należy, że udział długotrwale 

bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym dla Województwa Lubelskiego wyniósł 

5,5%17, podczas gdy dla Miasta Hrubieszowa wskaźnik ten był na poziomie 7,5%.  

 

 
 

                                            
17 Źródło: Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania 
Lokalnych Programów Rewitalizacji, Lublin, czerwiec 2010, Załącznik nr 2.  
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Tabela 31. Osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne w Mieście Hrubieszowie oraz udział osób 
długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 

Liczba bezrobotnych  1 622 1 498 1 311 1 439 

Liczba bezrobotnych powyżej 12 m-cy  905 719 559 490 

Liczba osób w wieku produkcyjnym 12 056 12 082 12 032 12 055 

Udział osób długotrwale bezrobotnych 
wśród osób w wieku produkcyjnym 7,5% 5,9% 4,6% 4,06% 

Źródło danych: GUS, Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl oraz Powiatowy Urząd Pracy  
w Hrubieszowie 

Więcej informacji na temat bezrobocia w Hrubieszowie znajduje się w pkt 3.2.3. 

Bezrobocie. 

 wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 

Przy liczbie mieszkańców Miasta Hrubieszowa wg faktycznego miejsca zamieszkania 

wynoszącej w 2006 roku 18 549 osób i liczbie przestępstw wynoszącej 503, otrzymamy 

27,1 przestępstw na 1 tys. ludności. Dla województwa lubelskiego wskaźnik ten wynosi 

26,418. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa publicznego i przestępczości znajduje 

się w pkt 3.2.5. Bezpieczeństwo publiczne. 

3.5.4 Identyfikacja problemów w sferze infrastruktury. 

Do głównych problemów w zakresie infrastruktury podczas dyskusji warsztatowej 

zaliczono: 
 zły stan techniczny dróg - powiatowych, gminnych i wojewódzkich w mieście, 

 niską dostępność do Internetu, telewizji kablowej, 

 niewystarczające wyposażenie obiektów kultury, 

 brak muszli koncertowej, 

 niski stan techniczny hrubieszowskich sutek - historycznych obiektów handlowych, 

 niszczejące zabytki, 

 zły stan techniczny dworca autobusowego, 

 niski standard niektórych obiektów kulturalnych, 

 brak komunikacji miejskiej, 

 zbyt mało miejsc postojowych i parkingowych, 
                                            
18 Źródło: Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Wytyczne dla opracowania 
Lokalnych Programów Rewitalizacji, Lublin, czerwiec 2010, Załącznik nr 2 

http://www.stat.gov.pl/
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 brak deptaka miejskiego, 

 brak kanalizacji burzowej - 80%. 

 brak nowoczesnej gospodarki odpadami stałymi - unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych jedynie poprzez ich składowanie 

 uszczelnienie podłoża składowiska odpadów komunalnych tylko poprzez grunt 

naturalny, glinę, 

 brak jest rozwiniętej selektywnej zbiórki odpadów, 

 brak kompostowni do odzysku odpadów biodegradowalnych, 

 niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

 słaby stan techniczny budynków mieszkalnych- stare budownictwo, 

 struktura własności wspólnot mieszkaniowych uniemożliwiająca racjonalne 

korzystanie z przestrzeni publicznej, 

 nieuregulowany stan własności niektórych obiektów, 

 brak placów zabaw na osiedlach mieszkaniowych, 

 wysoka energochłonność budynków mieszkalnych.  

3.6 ZARZĄDZANIE 
3.6.1 Możliwości finansowe Miasta 
Ocena możliwości finansowych Miasta Hrubieszowa przeprowadzona została za okres lat 

2005-2009. Poziom dochodów w latach 2005 – 2009 nie miał jednolitego charakteru.  

W roku 2006 zanotowano duży wzrost dochodów, który w głównej mierze był efektem 

pozyskania środków z Unii Europejskiej. W 2007 r. poziom dochodów był już mniejszy  

o ponad 3,2 mln zł. W latach 2008 – 2009 utrzymywał się na podobnym poziomie.  

W stosunku do 2005 roku dochody budżetu Miasta w roku 2009 wzrosły o ponad 12%, 

przy czym dochody własne wzrosły o ponad 29%.  

Tabela 32. Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych miasta Hrubieszowa (w PLN) 

L.p. Lata 2005 2006 2007 2008 2009 

I. DOCHODY 
OGÓŁEM 31 952 899,00 37 054 096,08 33 783 154,35 35 682 529,54 35 850 543,34 

1. w tym dochody 
własne 13 431 896,00 13 761 694,21 16 780 628,83 18 484 870,40 17 337 711,02 

II. WYDATKI RAZEM 33 805 984,00 38 882 592,69 33 458 379,85 35 313 099,25 37 340 336,76 
1. wydatki bieżące - - - 31 375 083 33 013 776 
2. wydatki majątkowe  7 535 025,00 11 000 700,66 3 670 184,82 3 938 015,71 4 326 560,63 

2.1 wydatki majątkowe 
inwestycyjne 7 535 025,00 11 000 700,66 3 670 184,82 3 938 015,71 4 266 560,63 

III. WYNIK FINANSOWY -1 853 085 -1 828 496 324 774 369 430 -1 489 793 

IV.  ŚRODKI Z 
BUDŻETU UE - 5 922 612,42 344 258,16 0 371 802,55 

V.  WYDATKI NA 1 
MIESZKAŃCA 

1 810,91 2 088,55 1 809,83 1 913,16 2 034,90 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
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Korzystną sytuacją jest stały wzrost dochodów własnych budżetu Miasta. W 2005 roku 

udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił około 42%, natomiast w 2009 

roku udział ten wzrósł prawie do ponad 48%. Wskazuje to na rosnącą niezależność 

finansową od zewnętrznych źródeł zasilania budżetu (subwencji lub dotacji). . 

Tabela 33. Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Dochody ogółem 31 952 899,00 37 054 096,08 33 783 154,35 35 682 529,54 35 850 543,34 

Dochody własne 13 431 896,00 13 761 694,21 16 780 628,83 18 484 870,40 17 337 711,02 
Wskaźnik udziału 
dochodów 
własnych w 
dochodach ogółem 
w % 

42,04 37,14 49,67 51,80 48,36 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 
 

Stały wzrost dochodów ogółem przekłada się bezpośrednio na wzrost dochodów 

przypadających na jednego mieszkańca miasta z 1711,64 zł w 2005 roku do 1953,71 zł w 

2009 roku. 

Tabela 34. Wskaźnik udziału dochodu przypadającego na 1 mieszkańca 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Dochody ogółem 31 952 899,00 37 054 096,08 33 783 154,35 35 682 529,54 35 850 543,34 

Dochody własne 13 431 896,00 13 761 694,21 16 780 628,83 18 484 870,40 17 337 711,02 
wskaźnik dochodu 
ogółem 
przypadającego na 
1 mieszkańca w 
PLN 

1 711,64 1 990,34 1 827,40 1 933,17 1 953,71 

wskaźnik dochodu 
własnego 
przypadającego na 
1 mieszkańca w 
PLN 

719,51 739,20 907,70 1 001,46 944,83 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 
 

W 2005 roku majątkowe wydatki inwestycyjne wynosiły 7,5 mln zł. W 2006 r. wzrosły do 

ponad 11 mln zł i stanowiły 28,29% ogółu wydatków, co związane było z realizacją 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W kolejnych latach wartość 

wydatków inwestycyjnych znacznie spadła. W 2009 r. wydatki inwestycyjne stanowiły 

11,43% wydatków ogółem.  

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 35. Wskaźnik inwestycji miasta Hrubieszowa w latach 2005-2009 

 Wyszczególnienie  2005 2006 2007 2008 2009 

Wydatki ogółem 33 805 984,00 38 882 592,69 33 458 379,85 35 313 099,25 37 340 336,76 

Wydatki inwestycyjne 7 535 025,00 11 000 700,66 3 670 184,82 3 938 015,71 4 266 560,63 

wskaźnik inwestycji w 
% 22,29 28,29 10,97 11,15 11,43 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl 

3.6.2 Planowanie strategiczne i promocja Miasta 

Planowanie strategiczne 

Planowanie strategiczne jest sformalizowanym procesem długofalowego planowania 

stosowanego do określania i realizacji celów rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem 

planowania strategicznego jest zapewnie konsekwentnego ukierunkowania działalności  

i wyznaczenia jasno określonych zadań i metod jej rozwoju.  

Na poziomie krajowym i wojewódzkim planowanie strategiczne nabrało szczególnego 

znaczenia po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Od jakości opracowanych 

instrumentów planowania strategicznego w dużym stopniu zależało, i nadal zależy, 

efektywne wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i jej regionów ze środków 

Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i Europejskiego Funduszu Społecznego. Stąd też, na szczeblu krajowym na lata 2004 – 

2006 sporządzono chociażby Narodowy Plan Rozwoju 2004 -2006 oraz Zintegrowany 

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. W obecnym okresie 

programowania podstawowymi dokumentami strategicznymi określającymi cele  

i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny 

ten rozwój zapewniać, będą Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013.  

Na szczeblu regionalnym obowiązek sporządzenia strategii rozwoju leży w gestii 

samorządu województwa. W latach 2007 – 2013 każde z 16 województw realizuje własny 

program operacyjny, finansowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i EFS.  

W województwie lubelskim, oprócz Regionalnego Programu Operacyjnego, opracowano 

takie dokumenty strategiczne jak np.: 

− Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, 

− Wojewódzki Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego, 

− Studium programowo – przestrzenne rozwoju obszarów nadgranicznych 

w województwie lubelskim. 

http://www.stat.gov.pl/
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Rozwój jednostek samorządowych niższego szczebla również wymaga przygotowania 

kompleksowych dokumentów planistycznych. Najważniejsze średnio- i długookresowe 

dokumenty strategiczne dla Miasta Hrubieszowa to: 

− Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Hrubieszowa na lata 2004 – 2013 

− Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Hrubieszów na lata 2007-

2015 

− Plan gospodarki odpadami dla miasta Hrubieszów 

− Program ochrony środowiska dla miasta Hrubieszowa 

− Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terenie Miasta Hrubieszowa. 

Promocja Miasta 

Zadanie związane z promocją Miasta Hrubieszowa realizuje Wydział Promocji i Rozwoju 

Gospodarczego m.in. poprzez: 

 gromadzenie informacji o Hrubieszowie i podejmowanie działań marketingowych 

związanych z promowaniem potencjału gospodarczego i rozwoju Hrubieszowa, 

 przygotowywanie i nadzorowanie aktualności stron internetowych Urzędu, 

 współpracę z Centrum Informacji Europejskiej, 

 opracowywanie programów dotyczących promocji miasta, sposobów jej 

finansowania oraz przygotowywanie informacji o jej przebiegu, 

 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych  

o mieście, 

 rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi i nawiązywanie nowych kontaktów, 

 udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo – promocyjnych, 

 współdziałanie z gminami, stowarzyszeniami i organami administracji publicznej 

oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie opracowywania ofert dotyczących 

współpracy handlowe i gospodarczej.  

W zakresie promocji społeczności lokalnej gmina przygotowuje wydanie następujących 

materiałów promocyjnych: 

− Dalsze wydawanie Biuletynu (w ramach działalności Towarzystwa Regionalnego 

Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica) 

− Kalendarz na 2011 rok 

− Zestawu Kart Pocztowych tzw. pocztówek Hrubieszowa 

− Wydanie folderu ogólnopolskiej imprezy „Jesień Plastyczna Hrubieszów 2009” 

− Wydanie folderu ogólnopolskiej imprezy „Nadbużańskie Spotkania Artystyczne” 

− Wydanie folderu okolicznościowego z okazji Dni Hrubieszowa 
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− Wydanie Planu miasta 

− Wydawnictwo Polska znana i nieznana – Lubelskie. 

Przedsięwzięcia promocyjne, jakie realizuje gmina wobec inwestorów i biznesu: 

− Inwestorom tworzącym nowe inwestycje i miejsca pracy Władze Miasta dają 

możliwość korzystania z ulg podatkowych. Rada Miejska podjęła stosowne 

Uchwały w tym zakresie: Uchwała Nr XXVIII/268/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w 

sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków od nieruchomości w związku  

z tworzeniem nowych inwestycji i Uchwała Nr XXVIII/267/08 z dnia 28 listopada 

2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków od nieruchomości w 

związku z tworzeniem nowych miejsc pracy. 

− W ramach prowadzonej polityki rozwoju gospodarczego opracowana jest oferta 

inwestycyjna z atrakcyjnymi terenami i obiektami przeznaczonymi na rozwój 

przedsiębiorczości lokalnej. Informacje w tym zakresie są dostępne na stronie 

internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznie 

dostępnych. Katalog ofert inwestycyjnych będzie również dostępny w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej Panoramy Firm. W celu zwiększenia 

dostępności do oferty dla inwestorów zewnętrznych katalog ofert inwestycyjnych 

jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Panoramy Firm. 

− Ponadto Burmistrz Miasta organizuje cykliczne spotkania z biznesem i lokalnymi 

przedsiębiorcami. Tematem spotkań są działania informacyjne, promujące  

i zachęcające przedsiębiorców do aplikowania o środki z funduszy unijnych na 

rozwój swoich przedsiębiorstw. Pracownicy udzielają wszelkiej pomocy 

merytorycznej w wyborze odpowiedniego programu i przygotowaniu wniosku 

aplikacyjnego. Większe obroty podmiotów gospodarczych przełożą się na wzrost 

dochodów gospodarstw domowych i rozwój społeczno-gospodarczy miasta. 

− Przystąpienie do certyfikacji oraz uzyskanie przez Gminę certyfikatu w ramach 

programu Partner COI (Centrum Obsługi Inwestora). Stosowanie formatek PAIiIZ 

na potrzeby opracowania ofert inwestycyjnych. 

− Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków RPOWL na lata 2007 – 2013 

„Witajcie  w Gotanii – projekt budowy i promocji ponadlokalnej marki regionu 

hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego”. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami powiatu hrubieszowskiego, 

tomaszowskiego (Tyszowce i Tomaszów Lubelski) oraz zamojskiego (Komarów). 

Projekt w trakcie realizacji.   
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W ramach projektu opracowana została strategia ponadlokalnej marki obejmująca: 

zdiagnozowanie potencjału miejsca z określeniem konceptu jej marki  

i segmentacją makrorynków (turystów, inwestorów, nowych mieszkańców) -Wybór 

najbardziej perspektywicznych segmentów docelowych i stworzenie unikalnego 

pozycjonowania -Przygotowanie zintegrowanej komunikacji dla subregionu pod 

kątem turystycznym i inwestycyjnym - Przygotowanie produktów turystycznych, 

inwestycyjnych, planów Public Relations i wydarzeń promocyjnych 2. Promocja 

projektu (budowa serwisu internetowego, wykonanie folderu promującego, 

organizacja dwu konferencji promujących, wykonanie filmu promocyjnego) 

obejmująca: - wykup domeny, założenie strony internetowej www.gotania.pl  

z linkiem do wszystkich partnerów, opracowanie i druk foldera w 3 językach, 

zorganizowanie 2 konferencji, wykonanie filmu promocyjnego z podwieszeniem na 

stronie projektu. Dzięki opracowanej strategii zostanie nadana tożsamość dla gmin 

wchodzących w skład Gotanii. 

Projekt odpowiada celom zawartym w strategii Miasta Hrubieszowa, gdzie mówi 

się o opracowaniu programu rozwoju turystyki, stworzeniu ofensywnej promocji 

walorów turystycznych, zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrody, opracowaniu 

kompleksowej oferty inwestycyjnej jako atrakcyjnej lokalizacji na granicy UE, 

prowadzeniu konsekwentnych działań planistycznych i studialnych, tworzeniu 

banku lokalnych baz danych, sprzyjaniu rozwojowi infrastruktury turystycznej oraz 

rozwojowi współpracy partnerskiej z innymi społecznościami w kraju i zagranicą. 

Podjęta przez partnerów w ramach projektu inicjatywa stworzenia strategii marki z 

zastosowaniem spójnego systemu identyfikacji wizualnej obszaru objętego 

projektem, stworzeniem kompatybilnych planów promocyjnych i inwestycyjnych na 

najbliższe lata pod kątem tworzenia infrastruktury związanej z wdrażaniem marki 

przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz 

przełoży się na bardziej racjonalną i efektywną gospodarkę gmin, dając swoisty 

"efekt synergii".  

W efekcie działania te nadadzą gminom ekonomiczny charakter (w założeniach 

turystyczny). Rozwój turystyki, przy posiadanych endogennych zasobach, 

determinacji władz i mieszkańców nada tożsamość dla obszaru, przyciągnie 

inwestorów i turystów, co wpłynie na podwyższenie jakości życia jego 

mieszkańców." 
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3.6.3 Kapitał społeczny, liczba organizacji pozarządowych, aktywność 
mieszkańców. 

Miasto Hrubieszów, podobnie jak większość miast na terenie województwa lubelskiego, 

cechuje się średnią aktywnością swoich mieszkańców. Aktywność mieszkańców i jej 

wielokierunkowość zinstytucjonalizowana w różnego rodzaju organizacjach jest 

przejawem poziomu rozwoju demokratycznego danego społeczeństwa. Działalność 

różnego rodzaju organizacji na rzecz społeczności lokalnej stwarza możliwość 

samorozwoju tej społeczności, a jednocześnie pozwala świadczyć przez te organizacje 

różnego rodzaju usługi na rzecz tej właśnie społeczność. Duża ilość działających 

organizacji stwarza także lepsze możliwości artykulacji różnego rodzaju potrzeb przez 

grupy interesu. 

Na terenie miasta działają następujące organizacje: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych w Hrubieszowie  
 Stowarzyszenie „Nieobojętni"  
 Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Pomóż Sercu"  
 Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego  
 Stowarzyszenie Użytkowników Komputerów „Energetyk"  
 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Hrubieszowskiej  
 Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat"  
 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy i Ochrony Bezrobotnych w Hrubieszowie  
 Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U"  
 Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta  
 Klub Abstynenta „Lumen" w Hrubieszowie  
 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem" im. Św. Jana Bosko  

w Hrubieszowie  
 Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Kres"  
 Związek Sybiraków Koło w Hrubieszowie  
 Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Hrubieszowie 
 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński Środowisko 27 

Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Hrubieszowie  
 1 - Drezdeński Korpus Pancerny Środowisko w Hrubieszowie  
 Polski Czerwony Krzyż w Hrubieszowie (PCK)  
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Hrubieszowie  
 Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce  
 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Spraw Wewnętrznych  
 Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  
 Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym  
 Stowarzyszenie Abstynentów „Oaza" w Hrubieszowie  
 Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica  
 Hrubieszowskie Towarzystwo Muzyczne  
 Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko - Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du 

Chateau 
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Wyższej 

Użyteczności 
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 Polski Związek Niewidomych Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności  
 Rejonowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Strzyżów"  
 Miejski Klub Sportowy „Unia"  
 Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Hrubieszów HSM  
 Polski Związek Wędkarski  
 Koło Łowieckie nr 43  
 Koło Łowieckie nr 41  
 Wojskowe Koło Łowieckie nr 110 „Orlik". 

Wśród organizacji wymienionych, jak i nie wymienionych działających na terenie miasta 

można dokonać podziału na dwie zasadnicze grupy: pierwsza grupa jest to grupa 

organizacji w której dominuje działalność na rzecz społeczności lokalnej, druga grupa to 

organizacje, w których dominuje działalność na rzecz swoich członków, a wtórnie 

działalność na rzecz społeczności lokalnej. 
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4. ANALIZA STRATEGICZNA OBSZARU WSPARCIA 

Adaptowana z teorii analizy strategicznej przedsiębiorstw do analizy społeczności 

lokalnych i regionalnych przez Bank Światowy służy ocenie sytuacji lokalnej identyfikacji 

mocnych i słabych stron społeczności lokalnej oraz szans i zagrożeń w jej otoczeniu.  

W przypadku niniejszego programu rewitalizacji służy określeniu potencjału 

rewitalizowanego obszaru miejskiego. 

Podstawą wyboru celów rewitalizacji oraz strategii ich realizacji musi być analiza 

czynników otoczenia oddziałujących na obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji 

oraz analiza jego zasobów. W otoczeniu miasto musi analizować możliwości działania 

oraz zagrożenia, natomiast zasoby zgromadzone wewnątrz muszą być analizowane  

z punktu widzenia ich mocnych i słabych stron. Analiza taka nosi nazwę analizy SWOT.  

