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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nielisz, 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Nielisz jest podstawowym dokumentem planistycznym 

wskazującym główne cele dalszego rozwoju gminy na lata 2015 – 2020 i określającym sposób 

osiągnięcia tych celów. W tym ujęciu nawiązuje bezpośrednio do strategii z lat 2007 – 2015. 

Dokument został opracowany w oparciu o materiały z Urzędu Gminy Nielisz, spotkania i 

konsultacje, dane statystyczne oraz własne analizy. 

 

 Pierwszym etapem tworzenia strategii rozwoju Gminy Nielisz, była analiza stanu obecnego 

w podstawowych sferach życia społecznego. Na podstawie analizy udało się wskazać mocne i słabe 

strony naszej gminy oraz zdefiniowania szans i zagrożeń.  

 Po przeprowadzeniu analizy wyznaczyliśmy obszary priorytetowe oraz określiliśmy dla nich 

cele strategiczne i zadania. Istotnym elementem planowania strategicznego były uwagi, sugestie i 

wskazania które były wyartykułowane podczas spotkań ze społecznością Gminy, za co serdecznie 

dziękuje. 

 

 Realizacja strategii będzie miał charakter ciągły, konieczne będzie bieżące monitorowanie 

oraz ocena planów strategicznych. Pozwoli to na wprowadzanie – w razie potrzeby – korekt i 

poprawek w zadaniach realizacyjnych. Realizacja wyznaczonych celów pozwoli na efektywne 

wydatkowanie środków, stworzy odpowiednie warunki do zrównoważonego rozwoju Gminy 

Nielisz oraz wpłynie na poprawę poziomu życia naszych mieszkańców. 

 

 Jestem głęboko przekonany, że dzięki inwestycjom, które planujemy zrealizować                   

i działaniom prospołecznym nasza Gmina będzie jeszcze lepszym miejscem do życia dla naszych 

mieszkańców, miejscem atrakcyjnym dla przedsiębiorców i chętnie odwiedzanym przez turystów.  

Dużo rzeczy służących realizacji tych celów zostało wykonanych w latach ubiegłych, dokument 

niniejszy jest kolejnym z nich. Cele w nim określone są ambitne, ich realizacja nie będzie łatwa, ale 

wierzę, że wspólną pracą uda nam się je osiągnąć. 

 

 

         Wójt Gminy Nielisz 

         Adam Wal 
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Metody analizy  

 

 Przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Nielisz zastosowano metodę ekspercko-

społeczną, zapewniającą partycypację społeczeństwa oraz udział wszystkich zainteresowanych 

środowisk w jej tworzeniu. Partycypacja społeczeństwa w tworzeniu dokumentu odegrała ważną 

rolę, ponieważ zebrane informacje pozwoliły określić stan obecny oraz przyszłą perspektywę z 

punktu widzenia mieszkańców Gminy. 

 Analiza została oparta w dużej części na danych statystycznych udostępnianych przez 

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych. Dla celów niniejszej analizy porównane 

zostały dane z lat 2007 – 2014, w przypadku niedostępności danych za ten okres brane były pod 

uwagę lata 2010 – 2014. Dane statystyczne porównywane były z danymi dotyczącymi 

województwa lubelskiego oraz kraju.  

 Analiza w zakresie danych statystycznych uzupełniona została o dane własne Urzędu Gminy 

Nielisz oraz o dane z raportów i analiz dotyczących Gminy Nielisz i województwa lubelskiego. 

Odbyły się również konsultacje społeczne, w których uczestniczyli przedstawiciele lokalnej 

społeczności, radni, sołtysi, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicielki Kół 

Gospodyń Wiejskich oraz władze gminy.  Podczas konsultacji zebranym przedstawione zostały 

materiały dotyczące diagnozy stanu obecnego gminy, wskazane zostały  słabe i mocne strony 

gminy, szanse i zagrożenia jakie przed nią stoją, a efektem konsultacji było wyznaczenie celów 

strategicznych i operacyjnych oraz zadań do nich przypisanych niezbędnych do realizacji wizji 

gminy.  

 Niniejszy dokument określa mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla Gminy 

Nielisz. Określa on również potencjalne kierunki rozwoju gminy.  
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Diagnoza sytuacji Gminy Nielisz 

1. Przestrzeń i środowisko 

 

 Gmina Nielisz leży w województwie lubelskim, w północnej części powiatu zamojskiego. 

Sąsiaduje z gminami Izbica, Rudnik, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość. Powierzchnia 

Gminy Nielisz zajmuje obszar 113 km2, w tym użytki rolne stanowią 80%, a użytki leśne - 14%. 

Oddalona jest o 20 km od siedziby powiatu - miasta Zamość i 80 km od miasta Lublina - siedziby 

województwa. Gmina podzielona jest terytorialnie na 25 sołectw i liczy 5 690 (dane na dzień 

31.12.2014) mieszkańców z czego 2778 to mężczyźni, a 2912 to kobiety. Gęstość zaludnienia 

wynosiła 51 osób/km2. Gmina stanowi 6,04% powierzchni powiatu zamojskiego.  

Największą miejscowością pod względem liczby ludności jest Nielisz, główny ośrodek 

gminy – siedziba władz gminnych.  