Analiza SWOT dla Miasta Hrubieszowa została opracowana w ramach pracy 

warsztatowej, a następnie była weryfikowana przez zespół konsultantów. W analizie 

zewnętrznych czynników rozwojowych (szans i zagrożeń) wykorzystano zapisy Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020, Programu Rozwoju i Rewitalizacji 

Miast dla Województwa Lubelskiego oraz Studium programowo-przestrzennego rozwoju 

obszarów nadgranicznych w województwie lubelskim. 

Analiza była przeprowadzona w odniesieniu do całego rewitalizowanego obszaru - miasta 

w podziale na trzy sfery: 

– techniczno – przestrzenna, 

– gospodarcza, 

– społeczna. 

Tabela 36. Analiza SWOT obszaru objętego LPR w zakresie zagospodarowania przestrzennego i 
infrastruktury technicznej 

Mocne strony Słabe strony 
+ Atrakcyjne przygraniczne położenie miasta  
+ Bliskość przejścia granicznego Zosin 
+ Dobra dostępność turystyczna drogą krajową nr 

74 i wojewódzką nr 844 
+ Linia Hutnicza Szerokotorowa 
+ Dobry stan środowiska naturalnego 
+ Duże walory historyczne i turystyczne miasta 

m.in. zabytki architektoniczne 
+ Sąsiedztwo wartościowych turystycznie terenów 

nad Bugiem 
+ Potencjał współpracy międzynarodowej - 

Euroregion Bug 
+ Brak przemysłu uciążliwego dla środowiska 
+ Posiadanie najbardziej urodzajnych gleb w 

Polsce 

− Peryferyjne położenie 
− Położenie w rejonie słabego rozwoju 

gospodarczego 
− Słaby rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej 
− Słaba baza gastronomiczna i noclegowa 
− Słabo wyeksponowane walory historyczne - 

niewystarczająca promocja, 
− Zły stan techniczny dróg - powiatowych, 

gminnych i wojewódzkich w mieście, 
− Brak mieszkań socjalnych i komunalnych 
− Duża skala potrzeb remontowych - szczególnie 

gospodarki komunalnej 
− Duża liczba nieekologicznych kotłowni w 

budynkach jednorodzinnych 
− Niepełna kanalizacja sanitarna w mieście 
− Brak nowoczesnej gospodarki odpadami stałymi - 
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+ Istnienie terenów rezerwowych pod budownictwo 
mieszkaniowe 

unieszkodliwianie odpadów komunalnych jedynie 
poprzez ich składowanie 

− Niedorozwój obiektów sportowych na terenie 
miasta 

− Niedorozwój bazy materialnej placówek kultury 
− Ograniczony dostęp do łączy internetowych 
− Brak komunikacji miejskiej, 
− Zbyt mało miejsc postojowych i parkingowych, 
− Zły stan techniczny dworca autobusowego 
− Brak punktu informacji turystycznej 
− Brak marki miasta; brak identyfikacji wizualnej 

miasta 
− Brak wizji, strategii rozwoju turystyki w mieście 

Szanse Zagrożenia 
+ Przejście graniczne w Dołhobyczowie 
+ Położenie na szlaku handlowym tranzytowym ze 

wschodu na zachód 
+ Rozwój międzyregionalnej i krajowej 

infrastruktury drogowej i poprawa dostępności 
komunikacyjnej  

+ Dostępność i wykorzystanie funduszy UE 2007-
2013 - RPO woj. lubelskiego i krajowe programy 
operacyjne 

+ Gazyfikacja 
+ Poprawa estetyki budynków i osiedli 

mieszkaniowych 

− Postępująca degradacja zasobów 
mieszkaniowych 

− Peryferyjność regionu przejawiająca się w 
utrudnionym dostępie komunikacyjnym 
województwa, brak lotniska pasażerskiego 

− Pogarszanie się stanu technicznego dróg 
− Niszczejące zabytki 
− Trudna dostępność środków z funduszy 

strukturalnych 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych oraz diagnozy  

Tabela 37. Analiza SWOT obszaru objętego LPR w zakresie gospodarki 

Mocne strony Słabe strony 
+ Położenie na szlaku handlowym tranzytowym 

ze wschodu na zachód 
+ Wysoka aktywność gospodarcza – ilość 

przedsiębiorstw na 100 mieszkańców wyższa 
od średniej dla miast województwa lubelskiego  

+ Rozwinięte kontakty handlowe z terenami 
przygranicznymi po stronie ukraińskiej 

+ Istnienie terenów inwestycyjnych 
przeznaczonych pod działalność gospodarczą 

+ Istnienie tradycji rzemieślniczych 
 

- Słaba promocja skierowana do mieszkańców i 
do odbiorców na zewnątrz 

- Brak kapitału własnego 
- Brak silnych zakładów pracy 
- Brak wsparcia dla małej przedsiębiorczości 
- Słabo rozwinięta sfera usług 
- Mała dywersyfikacja usług 
- Ograniczone możliwości nabywcze 

społeczeństwa 
- Zdegradowana baza przetwórstwa rolno-

spożywczego 
- Brak lokalnego lobby biznesowego 
- Brak lokalnych stowarzyszeń gospodarczych 

wspierających mikroprzedsiębiorstwa, 
- Wysokie koszty rozpoczynania i prowadzenia 

działalności gospodarczej 
- Ograniczona dostępność komunikacyjna dla 

przedsiębiorstw 
- Ograniczony dostęp do funduszy na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej 
- Niskie umiejętności zarządzania 

przedsiębiorstwami 
- Brak inicjatyw gospodarczych 
- Niska konkurencyjność działających 

przedsiębiorstw handlowych 
- Mała produktywność kapitału 
- Ograniczona przestrzeń prowadzenia 
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działalności gospodarczej 
- Niedostateczny poziom wsparcia dla nowo 

rozpoczynających działalność gospodarczą 
- Brak przedsiębiorstw turystycznych 
- Wysokie koszty pracownicze 
- Brak wykorzystania byłej bazy państwowych 

zakładów produkcyjnych 
- Słabo rozwinięty sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw związanych z rolnictwem 
 

Szanse Zagrożenia 
+ Wzrost zainteresowania inwestorów Polska 

Wschodnią   
+ Dostępność i wykorzystanie funduszy UE 2007-

2013 - RPO woj. lubelskiego i krajowe 
programy operacyjne 

+ Rozwój wymiany handlowej przygranicznej 
+ Wzrost zainteresowania turystycznego 

walorami Bugu, terenów nadbużańskich i 
dziedzictwem kulturowym Polski wschodniej 

+ Współpracy transgranicznej 
+ Rozwój turystyki 
+ Rozwój handlu i gastronomii 
+ Rozwój lokalnego przemysłu spożywczego 
+ Rozwój instytucji otoczenia biznesu 

− Niski poziom płac w regionie; 
− Niski poziom dochodów gminy miejskiej 
− Niski poziom wydatków inwestycyjnych 
− Zadłużenie  
− Odpływ turystów w inne regiony kraju lub 

zagranicę 
− Dalszy wzrost zróżnicowania rozwoju 

regionalnego kraju   
− Atrakcyjność innych rynków pracy poza 

regionem  
− Niekorzystny kierunek zmian gospodarczych i 

politycznych na Ukrainie 
− Spadek atrakcyjności inwestycyjnej Polski 

wschodniej 
− Niska atrakcyjność inwestycyjna województwa 

w rankingach krajowych i zagranicznych 
− Monopolizacja handlu - upadek drobnego 

handlu - zmniejszone wpływy do budżetu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych oraz diagnozy  

Tabela 38. Analiza SWOT obszaru objętego LPR w zakresie społecznym 

Mocne strony Słabe strony 
+ Dobrze rozwinięte szkolnictwo średnie i 

policealne 
+ Dobrze rozwinięty sport szkolny 
+ Współpraca transgraniczna opierająca się na 

wspólnych elementach kulturowych łączących 
mieszkańców miasta z ludnością terenów 
przygranicznych Ukrainy 

+ Wzrost wskaźnika wykształcenia średniego 
+ Odpowiednio przygotowana i doświadczona 

kadra pedagogiczna 
+ Relatywnie niska liczba osób korzystających z 

zasiłków pomocy społecznej, 
+ Duże zasoby taniej siły roboczej, niskie 

koszty pozyskiwania siły roboczej związane  
z wysokim bezrobociem i niskim poziomem 
wynagrodzeń; 

+ Dobrze rozwinięty sport szkolny 
 
 
 
 

− Stosunkowo wysokie bezrobocie 
− Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia 
− Nasilenie patologii społecznych w starym 

centrum miasta 
− Brak wyższej uczelni 
− Ograniczona oferta spędzania wolnego czasu 
− Niski poziom aktywności społecznej 

mieszkańców 
− Niska jakość i ograniczona dostępność usług 

medycznych 
− Starzenie się społeczeństwa 
− Ograniczony dostęp osób niepełnosprawnych 

do obiektów użyteczności publicznej 
− Niska siła nabywcza lokalnej społeczności 
− Ujemny przyrost naturalny 
− Problem alkoholizmu wśród młodzieży 
− Niskie kwalifikacje siły roboczej 
− Mała dostępność do wysokokwalifikowanej 

kadry medycznej w ramach usług 
finansowanych przez kasę chorych 

− Niedostosowanie kierunków kształcenia szkół 
średnich do potrzeb rynku pracy 

− Niska mobilność bezrobotnych mieszkańców 
miasta 
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− Niska świadomość ekologiczna 
społeczeństwa 

− Brak stabilnej polityki prorodzinnej ze strony 
państwa 

− Niskie kwalifikacje siły roboczej 
Szanse Zagrożenia 

+ Możliwość uzyskania wsparcia w ramach 
RPO WL i innych Programów Operacyjnych 
na działania związane z rewitalizacją, 
rozwojem infrastruktury oraz zasobów 
ludzkich;  

+ Możliwość wykorzystania dyspozycyjnej siły 
roboczej; 

+ Tworzenie nowych miejsc pracy w związku  
z prowadzonymi na szeroką skalę działaniami 
rewitalizacyjnymi; 

+ Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez 
przyciąganie inwestycji zewnętrznych. 

+ Dostępność i wykorzystanie funduszy UE 
2007-2013 - RPO woj. lubelskiego i krajowe 
programy operacyjne 

+ Współpracy transgraniczna 
 

− Dalsze utrwalanie się zjawisk negatywnych w 
sferze społecznej, ubożenie ludności, 
nasilenie zjawiska wykluczenia społecznego; 

− Wzrost liczby osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej; 

− Wysoki odsetek osób utrzymujących się  
z niezarobkowego źródła utrzymania; 

− Zwiększenie stopnia zagrożenia 
przestępczością; 

− Zagrożenie ze strony młodocianych osób 
naruszających ustalony ład i porządek np. 
chuligaństwo, wandalizm 

− Trudny dostęp do środków pomocowych – 
funduszy strukturalnych (procedury), duża 
konkurencja w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych; 

− Niska dynamika przyrostu miejsc pracy 
− Znaczny odpływ wykształconej młodzieży do 

większych ośrodków miejskich 
− Niewystarczające środki na pomoc społeczną 
− Niedostateczne środki subwencji oświatowej 

dla samorządów 
− Niedostosowanie kierunków kształcenia szkół 

średnich do potrzeb rynku pracy 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych oraz diagnozy  

Ogólne wytyczne wynikające z analizy SWOT są bardzo proste:  

 unikać zagrożeń, 

 wykorzystywać szanse, 

 wzmacniać słabe strony, 

 opierać się na mocnych stronach. 
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5. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 

5.1 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA LPR 

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa, a dokładniej projektów 

realizowanych w jego ramach, jest zahamowanie i wyeliminowanie negatywnych zjawisk  

i tendencji zachodzących na terenie miasta oraz stymulowanie jego gospodarczego  

i społecznego rozwoju.  Projekt realizowane w ramach LPR służyć powinny polepszeniu 

warunków życia i pracy na obszarze objętym rewitalizacji, uatrakcyjnieniu jego wizerunku 

i podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i kulturalnej. LPR budowany jest 

na przeświadczeniu, że aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz tworzenia 

odpowiadającej współczesnym wymogom oferty gospodarczej, społecznej, turystycznej  

i rekreacyjnej, może prowadzić do ożywienia gospodarczego i podniesienia jakości życia 

mieszkańców. Lokalny Program Rewitalizacji, będąc w swoich założeniach „programem 

działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, 

zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia 

warunków do jego dalszego rozwoju” (cyt. definicji z Wytycznych dla opracowania 

Lokalnych Programów Rewitalizacji), jako program operacyjny stwarza szanse na 

ożywienie gospodarcze w wyniku przeprowadzenia zdefiniowanych działań. Dla Miasta 

Hrubieszowa jest to program, który w sposób naturalny rozwija dotychczasowe działania  

i równocześnie wpisuje się w politykę rozwoju określoną przez miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego i inne opracowane programy średniookresowe . 

W zastosowaniu do tematu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa”, efektem 

działań realizowanych w jego ramach, poprzez ich efekt przestrzenny i gospodarczy 

będzie:  

 Poprawa jakości życia mieszkańców, polepszenie warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej, stanu środowiska naturalnego, przywrócenie ładu 

przestrzennego, ożywienie gospodarcze miasta i rozwój społeczny. 

Uznaje się, że osiąganie wyższych standardów ekonomicznych w sferach poziomu życia 

winno w konsekwencji łączyć się z wykształcaniem coraz wyższych potrzeb kulturalnych, 

warunków estetycznych i środowiskowych, przy pełnym poszanowaniu tożsamości miejsc 

i związanej z nimi pamięci historycznej. 

Oczekuje się, że program rewitalizacji istniejących zasobów uaktywni małą i średnią 

przedsiębiorczość, przynosząc efekty w postaci ożywienia gospodarczego i nowych 

miejsc pracy. 
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5.2 PODZIAŁ NA PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE 

Zaktualizowany we wrześniu 2010 r. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa 

zawiera zadania (projekty) przewidziane do realizacji w latach 2010-2015, które zostały 

podzielone na dwa podokresy, z zastrzeżeniem, że będzie on mógł być uzupełniany  

o kolejne projekty i zadania. Pierwszy podokres obejmuje lata 2010-2013, drugi lata 2014-

2015.  

Lista projektów umieszczonych w zaktualizowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Hrubieszowa powstała w oparciu o konsultacje społeczne. LPR skupia projekty 

zaproponowane do realizacji przez potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, a także pozostałych partnerów społeczno-gospodarczych. 

Z uwagi na fakt, iż głównym właścicielem obiektów użyteczności publicznej 

zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji jest Miasto Hrubieszów, wśród zgłoszonych 

zadań wyróżniono zadania miasta realizowane przez miasto (gminę miejską) Hrubieszów. 

Miasto Hrubieszów planuje realizację zadań polegających m.in. na rewitalizacji centrum 

miasta, renowacji zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem, wykonania 

chodników, ciągów pieszych, parkingów i szaletu miejskiego, modernizacji parku 

miejskiego, wykonaniu robót restauratorskich i konserwatorskich w strefie ochrony 

konserwatorskiej oraz wpisanych do rejestru zabytków, renowacji wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych, wykonaniu małej architektury osiedlowej. 

Do drugiej kategorii zadań zaliczyć można projekty zgłoszone przez jednostkę powiązaną 

z miastem tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

w Hrubieszowie – Zarządcę Wspólnot Mieszkaniowych (PGKiM). Spółka zarejestrowana 

została przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorstw, pod numerem 

KRS:0000155601. Udziały posiadane przez Gminę Miejską Hrubieszów stanowią całość 

udziałów Spółki. PGKiM podjęło się realizacji zadań dotyczących remontu i modernizacji 

budynków mieszkalnych zarządzanych przez Spółkę. Projekty obejmą m.in. prace termo 

modernizacyjne, wymianę drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnych, remont dachów, 

przebudowę kominów i ciągów wentylacyjnych, budowę odwodnień budynków wraz  

z ciągami pieszymi, budowę małej architektury osiedlowej. 

Pozostałe zadania to propozycje zgłoszone przez jednostki, które działają na terenie 

Miasta, ale nie są bezpośrednio powiązane z samorządem miejskim. Miasto, jako 

jednostka samorządu terytorialnego, w ich realizacji nie uczestniczy bezpośrednio; może 

uczestniczyć w sposób pośredni poprzez wydawanie różnego rodzaju decyzji i zezwoleń 

lub przy montażu finansowym środków na ich realizację. 
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Bardzo licznie reprezentowane są w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Hrubieszowa działania dotyczące substancji mieszkaniowej i jej otoczenia. Tego rodzaju 

projekty zgłosiły do LPR: 

− Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie, 

− Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”, 

− Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Piłsudskiego w Hrubieszowie, 

− Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3-go Maja 16, 

− Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dwernickiego, 

− Administrator Wspólnot Mieszkaniowych Firma „Caro-Dom”. 

Oprócz wyżej wymienionych, do LPR Miasta Hrubieszowa swoje projekty zgłosiły: 

− Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Hrubieszowie, 

− Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 

Stanisława Kostki w Hrubieszowie. 

W sumie, na okres lat 2010-2015 zgłoszono do realizacji 37 projektów. Spośród 

zgłoszonych zadań 10 zadań jest przewidzianych do realizacji przez władze 

samorządowe, 6 zadań będzie realizowanych przez PGKiM Sp. z o.o., a pozostałe 21 

zadań będzie realizowane przez inne podmioty działające na terenie miasta.  

Spośród zgłoszonych zadań do realizacji w pierwszym podokresie przewidziano do 

realizacji 28 zadań, a w drugim podokresie 9 zadań. W tabeli zamieszczonej poniżej 

dokonano zestawienia ilości zgłoszonych zadań w podokresach. 

Tabela 39. Zestawienie zadań zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa 

Wyszczególnienie 
Liczba zadań 

Ogółem Podokres  
2010 - 2013 

Podokres  
2014 - 2015 

Zadania miasta  10 1 9 

Zadania PGKiM Sp. z o.o. 6 6 0 

Zadania spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych 19 19 0 

Zadania pozostałych podmiotów 2 2 0 

Razem 37 28 9 

 
Projekty przedstawione do Programu stanowią mniej lub bardziej sprecyzowane  

i przygotowane do realizacji zadania inwestycyjne, wynikające z zauważalnych potrzeb. 

Zadania dotyczą przekształceń przestrzennych, inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową, 
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organizacji terenów wypoczynku, rekreacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej, 

poprawy bezpieczeństwa, a także renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych. 

5.3 KRYTERIA WYBORU PILOTAŻOWYCH PROJEKTÓW ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI 

Charakter projektów zgłoszonych do LPR Miasta Hrubieszowa wskazuje, że główną drogą 

do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju są inwestycje związane z zagospodarowaniem 

przestrzeni publicznych, infrastrukturą techniczną i mieszkaniową. Zdegradowane 

przestrzenie publiczne oraz niedorozwój infrastruktury technicznej lub jej brak prowadzi do 

degradacji cywilizacyjnej danego terenu, spadku jego atrakcyjności, jako miejsca 

zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności 

centrów miast, na których skupia się życie gospodarcze, kulturalne i społeczne, które 

powinny przyciągać turystów i być miejscem wypoczynku i relaksu dla mieszkańców. Stąd 

też wśród priorytetowych (pilotażowych) projektów ujętych w LPR Miasta Hrubieszowa 

jest odnowa centrum Hrubieszowa poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej 

śródmieścia, wykonanie infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa, budowę małej 

architektury, renowację zabytkowych obiektów itd. Kryterium wyboru projektów 

pilotażowych w tym obszarze stanowi polepszenie warunków dla prowadzenia 
działalności gospodarczej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Hrubieszowa, 
rozwój funkcji kulturotwórczych, rozrywkowych i turystycznych oraz podniesienie 
poziomu życie mieszkańców miasta.  