Gmina obejmuje następujące sołectwa: Gruszka Duża, Gruszka Mała Pierwsza, Gruszka 

Mała Druga, Deszkowice Kolonia, Kolonia Emska, Gruszka Duża-Kolonia, Staw Noakowski 

Kolonia, Staw Ujazdowski Kolonia, Zamszany, Krzak, Nawóz, Nielisz, Ruskie Piaski, Ruskie 

Piaski „Stara Wieś”, Staw Noakowski, Staw Ujazdowski, Średnie Duże, Średnie Małe, Ujazdów, 

Wólka Nieliska, Wólka Złojecka, Zarudzie Kolonia, Zarudzie „Stara Wieś”, Złojec I, Złojec II.  

 

Plan gminy Nielisz 

 

Źródło: Urząd Gminy Nielisz  
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1.1. Charakterystyka uwarunkowań geomorfologiczno-fizjograficznych. 

 

 Według podziału fizjograficznego Lubelszczyzny (wg J.Kondrackiego) gmina Nielisz leży 

w prowincji Wyżyn Polskich w makroregionie Wyżyna Lubelska – w 3 mezoregionach:  Padół 

Zamojski, Wyniosłość Giełczewska (NW skraj gminy) oraz Działy Grabowiecki (NE kraniec 

gminy).  

 Działy Grabowieckie i Wyniosłość Giełczewska, rozdzielone przełomową doliną Wieprza, 

to po Roztoczu strefa największych wzniesień Wyżyny Lubelskiej. Jest to fragment wyższego 

poziomu wierzchowinowego obejmującego tereny wyżynne w przedziale hipsometrycznym 220-

260 m n.p.m. z ostańcami najwyższego poziomu wierzchowinowego (280-300 mk n.p.m.). 

Wysokości bezwzględne osiągają, a nawet miejscami w strefach działów wodnych, przekraczają 

300 m n.p.m. /Boży Dar -307 m n.p.m. na Wyniosłości Giełczewskiej, Dębowiec /gm. Sitno pow. 

zamojski/-311 m n.p.m. - Działy Grabowieckie.  W/w mezoregiony Rozdziela dolina Wieprza, 

natomiast granica fizjograficzna pomiędzy w/w mezoregionami  a Padołem Zamojskim ma 

charakter wyraźnej  krawędzi. Padół Zamojski został wypreparowany w strefie mało odpornych 

margli kredowych. Jest to najrozleglejsza forma wklęsła w obrębie Wyżyny Lubelskiej. Cechą 

charakterystyczna tej jednostki są rozległe doliny, często zatorfione, wykorzystywane przez drobne 

strugi, oddzielone niskimi garbami kredowymi. Obszar ma charakter mało urozmaiconej 

geomorfologicznie, rozległej równiny denudacyjnej średniego poziomu wierzchowinowego /220-

250 m n.p.m./ z  nielicznymi płytkimi dolinkami denudacyjnymi. 

 Deniwelacje terenu w skali gminy wynoszą 77,5 m n.p.m. Najwyżej wyniesione są tereny w 

północno-zachodniej gminy,  natomiast najniższy poziom tworzy dno doliny Wieprza. Kulminacja 

w Borku Noakowskim osiąga 265,5 m n.p.m, natomiast najniższy punkt znajduje się w strefie 

przykorytowej Wieprza w pobliżu północnej granicy Gminy – 187,0 m n.p.m. 

1.2. Charakterystyka uwarunkowań geologiczno-tektonicznych. 

 

 Według kryteriów geologiczno-tektonicznych Gmina Nielisz  położona jest na pograniczu 

dwóch makrostruktur tektonicznych: rowu lubelskiego  na  kierunku NW - SE oraz stanowiącego 

część platformy paleozoicznej tzw. wyniesienia radomsko-kraśnickiego. Rów lubelski oddziela 

platformę paleozoiczną od podniesionej części platformy prekambryjskiej rozciągającej się po NE 

stronie rowu. Struktury podłoża w tym rejonie kształtowały się w strefie kontaktu dwóch bloków 

skorupy ziemskiej: prekambryjskiego i paleozoicznego, podczas wielokrotnie powtarzających się 
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ruchów górotwórczych. Efektem są liczne uskoki o dużych na ogół zrzutach, występujące w kilku 

epokach geologicznych, z czwartorzędem włącznie. Widoczne są również w fizjografii terenu w 

postaci  często stromych krawędzi i rowów zajętych przez doliny rzeczne (np. doliny Łętowni i 

Rakówki). Paleozoiczne podłoże krystaliczne znajduje się na głębokości około 10km. Sedymentacja 

utworów na podłożu krystalicznym przebiegała w zmiennych fazach kontynentalnych i morskich z 

okresami intensywnych denudacji. Rów lubelski  wypełniony jest utworami kredy, jury, a poniżej 

dużej miąższości kompleksem skał karbonu i dewonu. Utwory podłoża kredowego mają miąższość 

kilkuset metrów i są zróżnicowane litologicznie (różna zawartość węglanu wapnia i krzemionki) i 

wykształcone głównie jako margle, rzadziej jako opoki.  

 Główne rysy rzeźby, czytelne w  geologicznych strukturach powierzchniowych  (zrównania 

wierzchowinowe) ukształtowały się w trzeciorzędzie w wyniku intensywnej erozji i denudacji na 

stokach. Z początkiem czwartorzędu powstały rynny dolinne wcięte na głębokość 40-75m w 

stosunku do dzisiejszego położenia koryt. W zmiennych warunkach klimatycznych  (okresy 

zlodowaceń i regresji lądolodu) występowały kolejne zmiany procesów geomorfologicznych 

(denudacja na wierzchowinach, akumulacja korytowa i rozlewiskowa w dolinach) z 

towarzyszącymi procesami eolicznymi.  

 Podłoże kredowe (górny mastrycht) wykształcone w postaci margli i margli ilastych 

wychodzi na powierzchnię w poziomach wierzchowinowych w  południowo-zachodniej  części 

gminy w rejonie wsi Gruszka. Wierzchowiny przykryte są na ogół lessami oraz lessami 

piaszczystymi i gliniastymi niewielkiej miąższości – około 1m. Duże przestrzenie zajmują również 

plejstoceńskie  mułki, żwirki i piaski rzeczne teras nadzalewowych doliny Wieprza i doliny Łabuńki 

o miąższości 3-6m oraz piaski eoliczne w wydmach w okolicach Nielisza i Złojca. W dolinie 

Wieprza występują torfy niskie o miąższości około 4m.  

1.3. Charakterystyka uwarunkowań hydrologicznych i hydrogeologicznych. 

 Wg kryteriów w hydrograficznych gmina Nielisz /wg T.Wilgata/ położona jest w regionie 

Wyżyna Lubelska i Roztocze –subregion Centralny.  

 Subregion Centralny cechuje się małą gęstością sieci wodnej, znacznie mniejszymi opadami 

i zasobami wód podziemnych niż inne regiony hydrograficzne Lubelszczyzny oraz okresowymi 

niedoborami wody. Zjawiska wodne koncentrują się w nielicznych dolinach rzecznych, natomiast 

międzyrzecza są całkowicie bezwodne. Ubóstwo zjawisk wodnych wynika z łatwości przenikania 

wód opadowych i roztopowych do podziemia. Osią hydrologiczną i hydrogeologiczną gminy  

Nielisz i Lubelszczyzny jest Wieprz płynący w dnie szerokiej kopalnej pradoliny. Dolina Wieprza 

stanowi strefę drenażu wód podziemnych kredowych .  
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 Średnie opady atmosferyczne w latach 1951-2000 w obszarze gminy wynosiły 600mm w 

południowej części gminy i około 560 mm w pozostałym obszarze gminy. Wody podziemne  

występują w utworach kredowych oraz utworach czwartorzędowych. W dolinach rzek często oba 

poziomy wodonośne tworzą kredowo-czwartorzędowy zbiornik. 

  Kredowy poziom wodonośny stanowi fragment zasobnego w wodę Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska - Chełm-Zamość oraz Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 406 Niecka Lubelska (Lublin). Zdecydowana większość terenu gminy  należy do 

obszarów bardzo silnego i silnego zagrożenia wód kredowych (wychodnie wodonośca kredowego 

na powierzchnię topograficzną, mała miąższość utworów lessowych na wierzchowinach). Tereny  

Gminy poza doliną Wieprza i odcinkami dolin ujściowych dopływów  leży w Obszarze Wysokiej 

Ochrony (OWO) w/w zbiorników. OWO nie jest jednorodny. Zdecydowana większość 

wierzchowinowego terenu gminy  należy do obszarów bardzo silnego i silnego zagrożenia wód 

kredowych (wychodnie wodonośca kredowego na powierzchnię topograficzną, mała miąższość 

utworów lessowych na wierzchowinach). 

      W obszarze gminy Nielisz wskaźnik zasobów dyspozycyjnych mieści się w przedziale 

100-200m3/d/km2 w części wschodniej  200-500m3/d/km 2 w części zachodniej.  Strop utworów 

wodonośnych w górnej kredzie na większości obszaru gminy znajduje się na głębokości nie 

przekraczającej 20m. W obszarze gminy Nielisz zwierciadło wód kredowych w południowej i 

zachodniej  części gminy  oraz na wschodnich krańcach występuje na rzędnej  200 m n.p.m. i 

obniża się w kierunku doliny Wieprza i w kierunku północnym do 190 m n.p.m..  Kredowe dno 

kopalnej doliny Wieprza  na odcinku  w rejonie Nielisza występuje na rzędnych 140 m n.p.m. w 

centralnej części doliny i podnosi się do 170 m n.p.m. na wschodniej granicy kopalnej doliny  i 160 

m n.p.m. na skraju zachodnim. 

 W obszarze gminy Nielisz znaczące zasoby wód czwartorzędowych występują w kopalnej 

dolinie Wieprza. Strop kredy występuje w dolinie Wieprza na rzędnej około 140 m n.p.m.. Rzędne 

dna doliny wynoszą około 190 m n.p.m. Miąższość czwartorzędu około 50m. 

 Gmina  Nielisz leży w obrębie zlewni Wieprza (rzeka II rzędu), który odbiera wody z 

prawostronnych (Łabuńka) oraz lewostronnych dopływów (Por, Łętownia, Werbka, Rakówka. 

Ponadto do zbiornika  „Nielisz” uchodzą dwa bezimienne cieki : spod Deszkowic II i w Nieliszu.  

Wieprz stanowi główna oś hydrologiczną gminy . 

 W dolinie Wieprza w 1998 r. w I etapie  wybudowano zbiornik wodny „Nielisz”  na terenie 

gminy Nielisz i Sułów o pow. 834 ha i pojemności 19 500tys. m3. W II etapie przewidziana jest 

budowa górnego zbiornika w ujściowym odcinku  Poru. Ponadto w dolinie Rakówki w rejonie wsi 

Średnie Małe występuje zbiornik wodny naturalny o pow. około 10 ha  oraz w pobliżu Kolonii 
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Zamszany śródleśny zbiornik „Jezioro Sodoma” o pow. około 1ha i u zbiegu doliny Łabuńki i 

Wieprza w okolicach miejscowości Ruskie Piaski  zarastający staw o pow. 13 ha. 