W LPR Miasta Hrubieszowa licznie reprezentowane są zadania dotyczące substancji 

mieszkaniowej. Mogłoby się wydawać, że aspekt zdegradowanej tkanki miejskiej nie 

powinien być rozpatrywany pod kątem przyszłych inwestycji czy nowych miejsc pracy, 

ponieważ, w przeciwieństwie do np. inwestycji w turystykę czy w poprawę warunków do 

prowadzenia przedsiębiorczości, nie ma on bezpośredniego wpływu na rozwój 

ekonomiczny. Inwestycje w rehabilitację osiedli mieszkaniowych nie zapewniają szybkich 

i bezpośrednich zwrotów poniesionych nakładów finansowych. Należy jednak pamiętać, 

że jednym z najważniejszych powodów dla rewitalizacji tkanki mieszkaniowej są 

potencjalne korzyści w sferze społecznej. I w tym właśnie aspekcie oraz dodatkowo  

w aspekcie techniczno-estetycznym należy rozpatrywać potencjalne korzyści z realizacji 

tego typu projektów19. Zdegradowane obszary miejskie często cechuje nasilenie zjawisk 

patologii społecznych (przestępczość, alkoholizm), bezrobocia, ubóstwa. Niższy jest 

wskaźnik aktywności zawodowej i prowadzenia działalności gospodarczej. Aby zachęcić 

mieszkańców takich terenów do większej aktywności społecznej i zawodowej, niezbędne 

                                            
19 Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego 
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jest zaspokojenie ich potrzeb podstawowych, do których zaliczyć należy również stan ich 

najbliższego środowiska w tym tkanki mieszkaniowej i otoczenia. Poza tym, 

przedsięwzięcia nastawione na poprawę estetyki osiedli mieszkaniowych w istotnym 

stopniu mogą polepszyć wizerunek przestrzenny danego obszaru, czyniąc je atrakcyjnym 

nie tylko do zamieszkania, ale również, jako miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej (np. sklepy osiedlowe, osiedlowe punkty usługowe). Bardzo ważne jest to, 

że projekty zgłoszone do LPR Miasta Hrubieszowa nie dotyczą wyłącznie działań 

związanych z budynkami mieszkalnymi, ale potraktowane zostały kompleksowo, włącznie 

z zagospodarowaniem przyległego terenu i obejmują np. budowę ciągów pieszych 

(chodników), modernizację ciągów pieszo-jezdnych, przejść dla pieszych i parkingów, 

wykonanie elementów małej architektury osiedlowej, budowę placów zabaw, 

zagospodarowanie zieleńców, budowę i remont oświetlenia, zakup i instalację systemów 

monitoringu. Dlatego też, zagadnienie rewitalizacji zdegradowanych osiedli 

mieszkaniowych jest jednym z priorytetowych obszarów działań LPR Miasta Hrubieszowa, 

a kryterium wyboru projektów w tym obszarze stanowi poprawa jakości i wzrost 
poziomu życia na osiedlach mieszkaniowych Miasta Hrubieszowa. 

Innym kryterium wyboru projektów kluczowych była ranga obiektów, ich wartość 

historyczna i architektoniczna. Stąd też, wśród projektów kluczowych znalazły się obiekty 

sakralne: Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej oraz Cerkiew Prawosławna  

w Hrubieszowie. 

W oparciu o powyższe kryteria, dokonano wyboru projektów kluczowych (pilotażowych) 

do realizacji w latach 2010 – 2013 oraz 2014 – 2015 (patrz: pkt 8.4. LPR Miasta 

Hrubieszowa) 

5.4 OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ 

W wyniku realizacji programu rewitalizacji oczekuje się, że w długofalowym okresie 

nastąpi ożywienie gospodarcze i społeczne poddanego tym procesom obszaru miasta 

Hrubieszowa. Obszar ten cechuje się nawarstwieniem zjawisk i procesów niekorzystnych 

społecznie i gospodarczo, których powstrzymanie jest możliwe tylko poprzez 

skoordynowane działania podejmowane na poziomie miasta. 

Do głównych wskaźników osiągnięć należą:  

− powstrzymanie degradacji zagospodarowania przestrzennego, 

− poprawa wizerunku, 

− wzrost atrakcyjności, 

− rozwój przedsiębiorczości,  
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− rozwój społeczny. 

Głównym celem procesu rewitalizacji realizowanego w ramach niniejszego LPR jest 

ograniczenie negatywnych skutków procesów zachodzących na terenie miasta  

i zahamowanie degradacji jego substancji. Realizowane zadania wspomogą proces 

tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej, odnowienie infrastruktury, substancji 

mieszkaniowej wraz z otoczeniem, obiektów architektonicznych, zmierzają do 

ograniczenia zagrożeń i poprawy stanu środowiska naturalnego, mają na celu 

zdynamizowanie procesów gospodarczych, rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych 

miejsc pracy i wzrost dochodów mieszkańców miasta. Efektem realizacji LPR będzie 

stymulowanie rozwoju infrastruktury technicznej stwarzającej perspektywy rozwoju oraz 

uporządkowania przestrzennego rewitalizowanego terenu, wyzwolenie inicjatyw 

aktywujących wzrost przedsiębiorczości, ograniczanie zasięgu oddziaływania zjawisk 

patologii społecznych. 

Do głównych wskaźników produktów i rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji zadań 

zaplanowanych w programie przewiduje należą:  

 stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum miasta 

 wzrost ilości terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną,  

 zwiększenie długości ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz chodników, 

 poprawa estetyki wyglądu miasta poprzez rewitalizację terenów zielonych, 

 odnowione obiekty zabytkowe, 

 polepszenie stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i grzewczej, 

 modernizacja zasobów mieszkaniowych wraz z otoczeniem, 

 liczba utworzonych nowych miejsc pracy,  

  rozwój przedsiębiorczości, 

 wzrost bezpieczeństwa mieszkańców. 

Poszczególne projekty inwestycyjne zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

będą na potrzeby Programu analizowane przy użyciu narzędzi, jakim są wskaźniki 

produktów i rezultatów. Zostały one podane zbiorczo w pkt 9.1. niniejszego LPR. 
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6. DZIAŁANIA PLANOWANE NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W LATACH 2010-
2013 i 2014-2015 

Zgodnie z Wytycznymi dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013  

w punkcie tym powinny zostać przedstawione działania w latach 2007 – 2010 oraz 2011 – 

2015. Biorąc pod uwagę, że aktualizacja Zrównoważonego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2007 – 2015 nastąpiła we wrześniu 2010 r. oraz 

po analizie projektów do niego zgłoszonych należy stwierdzić, że wyodrębnienie takich 

dwóch okresów (2007-2010 i 2011 – 2015) w ramach LPR jest niewskazane, czy wręcz 

niemożliwe. Realizację większości projektów zaplanowano na lata 2010 – 2013, kilku w 

okresie 2010 – 2012, część z nich na lata 2014 – 2015. Dlatego też, w ramach 

niniejszego LPR wyodrębniono okresy 2010-2013 oraz 2014 – 2015.  

Rewitalizacja ma różne aspekty przestrzenne, urbanistyczne, gospodarcze i społeczne.  

W aspekcie przestrzenno – urbanistycznym to przede wszystkim: 

− działania dotyczące rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej, 

− działania dotyczące rozwoju transportu, 

− działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu, 

− działania dotyczące remontu i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych, 

− działania dotyczące budowy nowych mieszkań, 

− działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej. 

W perspektywie gospodarczej w pierwszym rzędzie to: 

− działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości, 

− działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej, 

− działania dotyczące uruchamiania finansowanych mechanizmów wsparcia (np. 

lokalny fundusz poręczeń, Miejska Strefa Ekonomiczna), 

− inne działania wynikające z programów pomocowych dotyczące rozwoju MSP. 

Sfera społeczna wymaga z kolei postawienia na: 

− działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 

− działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

− działania dotyczące walki z patologiami społecznymi, 

− działania dotyczące tworzenia równych szans, 

− działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia 

− działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności, 

− działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych, 

− działania dotyczące przekwaterowywania mieszkańców rewitalizowanych terenów, 
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− działania dotyczące uruchamianiu systemu grantów dla organizacji 

pozarządowych. 

Działania planowane do realizacji w ramach LPR Miasta Hrubieszowa ujęte zostały  

w projektach, które są z kolei efektem konsultacji społecznych. LPR skupia projekty 

zaproponowane do realizacji przez potencjalnych beneficjentów środków funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, a także pozostałych partnerów społeczno-

gospodarczych. 

Wszystkie projekty zgłoszone do LPR Miasta Hrubieszowa mają charakter działań 

przestrzennych (techniczno-materialnych). Niemniej jednak, ich szeroki zakres wskazuje, 

że będą one miały duże oddziaływanie na sferę gospodarczą i społeczną. Przede 

wszystkim dzięki przeprowadzonym pracom rewitalizacyjnym poprawi się atrakcyjność 

Starego Miasta, co przełoży się na większe zainteresowanie tym obszarem potencjalnych 

inwestorów oraz osób i firm pragnących ulokować tu swoje przedsiębiorstwa. I tak np. 

projekt dotyczący rewitalizacji centrum Hrubieszowa obejmuje zarówno działania 

przestrzenne (m.in. modernizacja rynku, chodników i parkingów, modernizacja parku, 

zagospodarowanie terenu przy Hrubieszowskim Domu Kultury, remont zabytkowych 

obiektów i wielorodzinnych budynków mieszkalnych), jak również działania dotyczące 

wspierania przedsiębiorczości, ponieważ planowane jest w jego ramach wykonanie stoisk 

handlowych. Przyczyni się on do uatrakcyjnienia Miasta pod względem turystycznym i dla 

innych sektorów gospodarki, ma więc charakter działania gospodarczego. 

Dzięki ożywieniu gospodarczemu i stworzeniu atrakcyjnych miejsc rekreacji i spędzania 

wolnego czasu poprawie ulegnie również sytuacja społeczna. Stworzone zostaną szanse 

podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne oraz zorganizowania atrakcyjnych form 

spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.  

Biorąc powyższe pod uwagę, projektów zgłoszonych do LPR nie można 

przyporządkowywać tylko do jednej ze sfer rozwoju: przestrzennej, gospodarczej lub 

społecznej. Mają one charakter wielokierunkowy i należy je rozpatrywać szerzej, zarówno 

w kontekście działań typowo inwestycyjnych (infrastrukturalnych), gospodarczych, czyli 

przeciwdziałających zjawisku bezrobocia, wspierających rozwój przedsiębiorczości, 

również turystyki, ale i innych sektorów gospodarki lokalnej oraz społecznych – 

dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, walki 

z patologiami społecznymi itp. Realizacja projektów będzie miała pozytywny wpływ na 

wszystkie trzy ww. sfery. Efektami tymi będą: 

 stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum Miasta pełniącej funkcje 

handlowe, kulturotwórcze, rozrywkowe i turystyczne, 
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 rewaloryzacja starych budynków i obiektów zabytkowych, 

 modernizacja infrastruktury technicznej, 

 modernizacja ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, 

 stworzenie mniejszych satelickich centrów na osiedlach mieszkaniowych, 

pełniących funkcje usługowe, handlowe, rekreacyjne i kulturotwórcze poprzez 

modernizację i rozbudowe infrastruktury społecznej osiedli,  

 modernizacja i poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej osiedli – 

drogi osiedlowe, parkingi, ciągi piesze,  

 integracja mieszkańców osiedli wokół swojej dzielnicy, 

 zapobieganie wykluczeniu społecznemu,  

 aktywizacja długotrwale bezrobotnych, grup wykluczonych społecznie, 

 zapobieganie patologiom społecznym, 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego (wprowadzenie systemu monitoringu), 

 rozwój przedsiębiorczości,  

 tworzenie nowych miejsc pracy. 

Szczegółowy opis projektów uznanych za kluczowe znajduje się w pkt 8.4 LPR.  

6.1 DZIAŁANIA PLANOWANE NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W LATACH 2010-2013 

6.1.1 Projekty zgłoszone przez Miasto (gminę miejską) Hrubieszów 

 Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej 

Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej  

z otoczeniem 

Tabela 40. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie 
przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej  
z otoczeniem” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA CENTRUM HRUBIESZOWA POPRZEZ 
PORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

ŚRÓDMIEŚCIA ORAZ RENOWACJA ZDEGRADOWANEJ 
SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ Z OTOCZENIEM 

GMINA MIEJSKA 
HRUBIESZÓW 20 000 000 2010 - 2013 

Projekt został uznany za kluczowy. Jego szczegółowy opis znajduje się w pkt 8.4 Wykaz 

zadań kluczowych do realizacji. 
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6.1.2 Projekty zgłoszone przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe 

 Remont budynków mieszkalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o.  

w Hrubieszowie 

Tabela 41. Podsumowanie Projektu „Remont budynków mieszkalnych zarządzanych przez PGKiM 
Sp. z o.o. w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REMONT BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGKIM SP. 

Z O.O. W HRUBIESZOWIE 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.  

W HRUBIESZOWIE - ZARZĄDCA 
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

837 000 2010 - 2012 

Opis projektu: 

Prace termo modernizacyjne polegające na ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien 

w pomieszczeniach wspólnych. Remonty dachów, przebudowa kominów i ciągów 

wentylacyjnych, budowa opasek i odwodnień budynków wraz z ciągami pieszymi. Budowa 

małej architektury osiedlowej. 

 Modernizacja zdegradowanych budynków przy ul. Szewskiej i Partyzantów 

Tabela 42. Podsumowanie Projektu „Modernizacja zdegradowanych budynków przy ul. Szewskiej i 
Partyzantów” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

MODERNIZACJA ZDEGRADOWANYCH 
BUDYNKÓW PRZY UL. SZEWSKIEJ I 

PARTYZANTÓW 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.  

W HRUBIESZOWIE - ZARZĄDCA 
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

436 000 2010 - 2012 

Opis projektu: 

Prace termo modernizacyjne polegające na ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien 

w pomieszczeniach wspólnych. Remonty dachów, przebudowa kominów i ciągów 

wentylacyjnych, budowa opasek i odwodnień budynków wraz z ciągami pieszymi, 

wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych. Budowa małej architektury 

osiedlowej. 
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 Renowacja wspólnych części budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza  

i Kilińskiego 

Tabela 43. Podsumowanie Projektu „Renowacja wspólnych części budynków mieszkalnych przy ul. 
Narutowicza i Kilińskiego” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

RENOWACJA WSPÓLNYCH CZĘŚCI 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY 
UL. NARUTOWICZA I KILIŃSKIEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.  

W HRUBIESZOWIE - ZARZĄDCA 
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

415 000 2010 

Opis projektu: 

Prace termo modernizacyjne polegające na ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien 

w pomieszczeniach wspólnych. Remonty dachów, przebudowa kominów i ciągów 

wentylacyjnych, budowa opasek i odwodnień budynków wraz z ciągami pieszymi, 

wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych, remont instalacji wod-kan.  

Budowa małej architektury osiedlowej. 

 Remont budynków przy ul. Żeromskiego administrowanych przez PGKiM Sp. z o.o.  

w Hrubieszowie 

Tabela 44. Podsumowanie Projektu „Remont budynków przy ul. Żeromskiego administrowanych 
przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REMONT BUDYNKÓW PRZY UL. 
ŻEROMSKIEGO ADMINISTROWANYCH 

PRZEZ PGKIM SP. Z O.O. W 
HRUBIESZOWIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.  

W HRUBIESZOWIE - ZARZĄDCA 
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

271 000 2010 

Opis projektu: 

Prace termo modernizacyjne polegające na ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien 

w pomieszczeniach wspólnych. Remonty dachów, przebudowa kominów i ciągów 

wentylacyjnych, budowa opasek i odwodnień budynków wraz z ciągami pieszymi, 

wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych. Budowa małej architektury 

osiedlowej. 
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 Odnowa głównych elementów pięciu budynków wspólnot mieszkaniowych 

zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie 

Tabela 45. Podsumowanie Projektu „Odnowa głównych elementów pięciu budynków wspólnot 
mieszkaniowych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

ODNOWA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW 
PIĘCIU BUDYNKÓW WSPÓLNOT 

MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH 
PRZEZ PGKIM SP. Z O.O. W 

HRUBIESZOWIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.  

W HRUBIESZOWIE - ZARZĄDCA 
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

409 000 2010 

Opis projektu: 

Prace termo modernizacyjne polegające na ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien 

w pomieszczeniach wspólnych. Remonty dachów, przebudowa kominów i ciągów 

wentylacyjnych, budowa opasek i odwodnień budynków wraz z ciągami pieszymi, 

wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych, remont instalacji wod-kan. 

Budowa małej architektury osiedlowej. 

 Modernizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Ceglanej i Zamojskiej 

Tabela 46. Podsumowanie Projektu „Modernizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Ceglanej i 
Zamojskiej” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

MODERNIZACJA BUDYNKÓW WRAZ Z 
OTOCZENIEM PRZY UL. CEGLANEJ I 

ZAMOJSKIEJ 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.  

W HRUBIESZOWIE - ZARZĄDCA 
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

837 000 2010-2012 

Opis projektu: 

Prace termo modernizacyjne polegające na ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien 

w pomieszczeniach wspólnych. Remonty dachów, przebudowa kominów i ciągów 

wentylacyjnych, budowa opasek i odwodnień budynków wraz z ciągami pieszymi, 

wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych, remont instalacji wod-kan., 

inst. odgromowej. Budowa małej architektury osiedlowej. 
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 Odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Kruczej i Ludnej w Hrubieszowie 

Tabela 47. Podsumowanie Projektu „Odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Kruczej i Ludnej 
w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

ODBUDOWA BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH PRZY UL. KRUCZEJ I 

LUDNEJ W HRUBIESZOWIE 

HRUBIESZOWSKA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

IM. ST. STASZICA W 
HRUBIESZOWIE 

2 900 000 2010-2013 

Opis projektu: 

Docieplenie ścian zewnętrznych ,remont balkonów, docieplenie stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej, wymiana drzwi do klatek schodowych, malowanie klatek schodowych, 

modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja kotłowni, 

wymiana sieci ciepłowniczej, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 

wspólnych, przebudowa kominów i ciągów wentylacyjnych, krycie dachów, modernizacja 

ciągów pieszo – jezdnych, przebudowa opasek i odwodnień budynków, parkingów, miejsc 

postojowych i chodników, budowa placów zabaw, zagospodarowanie zieleńców. 

 Odnowa substancji mieszkaniowej HSM przy ul. Piłsudskiego i Listopadowej  

w Hrubieszowie 

Tabela 48. Podsumowanie Projektu „Odnowa substancji mieszkaniowej HSM przy ul. Piłsudskiego 
i Listopadowej w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

ODNOWA SUBSTANCJI 
MIESZKANIOWEJ HSM PRZY UL. 

PIŁSUDSKIEGO I LISTOPADOWEJ W 
HRUBIESZOWIE 

HRUBIESZOWSKA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

IM. ST. STASZICA W 
HRUBIESZOWIE 

4 000 000 2010-2013 

Opis projektu: 

Docieplenie ścian zewnętrznych ,remont balkonów, docieplenie stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej, wymiana drzwi do klatek schodowych, malowanie klatek schodowych, 

modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana sieci 

ciepłowniczej, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych, 

przebudowa kominów i ciągów wentylacyjnych, krycie dachów, modernizacja ciągów 
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pieszo – jezdnych, przebudowa opasek i odwodnień budynków, parkingów, miejsc 

postojowych i chodników, budowa placów zabaw, zagospodarowanie zieleńców. 

 Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez renowację budynków HSM przy ul. 

Piłsudskiego 

Tabela 49. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez renowację 
budynków HSM przy ul. Piłsudskiego” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA MIASTA 
HRUBIESZOWA POPRZEZ 

RENOWACJĘ BUDYNKÓW HSM PRZY 
UL. PIŁSUDSKIEGO 

HRUBIESZOWSKA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

IM. ST. STASZICA W 
HRUBIESZOWIE 

5 300 000 2011-2013 

Opis projektu: 

Docieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonów, docieplenie stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej, wymiana drzwi do klatek schodowych, malowanie klatek schodowych, 

modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana sieci 

ciepłowniczej, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych, 

przebudowa kominów i ciągów wentylacyjnych, krycie dachów, modernizacja ciągów 

pieszo – jezdnych, przebudowa opasek i odwodnień budynków, parkingów, miejsc 

postojowych i chodników, budowa placów zabaw, zagospodarowanie zieleńców. 

 Odnowa budynków mieszkalnych HSM przy ul. Polnej w Hrubieszowie 

Tabela 50. Podsumowanie Projektu „Odnowa budynków mieszkalnych HSM przy ul. Polnej  
w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

ODNOWA BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH HSM PRZY UL. 