 Występują  również naturalne wypływy wód podziemnych kredowych i czwartorzędowych 

na powierzchnię topograficzną (źródła): Kolonia Emska, Staw Ujazdowski, Średnie Małe, Krzak). 

 W obrębie gminy Nielisz wydzielono następujące Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

: 

 PRLW2000924159 Wieprz od Jacynki do zbiornika Nielisz (stan zły, cele środowiskowe 

zagrożone  - wpływ działalności antropogenicznej) 

 PRLW2000152435 Wieprz Od zbiornika Nielisz do Żółkiewki (stan zły, cele środowiskowe 

zagrożone (cele środowiskowe zagrożone - wpływ działalności antropogenicznej) 

 PRLW2000024179 Zbiornik Nielisz (stan zły, cele środowiskowe zagrożone - wpływ 

działalności antropogenicznej)  

 PRLW200092429 Łabuńka od Czarnego Potoku do ujścia (stan zły, cele środowiskowe 

zagrożone - wpływ działalności antropogenicznej ) 

 PLRW20006241929 Łętownia (stan zły, cele środowiskowe niezagrożone) 

 PRLW20006241949 Werbka(stan zły, cele środowiskowe niezagrożone) 

 PRLW2000624312 Rakówka(stan zły, cele środowiskowe niezagrożone) 

 PRLW200092417499 Por od Wierzbówki do ujścia (stan zły, cele środowiskowe zagrożone 

- inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej). 

 

 Dla jednolitych części wód powierzchniowych będących w złym stanie celem jest 

osiągnięcie co najmniej dobrego stanu /potencjału ekologicznego oraz dodatkowo utrzymanie co 

najmniej dobrego stanu chemicznego. Dla jednolitych części wód powierzchniowych będących w 

dobrym stanie celem jest utrzymanie dobrego stanu/ potencjału ekologicznego. 

 Gmina Nielisz położona jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) Nr 

108 (stan ilościowy i chemiczny dobry, cele środowiskowe zagrożone ze względu na znaczący 

pobór wody z poziomu kredowego przez ujęcia aglomeracji lubelskiej). Dla jednolitych części wód 

podziemnych będących w dobrym stanie celem jest utrzymanie ich dobrego stanu ekologicznego. 

  Zgodnie z art.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej cele środowiskowe powinny być osiągnięte 

do 2015r. Dyrektywa przewiduje odstępstwa (derogacje) : 

 czasowe – dobry stan wód może być osiągnięty do roku 2021 lub najpóźniej do 2027 

(art.4.4 RDW), ze względu na brak możliwości technicznych wdrażania działań, 

dysproporcjonalne koszty wdrażania działań lub warunki naturalne niepozwalające na 
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poprawę stanu części wód. 

 ustalenie celów mniej rygorystycznych (art.4.5 RDW), ze względu na brak możliwości 

technicznych wdrażania działań  lub dysproporcjonalne koszty wdrażania działań. 

 czasowe pogorszenie stanu wód (art.4.6 RDW)  

 nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji (art.4.7RDW).  

RDW dopuszcza realizację inwestycji mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w 

charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, jeżeli cele którym służą stanowią nadrzędny 

interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa (np. zbiorniki 

wodne realizowane w celu ochrony przed powodzią, przed skutkami suszy, produkcja energii 

elektrycznej, aktywizacja gospodarcza terenu). 

1.4.Charakterystyka uwarunkowań klimatycznych. 

 

 Pod względem klimatycznym gmina  Nielisz  zlokalizowana jest na pograniczu 2 dziedzin 

klimatycznych (wg W. i A. Zinkiewiczów/: Lubelsko - Chełmskiej i Tomaszowskiej, wg 

regionalizacji ogólnopolskiej w regionie zamojsko-przemyskim. Mezoklimat obszaru gminy 

kształtują masy powietrza polarno-morskiego i kontynentalnego. Wpływ kontynentalizmu wyraźnie 

zaznacza się w rozkładzie poszczególnych parametrów. Średnie roczne wartości temperatury w tym 

- -

z ujemną temperaturą średnią, w okolicach Nielisza określa się na 80 dni /na Roztoczu 85 dni, nad 

Wisłą 74 dni/. Średnia roczna wartość opadów atmosferycznych wynosi 600 mm w południowej 

części gminy i 560 w pozostałej /1951-2000/. W przebiegu rocznym przeważają opady letnie nad 

zimowymi. Maximum opadów przypada zazwyczaj na lipiec /ok.85mm/, minimum na grudzień i 

styczeń /ok.30 mm/, jednakże występują tak duże nieregularności, że najbardziej deszczowy 

miesiąc - lipiec, bywa w niektórych latach bardzo suchy, a najuboższy w opady styczeń, może ich 

otrzymać więcej, niż średnio lipiec. Częste są deszcze o dużej intensywności oraz burze. Częściej 

niż w innych miesiącach zdarzają się w czerwcu i lipcu. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich 

i południowo - zachodnich, które stanowią około 50 % wszystkich wiatrów. Najmniejszy udział 

mają wiatry z kierunku północnego. Dominują wiatry o prędkości 2,1 m/s. Klimat jest 

modyfikowany lokalnie przez rzeźbę, głębokość zalegania wód podziemnych oraz obecność wód 

powierzchniowych, szatę roślinną oraz antropogenną emisję gazów i pyłów do atmosfery. 
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1.5. Charakterystyka uwarunkowań geobotanicznych, zoogeograficznych i 
przyrodniczo-leśnych. 

 

 Według regionalizacji geobotanicznej (J. Matuszkiewicza 1993) gmina Nielisz  położona 

jest na pograniczu dwóch działów geobotanicznych: Wyżyn Południowopolskich, w krainie 

geobotanicznej Roztoczańskiej w  okręgu Zamojskim – podokręgach  Nieliskim i Zwierzynieckim 

oraz działu Mazowiecko-Poleskiego w krainie Wyżyny Lubelskiej , okręgu Wyżyny Lubelskiej 

podokręgu Chłaniowskim. 

 W podokręgu botanicznym Zwierzynieckim  występuje 412 gatunków zaliczanych do 

różnych elementów geograficznych, w tym gatunków środkowoeuropejskich - 115, gatunków 

borealnych – 129, górskich – 46, pontyjskich - 33, południowosyberyjskich – 25,atlantyckich – 13 i 

śródziemnomorskich 11. Wyróżnikiem Podokręgu Zwierzynieckiego jest najwyższy na 

Lubelszczyźnie udział gatunków górskich. W podokręgach: Nieliskim  (wg D. Fijałkowskiego - 

podokręg Padół Zamojski) występuje 439 gatunków zaliczanych do różnych elementów 

geograficznych, w tym gatunków środkowoeuropejskich - 166, gatunków borealnych – 87, górskich 

– 32, pontyjskich - 94, południowosyberyjskich – 38, atlantyckich – 4 i śródziemnomorskich-18. 

Wyróżnikiem jest znaczny udział gatunków pontyjskich. Wyższy udział gatunków pontyjskich 

notowany jest jedynie w podokręgach Wyniosłość Giełczewska i Działy Grabowieckie.  W 

podokręgu Chłaniowskim (Wg D.Fijałkowskiego - w podokręgu Wyniosłość Giełczewska) 

wyróżnia się 467 gatunków zaliczanych do poszczególnych elementów geograficznych i jest 

najwyższa na Lubelszczyźnie (liczebność gatunków zaliczanych do poszczególnych elementów 

geograficznych w obszarze Lubelszczyzny waha się od 467 w podokręgu Wyniosłość Giełczewska 

do 260 w podokręgu Płaskowyż Tarnogrodzki). Zdecydowanie dominują gatunki 

środkowoeuropejskie /170/  borealne i pontyjskie ( po 101).  

 W regionalizacji zoogeograficznej gmina sytuuje się w pobliżu zachodniej granicy okręgu 

subpontyjskiego. Jest to jedyny w Polsce okręg związany z fauną lasostepów i stepów wschodniej 

Europy.  

 Gmina Nielisz leży w pobliżu  północno-wschodniej  granicy zasięgu buka europejskiego i 

jodły europejskiej, a także w pobliżu  północnej  granicy występowania jawora ( gat. europejskie 

górskie). Ponadto gmina znajduje się w zasięgu świerka europejskiego (gatunek borealny)  i lipy 

szerokolistnej (gatunek południowo środkowo europejski). Gminę przecina również z północy w 

kierunku południowym wschodnia granica zasięgu brzozy niskiej. 

 Gmina ma charakter rolniczo-leśny. Zdecydowanie dominują agrocenozy z dużym udziałem 
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użytków zielonych w dolinach rzek. Użytki rolne stanowią 72% powierzchni gminy (z tego 64,3 % 

grunty orne), a ekosystemy leśne zaledwie 14,9 %. Ekosystemy wodne stanowią 9,2 % powierzchni 

gminy, w tym wielko przestrzenny ekosystem wodny zbiornika Nielisz  zajmuje 8,3 % pow. gminy. 

 Wśród siedlisk leśnych do najczęściej spotykanych należą: las  mieszany świeży, las świeży, 

bór mieszany świeży, rzadziej bór świeży. Znikomą powierzchnie zajmują siedliska olsowe. Na 

żyznych siedliskach lasowych  do najbardziej rozpowszechnionych. drzewostany dębowe z 

udziałem sosny. Z zespołów borowych najbardziej rozpowszechniony jest kontynentalny bór 

mieszany dębowo-sosnowy, natomiast z zespołów lasowych grąd subkontynentalny. Znaczny udział 

mają też zbiorowiska szuwarowe (w obrębie zbiornika Nielisz, na  stawie w Ruskich Piaskach, 

miejscami w łożyskach rzek, nielicznych starorzeczach, torfiankach i rowach melioracyjnych) oraz 

zbiorowiska torfowiskowe na siedliskach bagiennych, dość często towarzyszące zbiorowiskom 

szuwarowym. Na lokalnych wzniesieniach w obrębie dolin Wieprza i Łabuńki występują fragmenty 

zbiorowisk ubogich muraw. W dolinach dominują zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe  użytkowane 

jako łąki dwukośne, jednokośne i pastwiska. Miejscami zdegradowały się w warunkach braku 

właściwej konserwacji urządzeń melioracyjnych. W wyżej położonych częściach dolin występują 

łąki świeże , dość bogate florystycznie. W przyzaporowej części zbiornika Nielisz wykształciły się 

zbiorowiska rdestnic. Występowanie dość bogatych zbiorowisk z gatunkami pływającymi 

stwierdzono w dolinie Łętowni , głównie w dołach potorfowych. 

 Najcenniejsze siedliska przyrodnicze są chronione jako obszar Natura 2000 PLH060040 

Dolina Łętowni natomiast rejon koncentracji walorów awifaunistycznych jako obszar Natura 2000 

PLB060020 Ostoja Nieliska. 