POLNEJ W HRUBIESZOWIE 

HRUBIESZOWSKA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

IM. ST. STASZICA W 
HRUBIESZOWIE 

6 100 000 2010-2013 

Opis projektu: 

Docieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonów, docieplenie stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej, wymiana drzwi do klatek schodowych, malowanie klatek schodowych, 

modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana sieci 

ciepłowniczej, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych, 
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przebudowa kominów i ciągów wentylacyjnych, krycie dachów, modernizacja ciągów 

pieszo – jezdnych, przebudowa opasek i odwodnień budynków, parkingów, miejsc 

postojowych i chodników, budowa placów zabaw, zagospodarowanie zieleńców. 

 Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez renowację 8 budynków HSM wraz z 

otoczeniem przy ul. Polnej 

Tabela 51. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez renowację  
8 budynków HSM wraz z otoczeniem przy ul. Polnej” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA MIASTA 
HRUBIESZOWA POPRZEZ 

RENOWACJĘ 8 BUDYNKÓW HSM  
WRAZ Z OTOCZENIEM PRZY UL. 

POLNEJ 

HRUBIESZOWSKA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

IM. ST. STASZICA W 
HRUBIESZOWIE 

3 000 000 2010-2013 

Opis projektu: 

Docieplenie ścian zewnętrznych ,remont balkonów, docieplenie stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej, wymiana drzwi do klatek schodowych, malowanie klatek schodowych, 

modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana sieci 

ciepłowniczej, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych, 

przebudowa kominów i ciągów wentylacyjnych, krycie dachów, modernizacja ciągów 

pieszo – jezdnych, przebudowa opasek i odwodnień budynków, parkingów, miejsc 

postojowych i chodników, budowa placów zabaw, zagospodarowanie zieleńców. 

 Modernizacja budynków HSM przy ul 3-Maja i Narutowicza 

Tabela 52. Podsumowanie Projektu „Modernizacja budynków HSM przy ul 3-Maja i Narutowicza” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

MODERNIZACJA BUDYNKÓW HSM 
PRZY UL 3-MAJA I NARUTOWICZA 

HRUBIESZOWSKA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

IM. ST. STASZICA W 
HRUBIESZOWIE 

3 000 000 2010-2013 

Opis projektu: 

Docieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonów, docieplenie stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej, wymiana drzwi do klatek schodowych, malowanie klatek schodowych, 

modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana sieci 
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ciepłowniczej, modernizacja kotłowni, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 

wspólnych, przebudowa kominów i ciągów wentylacyjnych, krycie dachów, modernizacja 

ciągów pieszo – jezdnych, przebudowa opasek i odwodnień budynków, parkingów, miejsc 

postojowych i chodników, budowa placów zabaw, zagospodarowanie zieleńców. 

 Modernizacja zdegradowanych budynków HSM w Śródmieściu Miasta Hrubieszowa 

Tabela 53. Podsumowanie Projektu „Modernizacja zdegradowanych budynków HSM  
w Śródmieściu Miasta Hrubieszowa” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

MODERNIZACJA ZDEGRADOWANYCH 
BUDYNKÓW HSM W ŚRÓDMIEŚCIU 

MIASTA HRUBIESZOWA 

HRUBIESZOWSKA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

IM. ST. STASZICA W 
HRUBIESZOWIE 

4 990 000 2010-2013 

Opis projektu: 

Docieplenie ścian zewnętrznych ,remont balkonów, docieplenie stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej, wymiana drzwi do klatek schodowych, malowanie klatek schodowych, 

modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana sieci 

ciepłowniczej, modernizacja kotłowni, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 

wspólnych, przebudowa kominów i ciągów wentylacyjnych, krycie dachów, modernizacja 

ciągów pieszo – jezdnych, przebudowa opasek i odwodnień budynków, parkingów, miejsc 

postojowych i chodników, budowa placów zabaw, zagospodarowanie zieleńców. 

 Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych HSM przy ul. Polnej  

i Zamojskiej 

Tabela 54. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych HSM 
przy ul. Polnej i Zamojskiej” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA WIELORODZINNYCH 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH HSM 
PRZY UL. POLNEJ I ZAMOJSKIEJ 

HRUBIESZOWSKA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

IM. ST. STASZICA W 
HRUBIESZOWIE 

6 500 000 2010-2013 

Opis projektu: 

Docieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonów, docieplenie stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej, wymiana drzwi do klatek schodowych, malowanie klatek schodowych, 
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modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana sieci 

ciepłowniczej, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych, 

przebudowa kominów i ciągów wentylacyjnych, krycie dachów, modernizacja ciągów 

pieszo – jezdnych, przebudowa opasek i odwodnień budynków, parkingów, miejsc 

postojowych i chodników, budowa placów zabaw, zagospodarowanie zieleńców. 

 Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Budowlani” 

Tabela 55. Podsumowanie Projektu „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

RENOWACJA WIELORODZINNYCH 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„BUDOWLANI” 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
„BUDOWLANI” 342 000 2007-2013 

Opis projektu: 

Prace termomodernizacyjne: wymiana drzwi i okien, remonty dachów, opasek  

i odwodnień budynków wraz z ciągami pieszymi, drogi dojazdowe, podbicia fundamentów, 

zmian technologii ogrzewania budynków osiedla. 

 Odnowa wspólnych elementów budynków administrowanych przez S.M. „Budowlani” 

Tabela 56. Podsumowanie Projektu „Odnowa wspólnych elementów budynków administrowanych 
przez S.M. „Budowlani” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

ODNOWA WSPÓLNYCH ELEMENTÓW 
BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH 

PRZEZ S.M. „BUDOWLANI” 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
„BUDOWLANI” 680 000 2007-2013 

Opis projektu: 

Prace termomodernizacyjne: wymiana drzwi i okien, remonty dachów, opasek  

i odwodnień budynków wraz z ciągami pieszymi, drogi dojazdowe, podbicia fundamentów, 

zmian technologii ogrzewania budynków osiedla. 
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 Rewitalizacja zdegradowanych budynków mieszkalnych Spółdzielni „Budowlani” przy 

ul. Listopadowej 

Tabela 57. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanych budynków mieszkalnych 
Spółdzielni „Budowlani” przy ul. Listopadowej 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

SPÓŁDZIELNI „BUDOWLANI” PRZY 
UL. LISTOPADOWEJ 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
„BUDOWLANI” 812 500 2007-2013 

Opis projektu: 

Prace termomodernizacyjne: wymiana drzwi i okien, remonty dachów, opasek  

i odwodnień budynków wraz z ciągami pieszymi, drogi dojazdowe, podbicia fundamentów, 

zmian technologii ogrzewania budynków osiedla. 

 Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa – modernizacja budynków przy ul. Polna, 

Listopadowa i Gródecka 

Tabela 58. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa – modernizacja budynków 
przy ul. Polna, Listopadowa i Gródecka” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA MIASTA 
HRUBIESZOWA – MODERNIZACJA 

BUDYNKÓW PRZY UL. POLNA, 
LISTOPADOWA I GRÓDECKA 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
„BUDOWLANI” 646 000 2007-2013 

Opis projektu: 

Prace termomodernizacyjne: wymiana drzwi i okien, remonty dachów, opasek  

i odwodnień budynków wraz z ciągami pieszymi, drogi dojazdowe, podbicia fundamentów, 

zmian technologii ogrzewania budynków osiedla. 
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 Odbudowa budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Piłsudskiego w Hrubieszowie 

Tabela 59. Podsumowanie Projektu „Odbudowa budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im.  
J. Piłsudskiego w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

ODBUDOWA BUDYNKU SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ IM.  

J. PIŁSUDSKIEGO W HRUBIESZOWIE 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
IM. J. PIŁSUDSKIEGO  

W HRUBIESZOWIE 
1 170 000 2010-2012 

Opis projektu: 

Poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i estetyki przestrzeni: remont i przebudowa dróg 

osiedlowych, budowa i przebudowa chodników i przejść dla pieszych. Przebudowa, 

wymiana i remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej. Tworzenie 

stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości oraz oszczędności energii: budowa  

i remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu. Termomodernizacja: 

docieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.  

 Odbudowa budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Piłsudskiego w Hrubieszowie 

Tabela 60. Podsumowanie Projektu „Odbudowa budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im.  
J. Piłsudskiego w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

ODBUDOWA BUDYNKU SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ IM.  

J. PIŁSUDSKIEGO W HRUBIESZOWIE 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
IM. J. PIŁSUDSKIEGO  

W HRUBIESZOWIE 
1 170 000 2010-2012 

Opis projektu: 

Poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i estetyki przestrzeni: remont i przebudowa dróg 

osiedlowych, budowa i przebudowa chodników i przejść dla pieszych. Przebudowa, 

wymiana i remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej. Tworzenie 

stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości oraz oszczędności energii: budowa  

i remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu. Termomodernizacja: 

docieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.  
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 Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 16  

w Hrubieszowie 

Tabela 61. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 
3-go Maja 16 w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA WIELORODZINNEGO 
BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. 
3-GO MAJA 16 W HRUBIESZOWIE 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
UL. 3-GO MAJA 16 1 050 000 2010-2011 

Opis projektu: 

Prace termo i renowacyjne polegające na ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien  

w pomieszczeniach wspólnych. Remonty dachów, przebudowa kominów i ciągów 

wentylacyjnych, budowie opasek i odwodnień budynków wraz z ciągami pieszymi. 

Budowa małej architektury osiedlowej (śmietniki, plac zabaw). 

 Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Dwernickiego  

w Hrubieszowie 

Tabela 62. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy 
ul. Dwernickiego w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA WIELORODZINNYCH 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY 

UL. DWERNICKIEGO W 
HRUBIESZOWIE 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
UL. DWERNICKIEGO 

(ADMINISTRATOR „CARO-
DOM”) 

1 950 000 2010-2012 

Opis projektu: 

− w 2011 roku wykonanie odnowy elewacji zewnętrznej, z przeglądem i naprawą 

orynnowania dachu, 

− w 2011roku odmalowanie klatki schodowej, wymiana drzwi do pom. co., 

− w 2012 roku opracowanie projektu przyłącza sieci gazu ziemnego do budynku 

wraz z instalacją wewnętrzną, 

− w 2012 roku opracowanie projektu remontu i przebudowy nawierzchni drogi 

dojazdowej do budynku na odcinku działki własnościowej, 

− w 2013 roku wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej w budynku, 
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− w 2013 roku wykonanie remontu i przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do 

budynku na odcinku działki własnościowej, 

− w 2013 roku odświeżenie zewnętrznych drzwi wejściowych klatki schodowej  

 wiatrołapu, odmalowanie klatki schodowej. 

 Modernizacja budynków przy ul. Polnej, administrowanych przez „Caro-Dom” 

Tabela 63. Podsumowanie Projektu „Modernizacja budynków przy ul. Polnej, administrowanych 
przez „Caro-Dom” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

MODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZY 
UL. POLNEJ, ADMINISTROWANYCH 

PRZEZ „CARO-DOM” 

ADMINISTRATOR WSPÓLNOT 
MIESZKANIOWYCH FIRMA 

„CARO-DOM” 
2 790 000 2010-2011 

Opis projektu: 

Poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i estetyki przestrzeni: budowa i przebudowa 

chodników i przejść dla pieszych. Przebudowa, wymiana i remont infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania 

przestępczości oraz oszczędności energii: budowa i remont oświetlenia, zakup i instalacja 

systemów monitoringu. Termomodernizacja: docieplenie ścian i stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej.  

 Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Mickiewicza i Leśmiana 

Tabela 64. Podsumowanie Projektu „Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych przy  
ul. Mickiewicza i Leśmiana 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

MODERNIZACJA BUDYNKÓW 
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZY 

UL. MICKIEWICZA I LEŚMIANA 

ADMINISTRATOR WSPÓLNOT 
MIESZKANIOWYCH FIRMA 

„CARO-DOM” 
1 200 000 2010-2011 

Opis projektu: 

Poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i estetyki przestrzeni: budowa i przebudowa 

chodników i przejść dla pieszych. Przebudowa, wymiana i remont infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania 

przestępczości oraz oszczędności energii: budowa i remont oświetlenia, zakup i instalacja 
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systemów monitoringu. Termomodernizacja: docieplenie ścian i stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej.  

 Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Śródmieściu Hrubieszowa przy ul. Plac 

Sraszica i B. Prusa 

Tabela 65. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Śródmieściu 
Hrubieszowa przy ul. Plac Staszica i B. Prusa” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH W ŚRÓDMIEŚCIU 
HRUBIESZOWA PRZY UL. PLAC 

STASZICA I B. PRUSA 

ADMINISTRATOR WSPÓLNOT 
MIESZKANIOWYCH FIRMA 

„CARO-DOM” 
1 300 000 2010-2011 

Opis projektu: 

Poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i estetyki przestrzeni: budowa i przebudowa 

chodników i przejść dla pieszych. Przebudowa, wymiana i remont infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania 

przestępczości oraz oszczędności energii: budowa i remont oświetlenia, zakup i instalacja 

systemów monitoringu. Termomodernizacja: docieplenie ścian i stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej.  

 Renowacja wspólnych części budynków przy ul. Zamojska, Ceglana, Górna  

w Hrubieszowie 

Tabela 66. Podsumowanie Projektu „Renowacja wspólnych części budynków przy ul. Zamojska, 
Ceglana, Górna w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

RENOWACJA WSPÓLNYCH CZĘŚCI 
BUDYNKÓW PRZY UL. ZAMOJSKA, 

CEGLANA, GÓRNA W HRUBIESZOWIE 

ADMINISTRATOR WSPÓLNOT 
MIESZKANIOWYCH FIRMA 

„CARO-DOM” 
950 000 2010-2011 

Opis projektu: 

Poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i estetyki przestrzeni: budowa i przebudowa 

chodników i przejść dla pieszych. Przebudowa, wymiana i remont infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania 

przestępczości oraz oszczędności energii: budowa i remont oświetlenia, zakup i instalacja 
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systemów monitoringu. Termomodernizacja: docieplenie ścian i stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej.  

6.1.3 Projekty zgłoszone przez kościelne osoby prawne 

 Renowacja zabytkowej Cerkwi Prawosławnej w Hrubieszowie – zabytek klasy „0” 

Tabela 67. Podsumowanie Projektu „Renowacja zabytkowej Cerkwi Prawosławnej w Hrubieszowie 
– zabytek klasy „0” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

RENOWACJA ZABYTKOWEJ CERKWI 
PRAWOSŁAWNEJ W HRUBIESZOWIE – 

ZABYTEK KLASY „0” 

PARAFIA PRAWOSŁAWNA 
P.W. ZAŚNIĘCIA N.M.P. W 

HRUBIESZOWIE 
1 740 000 2010 - 2013 

Projekt został uznany za kluczowy. Jego szczegółowy opis znajduje się w pkt 8.4 Wykaz 

zadań kluczowych do realizacji. 

 Rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie 

Tabela 68. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej  
w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ SOKALSKIEJ W 

HRUBIESZOWIE 

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 
SOKALSKIEJ – PARAFIA 

RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. 
STANISŁAWA KOSTKI W 

HRUBIESZOWIE 

3 712 038,11 2009 - 2013 

Projekt został uznany za kluczowy. Jego szczegółowy opis znajduje się w pkt 8.4 Wykaz 

zadań kluczowych do realizacji. 
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6.2 DZIAŁANIA PLANOWANE NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W LATACH 2014-2015 

6.2.1 Projekty zgłoszone przez Miasto (gminę miejską) Hrubieszów 

 Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Hrubieszowa poprzez odnowę budynków 

mieszkalnych wraz z ich otoczeniem przy ul. Szewskiej 

Tabela 69. Podsumowanie Projektu „Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Hrubieszowa poprzez 
odnowę budynków mieszkalnych wraz z ich otoczeniem przy ul. Szewskiej” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

KONTYNUACJA REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA 
HRUBIESZOWA POPRZEZ ODNOWĘ BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH WRAZ Z ICH OTOCZENIEM PRZY UL. 
SZEWSKIEJ 

GMINA MIEJSKA 
HRUBIESZÓW 352 000 2014 - 2015 

Projekt został uznany za kluczowy. Jego szczegółowy opis znajduje się w pkt 8.4 Wykaz 

zadań kluczowych do realizacji. 

 Odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Cichej w Hrubieszowie 

Tabela 70. Podsumowanie Projektu „Odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Cichej  
w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

ODBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. 
CICHEJ W HRUBIESZOWIE 

GMINA MIEJSKA 
HRUBIESZÓW 358 000 2014 - 2015 

Opis projektu:  

Prace termomodernizacyjne polegające na: ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien, 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Remonty dachów, przebudowa kominów 

i ciągów wentylacyjnych, wykonanie opasek i odwodnień budynków, elementów 

zewnętrznych – schodów i tarasów, wykonanie ciągów pieszych, wymiana instalacji 

elektrycznej, wod – kan i centralnego ogrzewania. Wykonanie elementów malej 

architektury osiedlowej. 
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 Rewitalizacja budynków w Dzielnicy Sławęcin przy ul. Żeromskiego 

Tabela 71. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja budynków w Dzielnicy Sławęcin przy ul. 
Żeromskiego” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA BUDYNKÓW W DZIELNICY 
SŁAWĘCIN PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 

GMINA MIEJSKA 
HRUBIESZÓW 289 000 2014 - 2015 

Opis projektu:  

Prace termomodernizacyjne polegające na: ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien, 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Remonty dachów, przebudowa kominów  

i ciągów wentylacyjnych, wykonanie opasek i odwodnień budynków, elementów 

zewnętrznych – schodów i tarasów, wykonanie ciągów pieszych, wymiana instalacji 

elektrycznej, wod – kan i centralnego ogrzewania. Wykonanie elementów malej 

architektury osiedlowej. 

 Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa – remont budynków przy ul. Żeromskiego 

Tabela 72. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa – remont budynków przy 
ul. Żeromskiego” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA MIASTA HRUBIESZOWA – REMONT 
BUDYNKÓW PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 

GMINA MIEJSKA 
HRUBIESZÓW 170 500 2014 - 2015 

Opis projektu:  

Prace termo modernizacyjne polegające na: ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien, 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Remonty dachów, przebudowa kominów i 

ciągów wentylacyjnych, wykonanie opasek i odwodnień budynków, elementów 

zewnętrznych – schodów i tarasów, wykonanie ciągów pieszych, wymiana instalacji 

elektrycznej, wod – kan i centralnego ogrzewania. Wykonanie elementów malej 

architektury osiedlowej. 
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 Rewitalizacja budynków Gminy Miejskiej Hrubieszów przy ul. Piłsudskiego   

Tabela 73. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja budynków Gminy Miejskiej Hrubieszów przy ul. 
Piłsudskiego” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA BUDYNKÓW GMINY MIEJSKIEJ 
HRUBIESZÓW PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO   

GMINA MIEJSKA 
HRUBIESZÓW 453 000 2014 - 2015 

Opis projektu:  

Prace termo modernizacyjne polegające na: ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien, 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Remonty dachów, przebudowa kominów i 

ciągów wentylacyjnych, wykonanie opasek i odwodnień budynków, elementów 

zewnętrznych – schodów i tarasów, wykonanie ciągów pieszych, wymiana instalacji 

elektrycznej, wod – kan i centralnego ogrzewania. Wykonanie elementów malej 

architektury osiedlowej. 

 Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez odnowę budynków przy ul. Partyzantów 

Tabela 74. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez odnowę budynków 
przy ul. Partyzantów” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA MIASTA HRUBIESZOWA POPRZEZ 
ODNOWĘ BUDYNKÓW PRZY UL. PARTYZANTÓW 

GMINA MIEJSKA 
HRUBIESZÓW 459 000 2014 - 2015 

Opis projektu:  

Prace termo modernizacyjne polegające na: ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien, 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Remonty dachów, przebudowa kominów i 

ciągów wentylacyjnych, wykonanie opasek i odwodnień budynków, elementów 

zewnętrznych – schodów i tarasów, wykonanie ciągów pieszych, wymiana instalacji 

elektrycznej, wod – kan i centralnego ogrzewania. Wykonanie elementów malej 

architektury osiedlowej.  
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 Remont budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 19, 21 i 31 

Tabela 75. Podsumowanie Projektu „Remont budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 19, 21  
i 31” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REMONT BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. 3-GO 
MAJA 19, 21 I 31 

GMINA MIEJSKA 
HRUBIESZÓW 662 000 2014 - 2015 

Opis projektu:  

Prace termo modernizacyjne polegające na: ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien, 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Remonty dachów, przebudowa kominów  

i ciągów wentylacyjnych, wykonanie opasek i odwodnień budynków, elementów 

zewnętrznych – schodów i tarasów, wykonanie ciągów pieszych, wymiana instalacji 

elektrycznej, wod – kan i centralnego ogrzewania. Wykonanie elementów malej 

architektury osiedlowej. 