 Obszar Natura 2000 PLH060040 Dolina Łętowni  obejmuje dolinę rzeki Łętowni od wsi 

Wierzchowina (na zachodzie) do miejscowości Staw Ujazdowski (na wschodzie). Górny odcinek 

doliny to obszar rozległych torfowisk, w części użytkowanych ekstensywnie jako łąki kośne oraz 

eksploatowanych (wydobycie torfu), po części nieużytkowany. Dolny odcinek jest wąski, o 

przełomowym charakterze, silnie podtapiany i na ogół nieużytkowany. Jest to obszar rozległych łąk 

użytkowanych ekstensywnie z obfitym występowaniem dzięgla łąkowego Angelica palustris i 

brzozy niskiej  Betula humilis. Występują tu znaczne powierzchnie, dobrze wykształconego, 

rzadkiego zespołu Betulo-Salicetum repentis. Z bezkręgowców stwierdzono występowanie czterech 

gatunków motyli z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Maculinea telejus, Maculinea 

nausitous, Lycaena dispar i Lycaena helle. Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki 

prawnie chronione w Polsce. Przedmiotami ochrony są: 

 Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 3140 

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic 
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Charetea ; 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion);7140 Torfowiska przejściowe 

i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea); 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk . 

 BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG : 1059 

Maculinea Telesiu modraszek telejus; 1060 Lycaena dispar czerwończyk nieparek; 1061 

Maculinea nausithous modraszek nausitous; 4038 Lycaena helle czerwończyk fioletek;  

 ROŚLINY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 1617 Angelica 

palustris starodub łąkowy,  

 

ZARZĄDZENIEM REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA            

W LUBLINIE z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz. U. Woj. Lub. 2014.2335)                                  

został ustanowiony plan zadań ochronnych dla obszaru                                                         

Natura 2000 Dolina Łętowni PLH060040. 

 

 Obszar Natura 2000 PLB060020 Ostoja Nieliska obejmuje zbiornik zaporowy na rzekach 

Wieprz i Por oraz przyległy od wschodu kompleks leśny "Las pod Rudą". W cofce zbiornika i 

strefie brzegowej występuje roślinność szuwarowa oraz turzycowiska. W lesie dominuje sosna, a w 

domieszce licznie występuje dąb. 

 Występuje tu co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).Jest to jedna z największych i najważniejszych ostoi 

ptaków wodno-błotnych w regionie. Bardzo duża liczebność (C6) rybitwy białowąsej (PCK) - 

gniazduje powyzej 50% populacji krajowej; dzięcioł białoszyi osiąga liczebność około 1% 

populacji krajowej (C6); stosunkowo wysoka liczebność (C7) osiąga czajka i - podczas wędrówki 

wiosennej - batalion. Zbiornik w Nieliszu jest również ważnym w regionie miejscem zimowania 

gatunków spoza załącznika I DP: krzyżówki i łyski. Bardzo silna presja turystyczno-rekreacyjna, 

gwałtowne zmiany poziomu wody w okresie lęgowym, niszczenie roślinności wodnej, eutrofizacja- 

przede wszystkim w wyniku zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, zalesianie terenów otwartych 

(łąk, pastwisk, torfowisk, bagien), nadmierny wyrąb starodrzewu, usuwanie drzew dziuplastych, 

zagęszczanie sieci szlaków zrywkowych i dróg leśnych. Przedmiotem ochrony są gatunki 

oznaczone kategoriami A, B lub C: 

 PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG:  

A001 Gavia stellata  nur rdzawo szyi  1 D 

A002 Gavia arctica  nur czarnoszyi 1-3 D 

A021 Botaurus stellaris  bąk zwyczajny  5-6 D 
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A022 Ixobrychus minutus bączek  5-10 C C C C 

A030 Ciconia nigra  bocian czarny 1 D 

A031 Ciconia ciconia bocian biały 10-20 D 

A060 Aythya nyroca  podgorzłka 3-4 C C C C 

A068 Mergus albellus (Mergellus albellus)  tracz bielaczek 11 D 

A072 Pernis apivorus trzmielojad zwyczajny  3-5 D 

A075 Haliaeetus albicilla  bielik  3 D 

A081 Circus aeruginosus  błotniak stawowy 12-17 D 

A089 Aquila pomarina orlik krzykliwy  2-3 D 

A119 Porzana porzana kropiatka  14-32 C C C C 

A120 Porzana parva zielonka  8-10 D 

A122 Crex crex  derkacz 10-13 D 

A127 Grus grus  żuraw 3000 C C C C 

A151 Philomachus pugnax   batalion 1600-2000 D 

A154 Gallinago media  bekas dubelt 0-14 C C C C 

A193 Sterna hi rundo rybitwa rzeczna  0-42 D 

A196 Chlidonias hybrida   rybitwa białowąsa 33-250 A C C A 

A197 Chlidonias niger  rybitwa czarna 3-50 C C C C 

A224 Caprimulgus europaeus  lelek zwyczajny 1 D 

A229 Alcedo atthis  zimorodek 7-10 D 

A236 Dryocopus martius dzięcioł czarny  5 D 

A238 Dendrocopos medius  dzięcioł mały 3-4 D 

A255 Anthus campestris świergotek polny  1 D 

A307 Sylvia nisoria jarzębatka, pokrzewka jarzębata, gajówka jarzębata 10-20 D 

A338 Lanius collurio  dzierzba gąsiorek 30-50 D 

A379 Emberiza hortulana ortolan  3-5 D 

A429 Dendrocopos syriacus Dzięcioł białoszyi, dzięcioł syryjski  5-6 D 

 

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG  : 

A053 Anas platyrhynchos krzyżówka  4500 4000 D 

A055 Anas querquedula cyranka  24-30 C C C C 

A056 Anas clypeata  płaskonos 8-18 C C C C 

A125 Fulica atra łyska    5000 7150 D 
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A156 Limosa limosa rycyk   7-10 350 C C C C 

A459 Larus cachinnans  mewa bialogłowa 11 B C C C 

 

Gatunki oznaczone oceną ogólną D są chronione na podstawie przepisów krajowych. 

 

Zagrożenia dla przedmiotów ochrony, cele i działania określa: 

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA  

W LUBLINIE z dnia 23 grudnia 2014 r. ( Dz. U. Woj. Lub. 2014.4689).  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru  

Natura 2000 Ostoja Nieliska PLB060020  

 

1.6. Charakterystyka uwarunkowań glebowych. 

 

 W pokrywie glebowej obszaru gminy Nielisz zaznacza się różnorodność typów i 

rodzajów gleb, wytworzonych na lessach, marglach, piaskach oraz utworach bagiennych. 

Przeważają gleby wytworzone z utworów lessowych i glin. Z lessów zostały wytworzone gleby 

brunatne właściwe oraz gleby brunatne wyługowane i kwaśne, występujące głównie w poziomach 

wierzchowinowych po obu stronach doliny Wieprza. W obszarze małych płatów wychodni 

utworów kredowych na powierzchnie topograficzną  w południowo -zachodniej części gminy 

wykształciły się na marglach kredowych rędziny, natomiast w obszarze pokryw piaszczystych 

rzecznych terasów akumulacyjnych i piasków wodnolodowcowych wytworzyły się gleby 

bielicoziemne. W dolinach rzek występują gleby hydrogeniczne mułowo-torfowe i  glejowe.  

 

2. Społeczeństwo 

 Od 2010 roku w Gminie Nielisz notuje się spadek ilości mieszkańców. Wg. Głównego 

Urzędu Statystycznego w 2010 roku Gminę Nielisz zamieszkiwało 5841 osób, natomiast na koniec 

roku 2014 było to 5690 osób. W ciągu 4 lat nastąpił spadek liczby mieszkańców o 151 osób. 

Spadek liczby ludności wynika między innymi z migracji mieszkańców gminy oraz z ujemnego 

przyrostu naturalnego. Saldo migracji w 2014 roku w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosło -

2,3 i było nieznacznie niższe niż saldo migracji dla województwa lubelskiego, które wyniosło -2,6, 

ale dużo wyższe niż saldo migracji dla Polski, które wyniosło -0,4. Przyrost naturalny, który jest 

drugim z badanych wskaźników, również był dla Gminy Nielisz w roku 2014 ujemy, chociaż w 
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porównaniu do roku 2013 ta niedobra tendencja się zmniejszyła. Średnia w województwie jest 

również ujemna i wynosi -1,06, natomiast średnia dla kraju jest nieznacznie dodatnia i wynosi 0,1.  

Poniższe wykresy obrazują dane: 

 

Wykres 1. Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 2. Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 1000 mieszkańców –  

porównanie Polski, Województwa Lubelskiego oraz Gminy Nielisz 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 3. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 4. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców –  

porównanie Polski, Województwa Lubelskiego oraz Gminy Nielisz 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Zmniejszenie się liczby ludności niesie za sobą również mniejszą ilość dzieci uczęszczających do 

szkół podstawowych. W 2007 roku w Gminie Nielisz do szkół podstawowych uczęszczało 386 

uczniów, w 2013 roku było to już tylko 277 uczniów.  

 

Tabela 1. Liczba uczniów w latach 2007 – 2013 w Gminie Nielisz 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Zauważalny jest również spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz 

wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym.  
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 Tabela 2. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % % % % % % % % % % % 

18,8 18,1 17,6 16,9 16,3 58,6 59,2 59,2 59,8 60,0 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2014 roku w Gminie Nielisz ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 16,3% 

ogółu mieszkańców, ludność w wieku produkcyjnym 60%, a osoby w wieku poprodukcyjnym 

stanowiły 23,7% ogółu mieszkańców Gminy. W Województwie Lubelskim sytuacja wygląda nieco 

lepiej, ponieważ w wieku przedprodukcyjnym jest 18,1% mieszkańców województwa, w wieku 

produkcyjnym 62,4% mieszkańców, natomiast w wieku poprodukcyjnym 19,5% osób 

zamieszkujących na terenie województwa. W Polsce sytuacja wygląda podobnie. Na koniec 2014 

roku odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wynosił 18%, w wieku produkcyjnym 63%, 

natomiast w wieku poprodukcyjnym było 19% naszego społeczeństwa. Powyższe dane obrazuje 

wykres: 
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Wykres 5. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w porównaniu 

do Województwa Lubelskiego i Polski w roku 2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.1 Kapitał społeczny Gminy Nielisz 

 

 W Gminie Nielisz zrzeszonych jest wiele organizacji kulturalnych, jak również służących 

społeczeństwu. Na terenie Gminy działa 14 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 13 zespołów 

śpiewaczych. Zespół śpiewaczy „Zarudzianki” oraz zespół śpiewaczy „Nawozianki” jest członkiem 

Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jako członkowie tego stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w 

imprezach folklorystycznych, festiwalach, konkursach i przeglądach na szczeblu regionalnym jak i 

ogólnopolskim. Ponadto na terenie Gminy działa Gminna Orkiestra Dęta.  