 Rewitalizacja miasta poprzez odnowę budynków przy ul. Wyzwolenia i Ceglanej  

w Hrubieszowie 

Tabela 76. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja miasta poprzez odnowę budynków przy ul. 
Wyzwolenia i Ceglanej w Hrubieszowie” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA MIASTA POPRZEZ ODNOWĘ 
BUDYNKÓW PRZY UL. WYZWOLENIA I CEGLANEJ W 

HRUBIESZOWIE 

GMINA MIEJSKA 
HRUBIESZÓW 431  000 2014 - 2015 

Opis projektu:  

Prace termo modernizacyjne polegające na: ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien, 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Remonty dachów, przebudowa kominów  

i ciągów wentylacyjnych, wykonanie opasek i odwodnień budynków, elementów 

zewnętrznych – schodów i tarasów, wykonanie ciągów pieszych, wymiana instalacji 

elektrycznej, wod – kan i centralnego ogrzewania. Wykonanie elementów malej 

architektury osiedlowej. 
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 Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa – renowacja budynków przy ul. Pobereżańskiej  

i Zamojskiej 

Tabela 77. Podsumowanie Projektu „Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa – renowacja budynków 
przy ul. Pobereżańskiej i Zamojskiej” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

OKRES 
REALIZACJI 

REWITALIZACJA MIASTA HRUBIESZOWA – 
RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL. 
POBEREŻAŃSKIEJ I ZAMOJSKIEJ 

GMINA MIEJSKA 
HRUBIESZÓW 377  000 2014 - 2015 

Opis projektu:  

Prace termomodernizacyjne polegające na: ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien, 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Remonty dachów, przebudowa kominów 

i ciągów wentylacyjnych, wykonanie opasek i odwodnień budynków, elementów 

zewnętrznych – schodów i tarasów, wykonanie ciągów pieszych, wymiana instalacji 

elektrycznej, wod – kan i centralnego ogrzewania. Wykonanie elementów malej 

architektury osiedlowej. 
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7. PLAN FINANSOWY ORAZ ŹRÓDŁA REALIZACJI REWITALIZACJI 

Z uwagi na szeroki zakres planowanych działań konieczne będzie pozyskanie środków ze 

źródeł zewnętrznych, jako źródło współfinansowania realizacji projektów. W przypadku 

zadań realizowanych przez Miasto Hrubieszów podstawowym źródłem zapewnienia 

wkładu własnego będą środki z budżetu miasta. Jako źródło współfinansowania 

zewnętrznego wyróżnić należy przede wszystkim możliwość pozyskania środków unijnych 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 3.2. 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Środki pozyskiwane mogą być 

również z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki oraz z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  

w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa I Partnerstwa. Wskazać należy także na 

możliwości pozyskania środków z kapitału prywatnego w drodze partnerstwa prywatno – 

publicznego. W zakresie działań rewitalizacyjnych dotyczących zagadnień związanych ze 

środowiskiem należy również sięgać po środki z Funduszu Ochrony Środowiska. 

Zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa zawiera 37 zadań  

o łącznej wartości 80 792 907,07 zł.  
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Tabela 78. Harmonogram finansowy zadań zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa 

Lp. Tytuł projektu Okres 
realizacji 

Koszt w PLN 
Wartość 
projektu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.  

Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez 
porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia 
oraz renowacja zdegradowanej substancji 
mieszkaniowej z otoczeniem 

2010-2013 150.000 2.000.000 8.000.000 9.850.000 - - 20 000 000 

2.  Remont budynków mieszkalnych zarządzanych 
przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie 2010-2012 465 000 180 000 192 000 - - - 837 000 

3.  Modernizacja zdegradowanych budynków przy ul. 
Szewskiej i Partyzantów 2010-2012 338 000 43 000 55 000 - - - 436 000 

4.  Renowacja wspólnych części budynków 
mieszkalnych  przy ul. Narutowicza i Kilińskiego 2010 415 000 - - - - - 415 000 

5.  
Remont budynków przy ul. Żeromskiego 
administrowanych przez PGKiM Sp. z o.o. w 
Hrubieszowie 

2010 271 000 - - - - - 271 000 

6.  
Odnowa głównych elementów pięciu budynków 
wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez 
PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie 

2010 409 000 - - - - - 409 000 

7.  Modernizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. 
Ceglanej i Zamojskiej 2010 350 000 - - - - - 350 000 

8.  Odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. 
Kruczej i Ludnej w Hrubieszowie 2010-2013 700 000 800 000 800 000 600 000 - - 2 900 000 

9.  Odnowa substancji mieszkaniowej HSM przy ul. 
Piłsudskiego i Listopadowej w Hrubieszowie 2010-2013 3 600 000 200 000 100 000 100 000 - - 4 000  000 

10.  Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez 
renowację budynków HSM przy ul. Piłsudskiego 2011-2013 - 300 000 2 500 000 2 500 000 - - 5 300 000 

11.  Odnowa budynków mieszkalnych HSM przy ul. 
Polnej w Hrubieszowie 2010-2013 1 100 000 2 000 000  2 000 000 1 000 000 - - 6 100 000 

12.  
Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez 
renowację 8 budynków HSM wraz z otoczeniem 
przy ul. Polnej 

2010-2013 400 000 800 000 900 000 900 000 - - 3 000 000 
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13.  Modernizacja budynków HSM przy ul 3-Maja i 
Narutowicza 2010-2013 1 700 000 600 000  600 000 600 000 - - 3 500 000 

14.  Modernizacja zdegradowanych budynków HSM w 
Śródmieściu Miasta Hrubieszowa 2010-2013 300 000 1 800 000 1 500 000 1 300 000 - - 4 990 000 

15.  Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych HSM przy ul. Polnej i Zamojskiej 2010-2013 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 - - 6 500 000 

16.  
Renowacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani” 

2007-2013 124 000* 84 000 76 000 58 000 - - 342 000 

17.  Odnowa wspólnych elementów budynków 
administrowanych przez S.M. „Budowlani” 2007-2010 350 000* 90 000 160 000 80 000 - - 680 000 

18.  
Rewitalizacja zdegradowanych budynków 
mieszkalnych Spółdzielni „Budowlani” przy ul. 
Listopadowej 

2007-2010 446 500* 110 000 136 000 120 000 - - 812 500 

19.  Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa- modernizacja 
budynków przy ul. Polna, Listopadowa i Gródecka 2007-2010 320 000* 108 000 98 000 120 000 - - 646 000 

20.  Odbudowa budynków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. Piłsudskiego w Hrubieszowie 2010-2012 250 000 150 000 750 000 - - - 1 150 000 

21.  Modernizacja budynków przy ul. Polnej, 
administrowanych przez „Caro-Dom” 2010-2011 1 200 000 1 590 000 - - - - 2 790 000 

22.  Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych 
przy ul. Mickiewicza i Leśmiana 2010-2011 800 000 400 000 - - - - 1 200 000 

23.  
Rewitalizacja budynków mieszkalnych w 
Śródmieściu Hrubieszowa przy ul. Plac Staszica i 
B. Prusa 

2010-2011 1 000 000 300 000 - - - - 1 300 000 

24.  Renowacja wspólnych części budynków przy ul. 
Zamojska, Ceglana, Górna w Hrubieszowie 2010-2011 600 000 350 000 - - - - 950 000 

25.  
Rewitalizacja wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 16 w 
Hrubieszowie 

2010-2011 950 000 100 000 - - - - 1 050 000 

26.  
Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Dwernickiego w 
Hrubieszowie 

2010-2012 600 000 600 000 750 000 - - - 1 950 000 

27.  Renowacja zabytkowej Cerkwi Prawosławnej w 
Hrubieszowie – zabytek klasy „0” 2010-2013 80 000 480 000 520 000 660 000 - - 1 740 000 
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28.  Rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej 
w Hrubieszowie 2009-2013 193 921,38** 1 339 162,10 1 461 785,48 718 038,11 - - 3 712 907,07 

29.  
Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Hrubieszowa 
poprzez odnowę budynków mieszkalnych wraz z 
ich otoczeniem przy ul. Szewskiej 

2014-2015 - - - - 200 000 152 000 352 000 

30.  Odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Cichej 
w Hrubieszowie 2014-2015 - - - - 179 000 179 000 358 000 

31.  Rewitalizacja budynków w Dzielnicy Sławęcin przy 
ul. Żeromskiego 2014-2015 - - - - 200 000 89 000 289 000 

32.  Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa – remont 
budynków przy ul. Żeromskiego 2014-2015 - - - - 100 000 70 500 170 500 

33.  Rewitalizacja budynków Gminy Miejskiej 
Hrubieszów przy ul. Piłsudskiego   2014-2015 - - - - 253 000 200 000 453 000 

34.  Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez odnowę 
budynków przy ul. Partyzantów 2014-2015 - - - - 300 000 159 000 459 000 

35.  Remont budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 
19, 21 i 31 2014-2015 - - - - 300 000 362 000 662 000 

36.  Rewitalizacja miasta poprzez odnowę budynków 
przy ul. Wyzwolenia i Ceglanej w Hrubieszowie 2014-2015 - - - - 200 000 231 000 431 000 

37.  Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa – renowacja 
budynków przy ul. Pobereżańskiej i Zamojskiej 2014-2015 - - - - 200 000 177 000 377 000 

RAZEM:  18 112 421 16 424 162 22 598 785 20 106 038 1 932 000 1 619 500 80 792 907,07 

Źródło: Opracowanie własne 
*kwota obejmuje wydatki poniesione w latach 2007-2010 
** kwota obejmuje wydatki poniesione w latach 2009-2010  
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Tabela 79. Źródła finansowania zadań zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa 

Lp. Tytuł projektu Okres 
realizacji 

Wartość 
projektu 

Źródła finansowania 

Budżet 
Beneficjenta 

Fundusze 
strukturalne 

UE 

Inne źródła 
(kredyty, 

pożyczki, inne) 

1.  

Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez 
porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia 
oraz renowacja zdegradowanej substancji 
mieszkaniowej z otoczeniem 

2010-2013 20 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 
- 

2.  Remont budynków mieszkalnych zarządzanych 
przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie 2010-2012 837 000,00 209 250,00 627 750,00 - 

3.  Modernizacja zdegradowanych budynków przy ul. 
Szewskiej i Partyzantów 2010-2012 436 000,00 109 000,00 327 000,00 - 

4.  Renowacja wspólnych części budynków 
mieszkalnych  przy ul. Narutowicza i Kilińskiego 2010 415 000,00 103 750,00 311 250,00 - 

5.  
Remont budynków przy ul. Żeromskiego 
administrowanych przez PGKiM Sp. z o.o. w 
Hrubieszowie 

2010 271 000,00 67 750,00 203 250,00 - 

6.  
Odnowa głównych elementów pięciu budynków 
wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez 
PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie 

2010 409 000,00 102 250,00 306 750,00 
- 

7.  Modernizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. 
Ceglanej i Zamojskiej 2010 350 000,00 87 500,00 262 500,00 - 

8.  Odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. 
Kruczej i Ludnej w Hrubieszowie 2010-2013 2 900 000,00 725 000,00 2 175 000,00 - 

9.  Odnowa substancji mieszkaniowej HSM przy ul. 
Piłsudskiego i Listopadowej w Hrubieszowie 2010-2013 4 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 - 

10.  Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez 
renowację budynków HSM przy ul. Piłsudskiego 2011-2013 5 300 000,00 1 325 000,00 3 975 000,00 - 

11.  Odnowa budynków mieszkalnych HSM przy ul. 
Polnej w Hrubieszowie 2010-2013 6 100 000,00 1 525 000,00 4 575 000,00 - 

12.  
Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez 
renowację 8 budynków HSM wraz z otoczeniem 
przy ul. Polnej 

2010-2013 3 000 000,00 750 000,00 2 250 000,00 - 
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13.  Modernizacja budynków HSM przy ul 3-Maja i 
Narutowicza 2010-2013 3 500 000,00 875 000,00 2 625 000,00 - 

14.  Modernizacja zdegradowanych budynków HSM w 
Śródmieściu Miasta Hrubieszowa 2010-2013 4 990 000,00 1 247 500,00 3 742 500,00 - 

15.  Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych HSM przy ul. Polnej i Zamojskiej 2010-2013 6 500 000,00 1 625 000,00 4 875 000,00 - 

16.  
Renowacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani” 

2007-2013 342 000,00 85 500,00 256 500,00 - 

17.  Odnowa wspólnych elementów budynków 
administrowanych przez S.M. „Budowlani” 2007-2010 680 000,00 170 000,00 510 000,00 - 

18.  
Rewitalizacja zdegradowanych budynków 
mieszkalnych Spółdzielni „Budowlani” przy ul. 
Listopadowej 

2007-2010 812 500,00 203 125,00 609 375,00 - 

19.  Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa- modernizacja 
budynków przy ul. Polna, Listopadowa i Gródecka 2007-2010 646 000,00 161 500,00 484 500,00 - 

20.  Odbudowa budynków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. Piłsudskiego w Hrubieszowie 2010-2012 1 150 000,00 287 500,00 862 500,00 - 

21.  Modernizacja budynków przy ul. Polnej, 
administrowanych przez „Caro-Dom” 2010-2011 2 790 000,00 697 500,00 2 092 500,00 - 

22.  Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych 
przy ul. Mickiewicza i Leśmiana 2010-2011 1 200 000,00 300 000,00 900 000,00 - 

23.  
Rewitalizacja budynków mieszkalnych w 
Śródmieściu Hrubieszowa przy ul. Plac Staszica i 
B. Prusa 

2010-2011 1 300 000,00 325 000,00 975 000,00 - 

24.  Renowacja wspólnych części budynków przy ul. 
Zamojska, Ceglana, Górna w Hrubieszowie 2010-2011 950 000,00 237 500,00 712 500,00 - 

25.  
Rewitalizacja wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 16 w 
Hrubieszowie 

2010-2011 1 050 000,00 262 500,00 787 500,00 - 

26.  
Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Dwernickiego w 
Hrubieszowie 

2010-2012 1 950 000,00 487 500,00 1 462 500,00 - 

27.  Renowacja zabytkowej Cerkwi Prawosławnej w 
Hrubieszowie – zabytek klasy „0” 2010-2013 1 740 000,00 435 000,00 1 305 000,00 - 
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28.  Rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej 
w Hrubieszowie 2009-2013 3 712 907,07 928 226,77 2 784 680,30 - 

29.  
Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Hrubieszowa 
poprzez odnowę budynków mieszkalnych wraz z 
ich otoczeniem przy ul. Szewskiej 

2014-2015 352 000,00 88 000,00 264 000,00 
- 

30.  Odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Cichej 
w Hrubieszowie 2014-2015 358 000,00 89 500,00 268 500,00 - 

31.  Rewitalizacja budynków w Dzielnicy Sławęcin przy 
ul. Żeromskiego 2014-2015 289 000,00 72 250,00 216 750,00 - 

32.  Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa – remont 
budynków przy ul. Żeromskiego 2014-2015 170 500,00 42 625,00 127 875,00 - 

33.  Rewitalizacja budynków Gminy Miejskiej 
Hrubieszów przy ul. Piłsudskiego   2014-2015 453 000,00 113 250,00 339 750,00 - 

34.  Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa poprzez odnowę 
budynków przy ul. Partyzantów 2014-2015 459 000,00 114 750,00 344 250,00 - 

35.  Remont budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 
19, 21 i 31 2014-2015 662 000,00 165 500,00 496 500,00 - 

36.  Rewitalizacja miasta poprzez odnowę budynków 
przy ul. Wyzwolenia i Ceglanej w Hrubieszowie 2014-2015 431 000,00 107 750,00 323 250,00 - 

37.  Rewitalizacja Miasta Hrubieszowa – renowacja 
budynków przy ul. Pobereżańskiej i Zamojskiej 2014-2015 377 000,00 94 250,00 282 750,00 - 

RAZEM:  80 792 907,07 20 198 226,77 60 594 680,30  
  

Źródło: Opracowanie własne 
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8. SYSTEM WDRAŻANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

8.1 GŁÓWNE INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDRAŻANIU 

Proces wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest postępowaniem kilkuetapowym. 

Efekt ostateczny realizacji Programu jest sumą efektów pośrednich, jakie przyniesie 

wdrożenie składających się nań działań/przedsięwzięć.  

W proces wdrażania Programu włączone będą bezpośrednio instytucje i organizacje 

odpowiedzialne za realizację wpisanych do LPR inwestycji oraz odpowiednie komórki 

Urzędu Miasta, odpowiedzialne za koordynację i nadzór projektów samorządowych  

i realizowanych w partnerstwie. Na etapie przygotowywania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa zastosowano metodę konsultacji społecznych.  

W ramach przedmiotowych konsultacji organizowane były spotkania z potencjalnymi 

partnerami społecznymi Programu. 

Miasto Hrubieszów będzie pełnić funkcję zarówno beneficjenta projektów będących 

częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak również funkcję instytucji odpowiedzialnej 

za koordynację wdrażania i monitorowanie efektów realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Miasto - jednostka samorządu terytorialnego posiada wszelkie struktury 

organizacyjne oraz doświadczenie umożliwiające połączenie tych dwóch funkcji. 

Wykonalność Programu Rewitalizacji w dużej mierze zależeć będzie od harmonijnej 

współpracy z partnerami instytucjonalnymi i gospodarczo-społecznymi. W celu właściwej 

realizacji Programu Rewitalizacji należy rozwijać współpracę z Miejskim Ośrodkiem Opieki 

Społecznej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

a w pierwszym rzędzie wśród organizacji społecznych tych związanych ze 

społecznościami wspólnot mieszkaniowych, a także radami osiedli.  

We wdrażaniu LPR Miasta Hrubieszowa uczestniczyć będą przede wszystkim instytucje 

i podmioty, które zgłosiły swoje projekty do LPR – potencjalni Beneficjenci środków na 

działania rewitalizacyjne. Ich uczestnictwo w LPR MT nie ogranicza się oczywiście jedynie 

do zgłoszenia swoich projektów. Poprzez konsultacje społeczne instytucje te będą 

uczestniczyć w monitorowaniu postępów w realizacji LPR, będą również zobowiązane do 

przedkładania Burmistrzowi Miasta raportów z postępów wdrażania ich projektów. 

Partnerzy gospodarczo-społeczni do Programu Rewitalizacji Miasta: 

 Spółdzielnie mieszkaniowe: 

1) Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI”,  

2) Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica 
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3) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Piłsudskiego 

 Wspólnoty mieszkaniowe: 

1) administrowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „BUDOWLANI” 

2) administrowane przez PGKiM 

3) administrowane przez „CARO-DOM” Reginald Kawalec 

 Kościoły: 

1) Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Hrubieszowie 

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie. 

Poza beneficjentami, którzy już zgłosili swoje projekty do ujęcia w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji, do składania projektów (np. w przypadku aktualizacji LPR) upoważnione są 

również podmioty: 

– związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, 

– samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną, 

– podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

– organizacje pozarządowe, 

– instytucje i organizacje zajmujące się walką z bezdomnością i mieszkaniami 

chronionymi, 

– podmioty nie działające dla zysku, zajmujące się integracją różnych grup 

społecznych, 

– jednostki zaliczane do sektor finansów publicznych, w szczególności policja, straż 

pożarna. 

Miasto Hrubieszów oczekuje na propozycje projektów ze strony potencjalnych 

beneficjentów środków unijnych, ale również od osób prywatnych, zainteresowanych 

wspomaganiem procesu rewitalizacji Hrubieszowa. 

8.2 OKREŚLENIE KRYTERIÓW KOLEJNOŚCI REALIZOWANYCH ZADAŃ 

Wielkość i skala projektów zgłoszonych do LPR Miasta Hrubieszowa, przy ograniczonych 

możliwościach inwestycyjnych samego Miasta, jak też niewystarczających środkach 

w stosunku do potrzeb regionu, zalokowanych w programach operacyjnych, w tym 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego, wymagały 

stworzenia hierarchizacji projektów i wyodrębnienia tych, których realizacja powinna być 

uznana za zadania kluczowe (priorytetowe). Poszczególne zadania zgłoszone do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, przygotowane są do realizacji w zróżnicowanym 
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stopniu. Każdy z beneficjentów odpowiedzialny jest za realizację swojej listy projektów  

i samodzielnie układa dla nich harmonogram wykonawczy. 

Analiza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Miasta 

Hrubieszowa oraz jego potrzeb i możliwości, a także charakter projektów zgłoszonych do 

LPR, pozwoliły sformułować kryteria wyboru projektów pilotażowych oraz kolejności  

 realizacji. Kryteria, jakimi się kierowano zostały szczegółowo opisane w pkt 5.3. Kryteria 

wyboru pilotażowych oraz kolejności ich realizacji. Główną drogą do osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju Miasta są inwestycje związane z zagospodarowaniem 

przestrzeni publicznych, infrastrukturą techniczną i mieszkaniową. Dlatego też, wiodącym 

kryterium jest polepszenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej  

i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Hrubieszowa, rozwój funkcji kulturotwórczych, 

rozrywkowych i turystycznych oraz podniesienie poziomu życie mieszkańców miasta.  

Kolejnym kryterium jest poprawa jakości i wzrost poziomu życia na osiedlach 

mieszkaniowych Miasta Hrubieszowa. Stąd też, jednym z priorytetowych obszarów LPR 

Miasta Hrubieszowa jest rewitalizacja zdegradowanych osiedli mieszkaniowych.  

Innym kryterium wyboru projektów kluczowych była ranga obiektów, ich wartość 

historyczna i architektoniczna. Z tego powodu, wśród projektów kluczowych znalazły się 

obiekty sakralne. 

W oparciu o powyższe kryteria, dokonano wyboru projektów kluczowych (pilotażowych) 

do realizacji w latach 2010 – 2013 oraz 2014 – 2015 (patrz: pkt 8.4. LPR Miasta 

Hrubieszowa) 

8.3 ZESPÓŁ DO SPRAW REWITALIZACJI ZAJMUJĄCY SIĘ OPINIOWANIEM PLANÓW 
ZGŁASZANYCH DO REALIZACJI W RAMACH LPR 

Dla właściwego przebiegu procesu wdrażania LPR konieczne jest wyłonienie sprawnej 

struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania (przypisanie zadań). 

Organem odpowiedzialnym za realizację LPR Miasta Hrubieszowa jest Burmistrz Miasta. 

System wdrażania Programu Rewitalizacji będzie polegał na utworzeniu Zespołu ds. 

Rewitalizacji, działającego przy Burmistrzu Hrubieszowa, który będzie obejmował m.in. 

pracowników Urzędu Miasta: 

- Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, 

- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, 

- Wydziału Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 
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Wynika to z charakteru zadań wykonywanych przez te Wydziały. Do zadań Wydziału 

Promocji i Rozwoju Gospodarczego należy m.in.: 

1. Prowadzenie ewidencji oraz bieżąca analiza realizacji planowanych zadań 

inwestycyjnych. 

2. Planowanie zadań inwestycyjnych o charakterze ogólno-miejskim. 

3. Realizacja całokształtu zadań z zakresu pozyskiwania środków unijnych  

i pozabudżetowych. 

4. Sporządzanie wniosków, programów, przygotowywanie umów oraz dokonywanie 

rozliczeń finansowych z zakresu przyznanych dotacji. 

5. Nadzór nad sporządzaniem planów, programów, sprawozdań i analiz 

wynikających z kompetencji i upoważnień. 

6. Współdziałanie z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w 

zakresie planowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej 

przygotowanie terenów pod budownictwo komunalne. 

7. Współpraca z zarządcami dróg na terenie miasta w zakresie koordynacji 

planowanych inwestycji ogólno-miejskich oraz planowanie zadań 

modernizacyjnych i inwestycyjnych dotyczących dróg. 

8. Udzielanie merytorycznej pomocy innym Wydziałom Urzędu Miasta, jednostkom 

organizacyjnym Gminy Miejskiej oraz przedsiębiorcom w zakresie wypełniania i 

kompletownia wniosków o środki finansowe pozabudżetowe, w tym fundusze Unii 

Europejskiej. 

9. Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie tworzenia nowych miejsc 

pracy, pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na ich rozwój. 

10. Gromadzenie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze 

źródeł zewnętrznych, zwłaszcza w zakresie środków pochodzących z Unii 

Europejskiej i przygotowywania propozycji ich wykorzystania. 

11. Sporządzanie umów w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych. 

12. Prowadzenie procedury przetargowej na realizację inwestycji z udziałem środków 

unijnych zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

13. Koordynowanie i opracowywania bieżących i wieloletnich planów inwestycyjnych i 

wyznaczania kierunków rozwoju gminy. 
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14. Realizacja zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów 

określających strategiczne kierunki rozwoju Gminy. 

15. Gromadzenie informacji o Hrubieszowie i podejmowanie działań marketingowych 

związanych z promowaniem potencjału gospodarczego i rozwoju Hrubieszowa, 

16. Opracowywanie programów dotyczących promocji miasta, sposobów jej 

finansowania oraz przygotowywanie informacji o jej przebiegu, 

17. Współdziałanie z gminami, stowarzyszeniami i organami administracji publicznej 

oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie opracowywania ofert dotyczących 

współpracy handlowe i gospodarczej.  

Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska należy 

m.in.: 

1. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie przygotowania procedury formalno 

prawnej (dokumentacja, pozwolenia na budowę, uzgodnienia itp.). 

i przeprowadzenie procedury przetargowej. 

2. Koordynowanie wykonawstwa robót. 

3. Opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych. 

4. Opracowywanie założeń do projektu budżetu miasta w zakresie zadań 

inwestycyjnych. 

5. Wnioskowanie i rozliczanie przyznanych dotacji celowych i pożyczek  

w zakresie prowadzonych zadań 

6. Koordynacja spraw z zakresu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy 

Miejskiej tj. PGK i M Spółka z o. o, MSD, ZEC. 

7. Tworzenie terenów zielonych, oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie 

działania gminy miejskiej. 

8. Koordynowanie działań w zakresie zarządzania i administrowania drogami na 

terenie miasta. 

9. Administrowanie zasobem mieszkaniowym i prowadzenie prawidłowej polityki 

mieszkaniowej. 

10. Zapewnienie należytego stanu technicznego komunalnych zasobów 

mieszkaniowych poprzez efektywne wykorzystywanie środków finansowych 

przeznaczonych na zadania remontowo – modernizacyjne i udział w przeglądach 

stanu technicznego budynków mieszkalnych. 
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11. Współpraca z Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych. 

12. Realizacja zadań dotyczących oświetlenia ulicznego w mieście i bieżąca 

współpraca z Rejonowym Zakładem Energetycznym Hrubieszów w sprawach 

budowy oraz modernizacji oświetlenia ulicznego. 

Do zadań Wydziału Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy m.in.: 

1. Prowadzenie komunalizacji mienia. 

2. Tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo i infrastrukturę miasta. 

3. Prowadzenie spraw z zakresu opracowania studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

4. Prowadzenie spraw z zakresu opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, ocen aktualności planów. 

5. Analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązujących planach 

zagospodarowania miasta. 

6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z opracowaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i planów szczegółowych. 

7. Prowadzenie zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Hrubieszów 

- oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, 

użyczenie, użytkowanie 

8. Ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości Gminy Miejskiej na rzecz jednostek 

organizacyjnych. 

9. Wyrażanie zgody na udostępnianie nieruchomości w celu realizacji inwestycji. 

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie, a następnie przedstawienie do akceptacji Rady 

Miasta Hrubieszowa Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
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Tabela 80. Schemat administracyjno – organizacyjny Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 

 

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa 

Decyzja o sporządzeniu Lokalnego 
Programu Rewitalizacji, zgodnie 
z obowiązującymi wytycznymi 

Uzgodnienia robocze dokumentu 

Powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji 

Przedłożenie opracowanego LPR do 
uchwalenia przez Radę Miejską 

Rada Miejska w Hrubieszowie Podjęcie odpowiednich uchwał, w tym o 
przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Zespół ds. Rewitalizacji działający przy 
Burmistrzu Miasta Hrubieszowa 

Koordynacja działań związanych z 
opracowaniem Lokalnego Programu 

Rewitalizacji 

Opiniowanie zadań zgłoszonych do LPR 

Opracowanie szczegółowego 
harmonogramu działań 

Bieżące planowanie operacyjne 

Pozyskanie dostaw i usług koniecznych do 
realizacji Programu – zgodnie z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych 
Pozyskanie środków zewnętrznych na 

realizację Programu 

Bieżąca współpraca 
z partnerami 

MOPS 
Organizacje 

pozarządowe 
Policja 

Spółdzielnie 
Mieszkaniowe 

Wspólnoty 
mieszkaniowe 

PUP 
Bieżący monitoring realizacji działań 

Bieżąca sprawozdawczość Programu 

Wdrażanie zmian i aktualizacji 

Rola sterująca, wyznaczanie kierunków, 
akceptacja kierunkowa 
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8.4 WYKAZ ZADAŃ KLUCZOWYCH DO REALIZACJI 

Miasto Hrubieszów oraz partnerzy społeczni Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Hrubieszowa zgłosili do wpisania obszerną listę zadań inwestycyjnych, których realizacja 

ma wpłynąć na osiągnięcie założonego celu głównego – misji przyszłego rozwoju miasta. 

Na podstawie analizy stopnia przygotowania do realizacji, a także siły oddziaływania 

wyznaczono listę projektów kluczowych na każdy z okresów realizacji LPR.  

8.4.1 Zadania kluczowe do realizacji w okresie 2010 – 2013 

 Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej 

Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej  

z otoczeniem 

Tabela 81. Podsumowanie Projektu kluczowego „Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez 
porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji 
mieszkaniowej z otoczeniem” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT 
KOSZT W PLN 

RAZEM 
2010 2011 2012 2013 

REWITALIZACJA CENTRUM 
HRUBIESZOWA POPRZEZ 

PORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ ŚRÓDMIEŚCIA ORAZ 
RENOWACJA ZDEGRADOWANEJ 
SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ Z 

OTOCZENIEM 

GMINA 
MIEJSKA 

HRUBIESZÓW 
150 000 2 000 000 8 000 000 9 850 000 20 000 000 

Przedmiotowy projekt jest zadaniem Gminy Miejskiej i swoim charakterem uzupełnia 

pozostałe inicjatywy podejmowane przez samorząd w kwestii podniesienia atrakcyjności 

inwestycyjnej i wzrostu zintegrowanego rozwoju miasta. W ramach projektu planuje się 

realizację następujących zadań: 

− modernizacja rynku miejskiego wraz z wykonaniem oświetlenia, ogrodzenia, stoisk 

handlowych, chodników i parkingów, szaletu, 

− modernizacja parku miejskiego (modernizacja oświetlenia i szaletu miejskiego, 

plac zabaw) oraz adaptacja terenu Śródmieścia na potrzeby utworzenia deptaka 

miejskiego (nawierzchnia, siedziska, architektura zieleni, kosze, oświetlenie), 

− zagospodarowanie terenu przy Hrubieszowskim Domu Kultury (remont placu, 

oświetlenie, monitoring) wraz z poprawą estetki budynku, 

− roboty restauratorskie i konserwatorskie poprawiające estetykę budynków w strefie 

ochrony konserwatorskiej oraz wpisanych do rejestru zabytków (Hrubieszowskie 

SUTKI + Plac Wolności) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, 
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− renowacja głównych elementów 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych  

w sąsiedztwie SUTEK i parku miejskiego: 

1. ul. Staszica 9 (zabytek) 

2. ul. Piłsudskiego 9  (zabytek - Dom Lekarzy TRH) 

3. ul. Plac Wolności 8 

4. ul. Partyzantów 14  

5. ul. 3-Maja 31 (zabytek) 

6. ul. Hubala 2  

Roboty polegać będą na ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien  

w pomieszczeniach wspólnych, remoncie dachów, budowie opasek i odwodnień 

budynków wraz z ciągami pieszymi (chodniki). 

 Rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie 

Tabela 82. Podsumowanie Projektu kluczowego „Rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej  

w Hrubieszowie” 

TYTUŁ 
PROJEKTU BENEFICJENT 

KOSZT W PLN 
RAZEM 

2010 2011 2012 2013 

REWITALIZACJA 
SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ 

SOKALSKIEJ W 
HRUBIESZOWIE 

PARAFIA 
RZYMSKOKATOLICKA 

PW. ŚW. STANISŁAWA 
KOSTKI W 

HRUBIESZOWIE. 

150 214,87 
(2009)  

43 706,51 
(2010) 

OBYDWIE 
KWOTY 

ŁĄCZNIE Z 
DOTACJAMI 

1 339 162,10 1 461 785,48 718 038,11 3 712 907,07 

Przedmiotowy projekt jest zadaniem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki 

w Hrubieszowie. 

Opis projektu: wzmocnienie elementów konstrukcyjnych wewnątrz kościoła, wykonanie 

przepony poziomej kościoła i dzwonnicy, remont więźby dachowej, wymiana pokrycia, 

wymiana więźby dachowej kaplicy, wymiana pokrycia, uzupełnienie wzmocnień na 

elewacjach, wykonanie nowych tynków, malowanie elewacji, ułożenie okładziny schodów 

zewnętrznych, wykonanie opaski, ukształtowanie terenu wokół kościoła, wymiana 

fragmentów tynków wewnętrznych (renowacyjnego, zwykłego od zakrystii od strony 

wschodniej), malowanie, zagospodarowanie terenu.  

Aktualny stan zachowania obiektu wymaga pilnej interwencji remontowo-budowlanej. 

Podjęcie wyżej wymienionych remontów konieczne jest także z uwagi na rozwijający się  

w nowym miejscu kult łaskami słynącego XIV-wiecznego Obrazu Matki Bożej Sokalskiej, 
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który został przywieziony do Hrubieszowa przez Ojców Bernardynów w 2002 roku  

z Krakowa, przez co wzrosła ranga zabytkowego kościoła jako sanktuarium maryjnego 

oficjalnie ustanowionego na mocy specjalnego dekretu Biskupa Zamojsko-

Lubaczowskiego. Sanktuarium położone na pograniczu polsko-ukraińskim ok. 50 km od 

Sokala, gdzie Obraz czczony był przez kilka wieków (1392 – 1951) i odwiedzane przez 

wiernych i duchowieństwo z obu krajów staje się bardzo ważnym miejscem spotkań  

i modlitwy przyczyniając się przez to do rozwoju i poprawy wzajemnej relacji oraz do 

pojednania polsko-ukraińskiego. Ze względu na liczne pielgrzymki wiernych z kraju i za 

granicy (zwłaszcza Ukrainy) zachodzi konieczność poprawy stanu świątyni i terenu 

przyległego.  

 Renowacja zabytkowej Cerkwi Prawosławnej w Hrubieszowie – zabytek klasy „0” 

Tabela 83. Podsumowanie Projektu kluczowego „Renowacja zabytkowej Cerkwi Prawosławnej  
w Hrubieszowie – zabytek klasy „0” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT 
KOSZT W PLN 

RAZEM 
2010 2011 2012 2013 

RENOWACJA ZABYTKOWEJ 
CERKWI PRAWOSŁAWNEJ  

W HRUBIESZOWIE – ZABYTEK 
KLASY „0” 

PARAFIA 
PRAWOSŁAWNA P.W. 
ZAŚNIĘCIA NMP W 

HRUBIESZOWIE. 

80 000 480 000 520 000 660 000 1 740 000 

Przedmiotowy projekt jest zadaniem Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia NMP  

w Hrubieszowie.  Cerkiew stanowi zabytek klasy „0”. Jest jedyną w Europie cerkwią o 13-

tu kopułach. Cerkiew jest w złym stanie i wymaga interwencji w kwestii remontu  

i zabezpieczenia przed dalszą dewastacją i zniszczeniem. 

Opis projektu: 

W ramach projektu wykonano wymianę poszycia dachowego nad nową nawą główną, 

ołtarzem oraz dwiema nawami bocznymi oraz łącznika pomiędzy nawą główną  

i dzwonnicą. Pozostało do wykonania poszycie dachowe nad dwoma nawami bocznymi 

oraz dzwonnicy. Wykonano remont elewacji na pięciu kopułach nawy głównej oraz 

dwoma nawami prezbiterium. Pozostało do wykonania elewacja na prezbiterium, nawą 

główną, dwiema bocznymi oraz dzwonnicy z łącznikiem. Celem prac jest ochrona zabytku 

klasy zerowej przed niszczeniem, zapobieganie dalszej dewastacji fresków wewnątrz 

świątyni. Ochrona jednej w europie trzynasto kopułowej świątyni. Poprawienie wyglądu, 

na co wpłynie na podniesienie walorów turystycznych i krajobrazowych miasta.    
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8.4.2 Zadania kluczowe do realizacji w okresie 2014 – 2015 

 Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Hrubieszowa poprzez odnowę budynków 

mieszkalnych wraz z ich otoczeniem przy ul. Szewskiej 

Tabela 84. Podsumowanie Projektu kluczowego „Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia 
Hrubieszowa poprzez odnowę budynków mieszkalnych wraz z ich otoczeniem przy ul. Szewskiej” 

TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT 
KOSZT W PLN 

RAZEM 
2014 2015 

KONTYNUACJA REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA 
HRUBIESZOWA POPRZEZ ODNOWĘ BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH WRAZ Z ICH OTOCZENIEM PRZY 

UL. SZEWSKIEJ 

GMINA MIEJSKA 
HRUBIESZÓW 200 000 152 000 352 000 

Przedmiotowy projekt jest zadaniem Gminy Miejskiej i stanowić będzie kontynuację (II 

etap) działań rewitalizacyjnych w Centrum Miasta, objętych pierwszym projektem 

kluczowym. 

Opis projektu: 

Prace termomodernizacyjne polegające na: ociepleniu budynków, wymianie drzwi i okien, 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Remonty dachów, przebudowa kominów  

i ciągów wentylacyjnych, wykonanie opasek i odwodnień budynków, elementów 

zewnętrznych – schodów i tarasów, wykonanie ciągów pieszych, wymiana instalacji 

elektrycznej, wod – kan i centralnego ogrzewania. Wykonanie elementów malej 

architektury osiedlowej.  
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9. SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY REALIZACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji 

finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektów, którego celem będzie 

zapewnienie zgodności realizacji projektów, a tym samym Programu z wcześniej 

zatwierdzonymi założeniami. Polegał on będzie na obserwacji procesów rozwoju miasta 

Hrubieszowa w celu możliwie szybkiego podejmowania działań, stanowiących reakcję na 

rozwój powyższych zjawisk. 

Określenie prawidłowego systemu zarządzania realizacją LPR, zasad i sposobów 

wdrażania Programu oraz jego monitorowania jest bardzo ważnym i często 

niedocenianym elementem planowania strategicznego i operacyjnego, który decyduje  

o dynamice procesu realizacji dokumentu o charakterze strategicznym, jakim jest Lokalny 

Program Rewitalizacji. Nie stworzenie tego systemu powoduje, że przyjęte do realizacji 

Plan strategiczny staje się bardzo szybko dokumentem „martwym”. 

Wydatkowanie funduszy publicznych, w tym także pochodzących ze źródeł zewnętrznych, 

na działania wspierające rozwój regionalny i gospodarczy, wymaga stworzenia systemu 

instytucji i procedur, które zapewnią, że środki te będą wydatkowane efektywnie  

i oszczędnie. Elementem takiego systemu muszą być instrumenty służące do monitoringu 

i oceny zarówno konkretnych programów czy projektów, jak i szeroko rozumianej polityki 

regionalnej. Dlatego też system monitoringu musi opierać się na efektywnej 

sprawozdawczości. Muszą zostać konkretnie określone rodzaje potrzebnych raportów 

i ich częstotliwość, w zależności od analizowanej problematyki (w okresach półrocznych 

lub rocznych). Powstawać też muszą sprawozdania dotyczące ocen konkretnych 

programów będących podstawą rozwiązania zidentyfikowanych wcześniej problemów, 

ocen przeprowadzonych prac: przed rozpoczęciem programu, w jego trakcie i po jego 

zakończeniu. 

Dokumenty planistyczne o długoterminowym horyzoncie planowania z zasady tworzone 

są z myślą o funkcjonowaniu w czasie trwania różnych okresów kadencji, a także 

budżetów krajowych i unijnych. W przypadku niniejszego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji jest to okres 2007 - 2015. W nieunikniony sposób w tak długim horyzoncie 

czasowym zajdzie wiele, w tym także nieoczekiwanych zmian w rozwoju społeczno – 

gospodarczym Hrubieszowa, a także w jego społecznym i infrastrukturalnym potencjale 

rozwojowym oraz otoczeniu bliższym i dalszym miejskiej społeczności lokalnej. Dlatego 

też należy mieć świadomość okresowej konieczności aktualizacji, zmian i rewizji 

opracowanego LPR.  
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9.1  ZESTAW WSKAŹNIKÓW DO OCENY WDROŻENIA PROGRAMU  

Analizy skuteczności wdrażania LPR dokonuje się poprzez porównanie wskaźników 

bazowych (wskaźników produktu i rezultatu) określonych w początkowym etapie 

wdrażania z wartościami uzyskanymi w danym momencie czasu. Pozwala to na 

stwierdzenie, w jakim stopniu cele są realizowane (postęp w osiąganiu celów), jaka jest 

efektywność wydatkowanych na realizację środków, a także czy cele zostały dobrane 

właściwie. Taka analiza potwierdza słuszność wybranych celów, natomiast w przypadku 

negatywnych wyników (np. w przypadku stwierdzenia, że któreś z założeń nie jest 

realizowane) pozwala na zastanowienie się nad przyczynami takiego stanu rzeczy i 

podjęciu środków zaradczych. Wydatkowanie funduszy publicznych, w tym także 

pochodzących ze źródeł zewnętrznych, na działania wspierające rewitalizację obszarów 

miejskich, wymaga stworzenia systemu instytucji i procedur, które zapewnią, że środki te 

będą wydatkowane efektywnie.  

Monitorowanie projektów będzie przeprowadzane przy wykorzystaniu mierników 

ilościowych. Będą to wskaźniki: 

– produktu – odnoszące się do rzeczowych efektów działalności i liczone  

w jednostkach materialnych, 

– rezultatu – odpowiadające bezpośrednim efektom wynikającym z realizacji 

projektu. 

Tabela 85. Wskaźniki osiągnięć dla procesu rewitalizacji 

typ nazwa wskaźnika miara 
Produkt Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. 

Produkt Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych 
rehabilitacji/rewitalizacji m2 

Produkt Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na 
terenie zrewitalizowanym m2 

Produkt Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych pustych przestrzeni publicznych m2 
Produkt Liczba zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego szt. 
Produkt Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego m2 
Produkt Kubatura obiektów poddanych regeneracji/rehabilitacji m3 
Produkt Liczba budynków poddanych renowacji  szt. 
Produkt Powierzchnia budynków poddanych renowacji  m2 
Produkt Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji  m2 
Produkt Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne szt. 
Produkt Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne m2 
Produkt Powierzchnia wybudowanych „plomb” w zabudowie  m2 
Produkt Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę m2 

Produkt Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę 
(np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci) m2 

Produkt Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych  m2 

Produkt 
Powierzchnia zmodernizowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej (np. 
place zabaw, miejsca rekreacji) na terenie zrewitalizowanym z przeznaczeniem 
na cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne, społeczne lub gospodarcze 

m2 

Produkt Powierzchnia utworzonych stref bezpieczeństwa  m2 
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typ nazwa wskaźnika miara 

Produkt Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców szt. 

Produkt Liczba budynków poddanych termo-renowacji szt. 
Produkt Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji m2 
Produkt Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej szt. 

Produkt Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury 
technicznej m2 

Produkt Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją  km 
Produkt Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją  km 
Produkt Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej szt. 
Produkt Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej szt. 
Produkt Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej  m2 
Produkt Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej  m2 
Produkt Powierzchnia wybudowanej drogowej infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi)  m2 

Produkt Powierzchnia przebudowanej drogowej infrastruktury towarzyszącej (np. 
parkingi) m2 

Produkt Długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska km 

Produkt Długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w zakresie 
ochrony środowiska km 

Produkt Długość wybudowanej sieci wodociągowej km 
Produkt Długość przebudowanej sieci wodociągowej km 
Produkt Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej km 
Produkt Długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej km 
Produkt Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej km 
Produkt Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej km 
Produkt Długość wybudowanej sieci energetycznej km 
Produkt Długość zmodernizowanej sieci energetycznej  km 
Produkt Długość wybudowanych gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych  km 
Produkt Długość nowopowstałej sieci teleinformatycznej km 
Produkt Liczba obiektów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych szt. 
Produkt Powierzchnia obiektów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych m2 
Produkt Powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach”  m2 

Produkt Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele 
edukacyjno/społeczne szt. 

Produkt Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno/społeczne m2 
Produkt Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej m2 
Produkt Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej  szt. 
Produkt Powierzchnia nowych obiektów rekreacyjno-sportowej  m2 
Produkt Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej szt. 
Produkt Powierzchnia przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej m2 
Produkt Liczba nowych obiektów bazy gastronomicznej szt. 
Produkt Powierzchnia nowych obiektów bazy gastronomicznej m2 
Produkt Liczba przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej  szt. 
Produkt Powierzchnia przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej  m2 
Produkt Liczba zakupionych środków trwałych  szt. 
Produkt Wartość zakupionych środków trwałych PLN 
   

Rezultat Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów m2 
Rezultat Liczba przedsiębiorstw, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym  szt. 
Rezultat Liczba nowych miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych  szt. 
Rezultat Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych szt. 
Rezultat Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana m2 
Rezultat Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki szt. 

Rezultat Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-
edukacyjnej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektów osoby 

Rezultat Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej osoby 
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typ nazwa wskaźnika miara 
Rezultat Liczba turystów korzystających z infrastruktury rekreacyjno-sportowej osoby 
Rezultat Liczba turystów korzystających z bazy gastronomicznej  osoby 
Rezultat Liczba turystów korzystających z infrastruktury aktywnego wypoczynku  osoby 
Rezultat Liczba turystów korzystających z infrastruktury rekreacyjno-sportowej  osoby 
Rezultat Liczba zatrudnionych kobiet w wyniku realizacji projektów osoby 
Rezultat Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wyniku realizacji projektów osoby 

Rezultat Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
wodociągowej  szt. 

Rezultat Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej szt. 

Rezultat Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej  osoby 
Rezultat Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej  osoby 

Rezultat Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
wodociągowej  szt. 

Rezultat Liczba budynków podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej szt. 

Rezultat Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej  osoby 
Rezultat Liczba przestępstw na obszarze rewitalizowanym  szt. 
Rezultat Wskaźnik wykrywalności przestępstw na obszarze rewitalizowanym % 
Rezultat Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt. 
Rezultat Liczba osób korzystających z pomocy społecznej osoby 
Rezultat Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej szt. 

Rezultat Struktura wiekowa ludności (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny 
i poprodukcyjny)   

Rezultat Saldo migracji   

Rezultat Liczba osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, 
wspierających i ogólnorozwojowych osoby 

Rezultat Liczba osób bezrobotnych osoby 

W celu zebrania danych do monitorowania przeprowadzane będą analizy i badania 

własne. Wśród innych źródeł danych do monitoringu wymienić można:  

− informacje uzyskiwane od jednostek publicznych działających na terenie Miasta 

− informacje ze źródeł administracyjnych (np. rejestr przedsiębiorstw, dane 

dotyczące stanu dróg). 

Dane będą pochodziły również z ogólnodostępnych źródeł statystycznych (Główny Urząd 

Statystyczny). 

Dzięki sformułowanym wskaźnikom można będzie stwierdzić, czy realizacja 

poszczególnych projektów przyniosła zamierzone rezultaty, a zatem czy zostały 

zrealizowane cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa. 

Suma wartości wskaźników dla poszczególnych projektów złoży się na ocenę 

wskaźnikową Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
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9.2 ZASADY MONITOROWANIA I AKTUALIZACJI LPR  

Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji jest niezbędnym narzędziem aktywnej 

realizacji zapisów dokumentu. Umożliwia on stwierdzenie, czy Program jest prawidłowo 

realizowany oraz czy założenia, na których go oparto, nie uległy zmianie. Pozwala poza 

tym na sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany, ograniczając przy tym podejmowanie 

kroków intuicyjnych, czemu z kolei sprzyja brak właściwej informacji i analiz. Efektywny 

monitoring musi spełniać następujące wymagania: 

– musi być oparty na ustalonych kryteriach, pozwalających na obiektywną ocenę 

realizacji programu i efektywności zastosowanych instrumentów rozwoju, 

– musi dostarczać podstawy do podejmowania tak strategicznych, jak i bieżących, 

operacyjnych decyzji - musi więc odpowiednio często i „wcześnie” informować  

o stanie jego realizacji. 

Monitoring bieżącej realizacji Programu umożliwi porównywanie - w określonym 

przedziale czasu – rzeczywistych efektów z planami, co pozwala stwierdzić, czy procesy 

realizacji zmierzają w sposób optymalny do osiągania założonych celów. Bazą będą tutaj 

podstawowe informacje o każdym aktualnie realizowanym przedsięwzięciu, jak: stopień 

zaawansowania inwestycji, ilość wyremontowanych obiektów, liczba nowych podmiotów 

gospodarczych, miejsc pracy itp. Prawidłowy monitoring wymaga również gromadzenia, 

dysponowania i analizowania odpowiednich kategorii informacji, związanych tak ze 

wskaźnikami, jak i założeniami (baza informacyjna). Są to przykładowo: 

– trendy rozwojowe w gospodarce – w ujęciu sektorowym, 

– współczynniki ekonomiczne – krajowe, regionalne, lokalne, 

– struktura wydatków i inwestycji, 

– trendy demograficzne i inne. 

Monitoring wspomoże proces zarządzania pomocą finansową ze środków strukturalnych, 

uzyskaną na realizację projektów opisanych w LPR.  

Przesłanki, jakie decydują o podjęciu aktualizacji dotychczasowego dokumentu są 

wielorakie. W pierwszym rzędzie mamy przyczyny techniczne wynikłe z procesu realizacji 

i monitoringu dotychczasowych działań. Proces monitoringu i ewaluacji z istoty swojej 

musi wywołać zjawisko „sprzężenia zwrotnego”, czyli przełożenia wyników monitoringu 

realizacji działań programu na jego przegląd i ewentualną rewizję bądź aktualizację  

z uwagi na zjawiska, jakie wystąpiły w trakcie jej realizacji. Druga możliwość to istotne 

zmiany, które mogą zajść w sytuacji społeczności Miasta Hrubieszów. Mogą to być 

zmiany o charakterze makroekonomicznym związane z kondycją całej polskiej 

gospodarki, mogą to być zmiany o charakterze polityczno – gospodarczym, mogą  
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w końcu być to także zmiany o charakterze regionalnym dotyczące roli i pozycji społeczno 

– gospodarczej województwa lubelskiego w kraju. Podstawowe zadanie aktualizacji 

dotyczy również zagadnienia delimitacji obszaru poddanego działaniom rewitalizacyjnym, 

która to problematyka została ujawniona w trakcie dostosowania prowadzonych ostatnio 

działań do aktualnych ram programowania narodowego i regionalnego.  

W celu zapewnienia skutecznego monitoringu realizacji Programu Rewitalizacji, 

sprawdzenia wyników poszczególnych działań czy przedsięwzięć należy dokonywać  

w regularnych interwałach. Instytucjonalnie monitoring Programu Rewitalizacji przypisany 

jest do odpowiedzialności Zespołu ds. Rewitalizacji.  Realizacja programu będzie 

poddana ocenie po każdym roku jego realizacji i po dwóch okresach (okres I 2010-2013, 

okres II 2014-2015) oraz na koniec okresu realizacji. Dobrym momentem do dokonywania 

przeglądu wyników realizacji będą kwartalne spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta 

Hrubieszów, w czasie których przedstawiciele komórki realizującej Program Rewitalizacji 

przedstawiliby aktualnie osiągnięte rezultaty działań prowadzonych w ramach realizacji 

niniejszego programu. Należy pamiętać również o zapewnieniu tzw. „sprzężenia 

zwrotnego”, a więc niezwłocznego wprowadzania zmian czy to do Programu Rewitalizacji 

czy też sposobów jego realizacji w oparciu o analizę dotychczasowych rezultatów 

przeprowadzonych działań.   

Cele zaplanowane w Programie Rewitalizacji mogą mieć charakter krótko- lub 

długoterminowy, a w przypadku opisanych tu przedsięwzięć rewitalizacyjnych cele 

krótkoterminowe będą łatwiejsze do określenia i monitorowania. Podstawowym celem 

długofalowym jest liczba zadowolonych mieszkańców miasta. Konieczne jest tu ciągłe 

monitorowanie poziomu zadowolenia mieszkańców miasta jak również salda migracji. 

Przewiduje się, że skutecznie przeprowadzony Program Rewitalizacji, połączony  

z działaniami pro-rozwojowymi, zwiększy atrakcyjność i konkurencyjność miasta na tyle, 

że przyciągnie na te tereny więcej ludzi, którzy będą chcieli osiedlić się tu na stałe i będą 

oni przeważać nad tymi, którzy zdecydują się wyjechać. Także liczba nowych firm jest 

przykładem osiągnięcia celu długoterminowego, ponieważ dopiero za kilka lat będzie 

można zmierzyć o ile zwiększyła się liczba nowych przedsięwzięć gospodarczych 

realizowanych w mieście dzięki skutecznie przeprowadzonemu Programowi Rewitalizacji. 

Dla samorządu z kolei bardziej istotne są jednak cele krótkoterminowe (widoczne już po  

1 do 3 lat), które pozwolą uwidocznić efektywność działań Programu Rewitalizacji miasta. 

Dlatego należałoby zalecić przykładowo coroczne ankietyzacje mieszkańców w kwestii 

zadowolenia z jakości życia w mieście.  

Elementem procesu wdrażania i monitorowania, a więc oceny realizacji założeń LPR 

będą konsultacje społeczne (patrz niżej: pkt 9.3. LPR). Dodatkowym instrumentem 
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uwzględniającym w sposób możliwie najszerszy ocenę opinii publicznej mogą stać się 

ankiety na temat indywidualnych przekonań mieszkańców dotyczących skuteczności 

zrealizowanego Programu i zauważalności jego skutków.  

9.3 SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM, 
PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Niniejszy LPR powstał przy współudziale mieszkańców i podmiotów gospodarczych  

w toku konsultacji z nimi. Założono, że Program ma wypracować formy i środki 

współpracy wszystkich podmiotów działających na rzecz rozwoju Miasta Hrubieszowa 

oraz stymulować spójność między działaniami sektorowo-branżowymi tych podmiotów. 

Współpraca opierała się na konsultacjach władz ze społecznością lokalną. Rzeczowym 

efektem konsultacji społecznych było doprecyzowanie założeń co do projektu zawartego 

w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Zainicjowana współpraca władzy miasta ze 

społecznością lokalną będzie kontynuowana poprzez organizację systematycznych 

spotkań, na których prezentowane będą oceny wdrażania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 

Technicznymi sposobami inicjowania komunikacji pomiędzy wszystkimi sektorami 

zaangażowanymi w realizację LPR będą: 

– środki komunikacji społecznej bezpośredniej: 

• spotkania mieszkańców z urzędnikami, 

• spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami w czasie przyjęć 

interesantów, 

• spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami samorządów poszczególnych 

obszarów, 

– środki komunikacji społecznej pośredniej: 

• relacje z dziennikarzami prasy, radia, telewizji, (informacja prasowa, 

konferencja, wywiady), 

• ulotki, 

• biuletyny, 

• informatory, 

• wydawnictwa (stałe, cykliczne i okazjonalne), 

• strona internetowa. 
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9.4 PUBLIC RELATIONS PROGRAMU REWITALIZACJI 

Komunikacja społeczna Lokalnego Programu Rewitalizacji zapoczątkowana została  

w momencie rozpoczęcia prac nad powstaniem dokumentu. Współpraca  

z przedstawicielami społeczności lokalnej wiązała się z podjęciem rozmów na temat 

ustalenia wspólnej listy projektów przewidzianych Programem do realizacji na najbliższe 

lata. Po rozpatrzeniu potrzeb i możliwości realizacyjnych ustalona została lista działań 

planowanych do realizacji w ramach LPR.  

Uchwalony przez Radę Miejską dokument zostanie rozpowszechniony drogą internetową. 

Będzie również dostępny do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Miasta. Dopuszcza 

się wprowadzanie zmian w Programie zgodnie z aktualnymi trendami rozwojowymi  

i bieżącymi potrzebami mieszkańców. Dokonywanie zmian możliwe jest drogą uchwały 

aktualizującej tekst programu o nowe elementy. Głównym narzędziem identyfikacji 

pojawiających się na bieżąco potrzeb będzie system komunikacji bezpośredniej 

(spotkania, publikacje) oraz internetowej (oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta  

w Hrubieszowie, poczta elektroniczna). System umożliwi zainteresowanym: 

– zapoznanie się z możliwościami finansowania zewnętrznego projektów, 

– zasięgnięcie opinii o kwalifikowalności proponowanych projektów do 

współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych, 

– uzyskanie pomocy przy formalnym przygotowaniu projektów aplikujących o wpis 

do LPR i wniosków o wsparcie finansowe Unii Europejskiej, 

– zapewnienie informacji o kryteriach formalnych oceny wniosków wg 

poszczególnych kategorii, 

– odbiór sprawozdań z bieżącej realizacji Programu. 

Proces komunikacji społecznej dotyczył będzie głównie podmiotów upoważnionych do 

wykorzystywania pomocy finansowej w ramach Działania 3.2 RPO WL. 

W trakcie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji pojawiały się będą 

informacje/sprawozdania samorządu z realizacji zadań zapisanych w dokumencie.  



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZÓW NA LATA 2010-2015 
 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

160 

BIBLIOGRAFIA: 
Lokalny Program powstał z wykorzystaniem dokumentu pt. „Zintegrowany lokalny 

program rewitalizacji miasta Hrubieszów na lata 2007-2015” stanowiącego załącznik do  

Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr XV/134/07 z dnia 4 grudnia 2007 roku. 

 

Czyżewska A., Finansowanie programów rewitalizacji z funduszy strukturalnych, tekst ze 
strony internetowej Forum Rewitalizacji. 

Maksymiuk G., Rozwój terenów rekreacyjnych – wspomaganie czy ograniczanie  
w przyrodniczej rewitalizacji miast, tekst ze strony internetowej Forum Rewitalizacji. 

Milczyńska D., Programy operacyjne realizowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 
2007-2013. Podstawowe zagadnienia, tekst ze strony internetowej Forum Rewitalizacji. 

Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego, Biuro Planowania 
Przestrzennego w Lublinie Lublin 2006. 

Skalski K., Miasteczka z charakterem, tekst ze strony internetowej Forum Rewitalizacji. 

Skalski K., Rewitalizacja a aktywacja regionu, tekst ze strony internetowej Forum 
Rewitalizacji. 

Skalski K., Trudne drogi do programów rewitalizacji, tekst ze strony internetowej Forum 
Rewitalizacji. 

Dokumenty, z których korzystano przy opracowaniu LPR: 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015  

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020 

Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego 

Plan gospodarki odpadami dla miasta Hrubieszów 

Program ochrony środowiska dla miasta Hrubieszowa 

Plan rozwoju lokalnego dla miasta Hrubieszów 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia" miasta Hrubieszowa 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – Gródecka 
Północ 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle 
Basaja – zachód 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle „Polna” 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZÓW NA LATA 2010-2015 
 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

161 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia” miasta Hrubieszowa 
(ul. Szewska – Ludna) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - Żeromskiego I 
etap 
 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZÓW NA LATA 2010-2015 
 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

162 

SPIS RYSUNKÓW 

RYSUNEK 1. USYTUOWANIE HRUBIESZOWA NA TLE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ................................ 30 
RYSUNEK 2. POŁOŻENIE MIASTA HRUBIESZÓW .................................................................................... 30 
SPIS TABEL 

TABELA 1. DYNAMIKA SPADKU LICZBY LUDNOŚĆ MIASTA HRUBIESZOWA I MIAST WOJ. LUBELSKIEGO W 

LATACH 2005-2009 ............................................................................................................................ 34 

TABELA 2. PRZYROST NATURALNY W MIEŚCIE HRUBIESZOWIE I MIASTACH W. LUBELSKIEGO W LATACH 

2005 - 2009 ....................................................................................................................................... 34 

TABELA 3. SALDO MIGRACJI W LATACH 2005 – 2009 W MIEŚCIE HRUBIESZOWIE I MIASTACH 

WOJEWÓDZTWA LUB. ......................................................................................................................... 35 

TABELA 4. LICZBA LUDNOŚCI HRUBIESZOWA POD WZGLĘDEM WIEKU. .................................................... 36 

TABELA 5. ODSETEK OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W MIEŚCIE HRUBIESZOWIE I W MIASTACH 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LATACH 2005 – 2009. ...................................................................... 37 

TABELA 6. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W 2002 R. ....................... 38 

TABELA 7. LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W POWIECIE HRUBIESZOWSKIM, PODREGIONIE 

CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM ORAZ WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2005-2009 .................................. 39 

TABELA 8. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W POWIECIE HRUBIESZOWSKIM, PODREGIONIE 

CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM I WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2005 – 2009 ....................................... 40 

TABELA 9. BEZROBOTNI W WIEKU 18-24 LATA ORAZ W Z WYKSZTAŁCENIEM GIMNAZJALNYM I PONIŻEJ  W 

HRUBIESZOWIE W LATACH 2006-2009 ................................................................................................. 40 

TABELA 10. UDZIAŁ % OSÓB BEZROBOTNYCH W LICZBIE LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM W LATACH 

2005-2009 ........................................................................................................................................ 40 

TABELA 11. OSOBY BEZROBOTNE I DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE W MIEŚCIE HRUBIESZOWIE ORAZ UDZIAŁ 

OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH WŚRÓD OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM ..................................... 41 

TABELA 12. LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEŚCIE 

HRUBIESZOWIE  W LATACH 2006-2009 ................................................................................................ 43 

TABELA 13. PRZESTĘPSTWA W MIEŚCIE HRUBIESZOWIE W LATACH 2006 – 2009 .................................. 44 

TABELA 14. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO NA MIESZKAŃCA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM I NA TLE KRAJU 49 

TABELA 15. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO NA MIESZKAŃCA W PODREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM I NA TLE 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I KRAJU. ................................................................................................ 50 

TABELA 16. PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY WG PŁCI ............................................................ 51 

TABELA 17. WSKAŹNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW HRUBIESZOWA W 2008 R. NA TLE MIAST 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ............................................................................................................. 51 

TABELA 18. LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH OGÓŁEM I NA 100 OSÓB W 

HRUBIESZOWIE I NA TLE MIAST WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. .............................................................. 52 

TABELA 19. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKCJI 

PKD 2004 ......................................................................................................................................... 52 

TABELA 20. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKCJI 

PKD 2007 (DANE ZA 2009 R.) ............................................................................................................. 54 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZÓW NA LATA 2010-2015 
 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

163 

TABELA 21. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG KLAS WIELKOŚCI W MIEŚCIE HRUBIESZÓW W 2009 R.

 .......................................................................................................................................................... 57 

TABELA 22. URZĄDZENIA SIECIOWE - WODOCIĄGI ................................................................................. 71 

TABELA 23. URZĄDZENIA SIECIOWE - KANALIZACJA ............................................................................... 72 

TABELA 24. SEANSE I WIDZOWIE W KINIE W LATACH 2005-2009 ............................................................ 79 

TABELA 25. ZASOBY BIBLIOTECZNE, CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA KSIĘGOZBIORU W LATACH 2005 – 2009.

 .......................................................................................................................................................... 80 

TABELA 26. UCZESTNICTWO W KULTURZE W HRUBIESZOWIE ................................................................. 80 

TABELA 27. MIEJSCA NOCLEGOWE, KORZYSTAJĄCY Z NOCLEGÓW, WYNAJĘTE POKOJE, UDZIELONE 

NOCLEGI  W HRUBIESZOWIE W LATACH 2005 - 2009 ............................................................................. 85 

TABELA 28. ANALIZA SYTUACJI MIESZKANIOWEJ MIASTA HRUBIESZOWA NA TLE MIAST WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO (DANE ZA 2008 R.) ......................................................................................................... 90 

TABELA 29. BUDYNKI MIESZKALNE ZAMIESZKANE WG WYPOSAŻENIA W INSTALACJE ................................ 91 

TABELA 30. MIESZKANIA WYPOSAŻONE W INSTALACJE - W % OGÓŁU MIESZKAŃ ..................................... 91 

TABELA 31. OSOBY BEZROBOTNE I DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE W MIEŚCIE HRUBIESZOWIE ORAZ UDZIAŁ 

OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH WŚRÓD OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM ..................................... 93 

TABELA 32. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA HRUBIESZOWA (W PLN) ..... 94 

TABELA 33. WSKAŹNIK UDZIAŁU DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM .................................. 95 

TABELA 34. WSKAŹNIK UDZIAŁU DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA 1 MIESZKAŃCA ................................... 95 

TABELA 35. WSKAŹNIK INWESTYCJI MIASTA HRUBIESZOWA W LATACH 2005-2009 ................................. 96 

TABELA 36. ANALIZA SWOT OBSZARU OBJĘTEGO LPR W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ .......................................................................... 102 

TABELA 37. ANALIZA SWOT OBSZARU OBJĘTEGO LPR W ZAKRESIE GOSPODARKI ............................... 103 

TABELA 38. ANALIZA SWOT OBSZARU OBJĘTEGO LPR W ZAKRESIE SPOŁECZNYM............................... 104 

TABELA 39. ZESTAWIENIE ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA 

HRUBIESZOWA .................................................................................................................................. 108 

TABELA 40. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA CENTRUM HRUBIESZOWA POPRZEZ 

PORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ŚRÓDMIEŚCIA ORAZ RENOWACJA ZDEGRADOWANEJ 

SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ  Z OTOCZENIEM” .................................................................................... 114 

TABELA 41. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REMONT BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ 

PGKIM SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE” ................................................................................................ 115 

TABELA 42. PODSUMOWANIE PROJEKTU „MODERNIZACJA ZDEGRADOWANYCH BUDYNKÓW PRZY UL. 

SZEWSKIEJ I PARTYZANTÓW” ............................................................................................................ 115 

TABELA 43. PODSUMOWANIE PROJEKTU „RENOWACJA WSPÓLNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

PRZY UL. NARUTOWICZA I KILIŃSKIEGO” ............................................................................................. 116 

TABELA 44. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REMONT BUDYNKÓW PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 

ADMINISTROWANYCH PRZEZ PGKIM SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE”...................................................... 116 

TABELA 45. PODSUMOWANIE PROJEKTU „ODNOWA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW PIĘCIU BUDYNKÓW WSPÓLNOT 

MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGKIM SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE”.................................. 117 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZÓW NA LATA 2010-2015 
 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

164 

TABELA 46. PODSUMOWANIE PROJEKTU „MODERNIZACJA BUDYNKÓW WRAZ Z OTOCZENIEM PRZY UL. 

CEGLANEJ I ZAMOJSKIEJ” .................................................................................................................. 117 

TABELA 47. PODSUMOWANIE PROJEKTU „ODBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRUCZEJ I 

LUDNEJ W HRUBIESZOWIE” ................................................................................................................ 118 

TABELA 48. PODSUMOWANIE PROJEKTU „ODNOWA SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ HSM PRZY UL. 

PIŁSUDSKIEGO I LISTOPADOWEJ W HRUBIESZOWIE” ............................................................................ 118 

TABELA 49. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA MIASTA HRUBIESZOWA POPRZEZ RENOWACJĘ 

BUDYNKÓW HSM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO” ........................................................................................ 119 

TABELA 50. PODSUMOWANIE PROJEKTU „ODNOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH HSM PRZY UL. POLNEJ  W 

HRUBIESZOWIE” ................................................................................................................................ 119 

TABELA 51. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA MIASTA HRUBIESZOWA POPRZEZ RENOWACJĘ  8 

BUDYNKÓW HSM WRAZ Z OTOCZENIEM PRZY UL. POLNEJ” .................................................................. 120 

TABELA 52. PODSUMOWANIE PROJEKTU „MODERNIZACJA BUDYNKÓW HSM PRZY UL 3-MAJA I 

NARUTOWICZA” ................................................................................................................................ 120 

TABELA 53. PODSUMOWANIE PROJEKTU „MODERNIZACJA ZDEGRADOWANYCH BUDYNKÓW HSM  W 

ŚRÓDMIEŚCIU MIASTA HRUBIESZOWA” .............................................................................................. 121 

TABELA 54. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

HSM PRZY UL. POLNEJ I ZAMOJSKIEJ” ............................................................................................... 121 

TABELA 55. PODSUMOWANIE PROJEKTU „RENOWACJA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI” ...................................................................................... 122 

TABELA 56. PODSUMOWANIE PROJEKTU „ODNOWA WSPÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKÓW 

ADMINISTROWANYCH PRZEZ S.M. „BUDOWLANI” ................................................................................. 122 

TABELA 57. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

SPÓŁDZIELNI „BUDOWLANI” PRZY UL. LISTOPADOWEJ ......................................................................... 123 

TABELA 58. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA MIASTA HRUBIESZOWA – MODERNIZACJA 

BUDYNKÓW PRZY UL. POLNA, LISTOPADOWA I GRÓDECKA” ................................................................. 123 

TABELA 59. PODSUMOWANIE PROJEKTU „ODBUDOWA BUDYNKU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.  J. 

PIŁSUDSKIEGO W HRUBIESZOWIE” ..................................................................................................... 124 

TABELA 60. PODSUMOWANIE PROJEKTU „ODBUDOWA BUDYNKU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.  J. 

PIŁSUDSKIEGO W HRUBIESZOWIE” ..................................................................................................... 124 

TABELA 61. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 

PRZY UL. 3-GO MAJA 16 W HRUBIESZOWIE” ....................................................................................... 125 

TABELA 62. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

PRZY UL. DWERNICKIEGO W HRUBIESZOWIE” ...................................................................................... 125 

TABELA 63. PODSUMOWANIE PROJEKTU „MODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZY UL. POLNEJ, 

ADMINISTROWANYCH PRZEZ „CARO-DOM” .......................................................................................... 126 

TABELA 64. PODSUMOWANIE PROJEKTU „MODERNIZACJA BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZY  

UL. MICKIEWICZA I LEŚMIANA ............................................................................................................. 126 

TABELA 65. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ŚRÓDMIEŚCIU 

HRUBIESZOWA PRZY UL. PLAC STASZICA I B. PRUSA” ......................................................................... 127 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZÓW NA LATA 2010-2015 
 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

165 

TABELA 66. PODSUMOWANIE PROJEKTU „RENOWACJA WSPÓLNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW PRZY UL. 

ZAMOJSKA, CEGLANA, GÓRNA W HRUBIESZOWIE” .............................................................................. 127 

TABELA 67. PODSUMOWANIE PROJEKTU „RENOWACJA ZABYTKOWEJ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ W 

HRUBIESZOWIE – ZABYTEK KLASY „0” ................................................................................................. 128 

TABELA 68. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SOKALSKIEJ  W 

HRUBIESZOWIE” ................................................................................................................................ 128 

TABELA 69. PODSUMOWANIE PROJEKTU „KONTYNUACJA REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA HRUBIESZOWA 

POPRZEZ ODNOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z ICH OTOCZENIEM PRZY UL. SZEWSKIEJ” ............ 129 

TABELA 70. PODSUMOWANIE PROJEKTU „ODBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. CICHEJ  W 

HRUBIESZOWIE” ................................................................................................................................ 129 

TABELA 71. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA BUDYNKÓW W DZIELNICY SŁAWĘCIN PRZY UL. 

ŻEROMSKIEGO” ................................................................................................................................ 130 

TABELA 72. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA MIASTA HRUBIESZOWA – REMONT BUDYNKÓW 

PRZY UL. ŻEROMSKIEGO” .................................................................................................................. 130 

TABELA 73. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA BUDYNKÓW GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW 

PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO” .................................................................................................................. 131 

TABELA 74. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA MIASTA HRUBIESZOWA POPRZEZ ODNOWĘ 

BUDYNKÓW PRZY UL. PARTYZANTÓW” ................................................................................................ 131 

TABELA 75. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REMONT BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. 3-GO MAJA 19, 21  

I 31” ................................................................................................................................................. 132 

TABELA 76. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA MIASTA POPRZEZ ODNOWĘ BUDYNKÓW PRZY UL. 

WYZWOLENIA I CEGLANEJ W HRUBIESZOWIE” .................................................................................... 132 

TABELA 77. PODSUMOWANIE PROJEKTU „REWITALIZACJA MIASTA HRUBIESZOWA – RENOWACJA 

BUDYNKÓW PRZY UL. POBEREŻAŃSKIEJ I ZAMOJSKIEJ” ....................................................................... 133 

TABELA 78. HARMONOGRAM FINANSOWY ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO LOKALNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZOWA .............................................................................................. 135 

TABELA 79. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

MIASTA HRUBIESZOWA ..................................................................................................................... 138 

TABELA 79. SCHEMAT ADMINISTRACYJNO – ORGANIZACYJNY LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI.. 147 

TABELA 80. PODSUMOWANIE PROJEKTU KLUCZOWEGO „REWITALIZACJA CENTRUM HRUBIESZOWA 

POPRZEZ PORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ŚRÓDMIEŚCIA ORAZ RENOWACJA ZDEGRADOWANEJ 

SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ Z OTOCZENIEM” ..................................................................................... 148 

TABELA 81. PODSUMOWANIE PROJEKTU KLUCZOWEGO „REWITALIZACJA SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 

SOKALSKIEJ  W HRUBIESZOWIE” ........................................................................................................ 149 

TABELA 82. PODSUMOWANIE PROJEKTU KLUCZOWEGO „RENOWACJA ZABYTKOWEJ CERKWI 

PRAWOSŁAWNEJ  W HRUBIESZOWIE – ZABYTEK KLASY „0” .................................................................. 150 

TABELA 83. PODSUMOWANIE PROJEKTU KLUCZOWEGO „KONTYNUACJA REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA 

HRUBIESZOWA POPRZEZ ODNOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z ICH OTOCZENIEM PRZY UL. 

SZEWSKIEJ” ...................................................................................................................................... 151 

TABELA 84. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ DLA PROCESU REWITALIZACJI ........................................................ 153 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA HRUBIESZÓW NA LATA 2010-2015 
 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

166 

SPIS WYKRESÓW 

WYKRES 1. LUDNOŚĆ MIASTA HRUBIESZOWA WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA W LATACH 2005 - 

2009 .................................................................................................................................................. 33 
WYKRES 2. LUDNOŚĆ MIAST WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 

LATACH 2005-2009 ............................................................................................................................ 33 
WYKRES 3. STRUKTURA LUDNOŚCI MIASTA HRUBIESZOWA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ .................................. 35 
WYKRES 4. STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI MIASTA HRUBIESZOWA W LATACH 2005 - 2009 ................ 36 
WYKRES 5.  BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI OGÓŁEM I WG PŁCI W HRUBIESZOWIE W LATACH 2005-2009 39 
WYKRES 6. ZASOBY MIESZKANIOWE W HRUBIESZOWIE WG FORMY WŁASNOŚCI W LATACH 2005 - 2007 .. 89 
 


	Wstęp
	1. Określenie horyzontu czasowego obowiązywania lokalnego programu rewitalizacji
	2. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno – gospodarczego kraju, regionu i miasta
	1.
	2.
	2.1 Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015
	2.2 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 (Narodowa Strategia Spójności)
	2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
	2.4 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020
	2.5 Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego
	2.6 Studium programowo-przestrzenne rozwoju obszarów nadgranicznych w województwie lubelskim
	2.7 Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Hrubieszowa na lata 2004 – 2013
	2.8 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa
	2.9 Strategia Rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2008 – 2015.

	3. Diagnoza stanu wyjściowego – raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Hrubieszowa z uwzględnieniem kryteriów będących podstawą do jego wyznaczenia.
	3.1 Zasięg terytorialny i ogólna charakterystyka obszaru wsparcia  z uwzględnieniem kryteriów będących podstawą do jego wyznaczenia.
	3.2 Sfera społeczna
	3.2.1 Struktura demograficzna i społeczna
	3.2.2 Poziom wykształcenia
	3.2.3 Bezrobocie
	3.2.4 Pomoc społeczna, poziom ubóstwa i wykluczenia
	3.2.5 Bezpieczeństwo publiczne
	3.2.6 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach LPR
	3.2.7 Identyfikacja problemów w sferze społecznej

	3.3 Sfera gospodarcza
	3.3.1 Struktura podstawowych branż gospodarki, ilość podmiotów gospodarczych, aktywność zawodowa i gospodarcza mieszkańców
	3.3.2 Ulgi i ułatwienia dla przedsiębiorców
	3.3.3 Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej

	3.4 Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne
	3.4.1 Środowisko przyrodnicze
	3.4.2 Zagospodarowanie przestrzenne
	3.4.3 Własność gruntów i budynków
	3.4.4 Granice stref ochrony konserwatorskiej
	3.4.5 Identyfikacja problemów w sferze środowiska i zagospodarowania przestrzennego.

	3.5 Infrastruktura
	3.5.1  Infrastruktura techniczna
	3.5.2 Infrastruktura społeczna
	3.5.2.1 Infrastruktura kultury i uczestnictwo w kulturze
	3.5.2.2 Sport i rekreacja
	Inne stowarzyszenia sportowe:

	3.5.2.3 Turystyka
	3.5.2.4 Infrastruktura edukacyjna
	3.5.2.5 Infrastruktura ochrony zdrowia
	3.5.3 Mieszkalnictwo z uwzględnieniem kryteriów, jakie muszą spełnić prawidłowo wyznaczone obszary w ramach programów rewitalizacji miejskiej
	3.5.4 Identyfikacja problemów w sferze infrastruktury.

	3.6 Zarządzanie
	3.6.1 Możliwości finansowe Miasta
	3.6.2 Planowanie strategiczne i promocja Miasta
	3.6.3 Kapitał społeczny, liczba organizacji pozarządowych, aktywność mieszkańców.


	4.  Analiza strategiczna obszaru wsparcia
	5.  Założenia programu rewitalizacji
	5.1 Podstawowe założenia LPR
	5.2 Podział na projekty i zadania inwestycyjne
	5.3 Kryteria wyboru pilotażowych projektów oraz kolejność ich realizacji
	5.4 Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

	6. Działania planowane na obszarze rewitalizowanym w latach 2010-2013 i 2014-2015
	6.1 Działania planowane na obszarze rewitalizowanym w latach 2010-2013
	6.1.1 Projekty zgłoszone przez Miasto (gminę miejską) Hrubieszów
	6.1.2 Projekty zgłoszone przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
	6.1.3 Projekty zgłoszone przez kościelne osoby prawne

	6.2 Działania planowane na obszarze rewitalizowanym w latach 2014-2015
	6.2.1 Projekty zgłoszone przez Miasto (gminę miejską) Hrubieszów


	7. Plan finansowy oraz źródła realizacji rewitalizacji
	8. System wdrażania lokalnego programu rewitalizacji
	8.1 Główne instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu
	8.2 Określenie kryteriów kolejności realizowanych zadań
	8.3 Zespół do spraw rewitalizacji zajmujący się opiniowaniem planów zgłaszanych do realizacji w ramach LPR
	8.4 Wykaz zadań kluczowych do realizacji
	8.4.1 Zadania kluczowe do realizacji w okresie 2010 – 2013
	8.4.2 Zadania kluczowe do realizacji w okresie 2014 – 2015


	9. System monitorowania, oceny realizacji i komunikacji społecznej
	9.1  zestaw wskaźników do oceny wdrożenia programu
	9.2 Zasady monitorowania i aktualizacji LPR
	9.3 Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi
	9.4 Public relations programu rewitalizacji

	Bibliografia:
	Spis rysunków