 

W Gminie Nielisz powołano do życia Centrum Integracji Społecznej, które działa od 

czerwca 2014 roku. Na początek swoją opieką objęło 32 bezrobotnych i podopiecznych Gminnego 

Ośrodka Opieki Społecznej. Uczestnicy przyjęci do udziału w programie realizowanym przez CIS 

przeszli szkolenia, a następnie pracują na rzecz gminnych jednostek samorządowych i 

mieszkańców. Uczestnicy projektu pracują w czterech warsztatach: 

- rolno – leśno – ogrodniczym, 

-mechaniczno – usługowym, 

-remontowo - gospodarczym, 
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-gastonomiczno – cateringowym. 

CIS zajmuje się  pracami konserwacyjno-remontowymi, pielęgnacją zieleni, utrzymywaniem 

czystości i porządku oraz usługami gastronomiczno – cateringowymi.  

 

Na terenie Gminy Nielisz funkcjonuje Spółdzielnia socjalna „Moczydło”, która powstała 

również w 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 

"SAOB" w Zamościu i Gminy Nielisz. Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy, osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom 

z grupy wykluczenia społecznego aktywizację zawodową.  

 

 Gmina posiada Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, działających w dwunastu 

miejscowościach: 

 OSP Nielisz  

 OSP Ujazdów 

 OSP Złojec 

 OSP Krzak 

 OSP Gruszka Duża 

 OSP Średnie Duże 

 OSP Gruszka Mała II 

 OSP Nawóz 

 OSP Zarudzie 

 OSP Gruszka Mała I 

 OSP Wólka Złojecka 

 OSP Ruskie Piaski 

 

 Na terenie Gminy zarejestrowane jako stowarzyszenia są także: 

 

 Stowarzyszenie „DELTA” w Nieliszu - zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej i 

sportu.  

 Stowarzyszenie Zalew Pomysłów w Nieliszu - jego celem działania jest prowadzenie 

działalności w zakresie rozwoju edukacji, kultury, sportu i turystyki, promocji walorów 

przyrodniczych i dziedzictwa historycznego gminy Nielisz, działalność na rzecz ekologii, 

opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, a także udzielanie pomocy i wsparcia mieszkańcom 
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Nielisza w szczególności dzieciom, młodzieży, kobietom, osobom starszym, 

niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.  

 Stowarzyszenie Kwaterodawców Gminy Nielisz - stowarzyszenie ma kilkunastoletnią 

tradycję. Głównym celem stowarzyszenia jest promocja kwaterodawców i ochrona ich 

interesów. Stowarzyszenie organizuje kursy i szkolenia dla kwaterodawców, zajmuje się 

promocją i rozpowszechnianiem informacji o bazie turystycznej na terenie gminy. 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Wymagających Opieki Instytucjonalnej – Ruskie 

Piaski – którego celem jest rozwiązywanie trudnej sytuacji życiowej osób wymagających 

pomocy instytucjonalnej. 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Ostoi Nieliskiej "NAD WIELKĄ WODĄ" – Nielisz - celami 

stowarzyszenia jest m.in. promowanie i wspieranie proekologicznych aktywności i sportów, 

dbałość o rozwój i popularyzację regionu oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i 

społeczności lokalnych, wspomaganie rozwoju ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju 

przedsiębiorczości, integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, 

organizowanie i promowanie wolontariatu oraz prowadzenie działalności charytatywnej. 

 

3. Gospodarka  

Na terenie gminy działają małe zakłady produkcyjne i usługowe zatrudniające miejscowej 

ludności. Do najbardziej znanych należą: gorzelnia w Ruskich Piaskach, piekarnia w Nieliszu, Bank 

Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim. Do głównych form działalności gospodarki 

gminnej należą:  

 produkcja rolna,  

 handel i usługi,  

 oświata,  

 służba zdrowia,  

 obsługa komunikacji drogowej,  

 obsługa ruchu turystycznego.  

 

 Gmina Nielisz posiada Samorządowy Zakład Budżetowy. Powstał on z dniem 1 stycznia 

2015r. Podstawowym przedmiotem działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego jest 

realizacja zadań Gminy Nielisz odnosząca się do : 
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 dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

 lokalnego transportu zbiorowego 

 zieleni gminnej i zadrzewień,  

 kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych, 

 cmentarzy 

 

 Poniżej zostały zaprezentowane podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru regon w 

gminie Nielisz w latach 2010-2014.  

 

 Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru regon w Gminie Nielisz. 

Podmioty wg. sektorów własnościowych 2010 2013 2014 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 193 199 216 

sektor publiczny - ogółem 10 10 11 

Sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego 

7 7 8 

sektor prywatny - ogółem 183 189 205 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 

146 147 159 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego 

1 1 1 

sektor prywatny - spółki handlowe  5 7 7 

sektor prywatny - spółdzielnie 3 3 4 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 17 18 20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Jak widać z powyższego zestawienia w Gminie Nielisz występuje wzrost ilości podmiotów 

gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON. W ciągu czterech lat liczba podmiotów 

ogółem wzrosła o 23 co daję dynamikę wzrostu na poziomie ponad 11%, natomiast w sektorze 

prywatnym, wśród osób prowadzących działalność gospodarczą wzrost ten wyniósł niemal 9%. 

Widać również wzrost ilości stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na terenie Gminy.  

Spośród 216 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w Gminie Nielisz w 2014 

roku 95% z nich stanowił sektor prywatny, w tym 159  to osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą.  Spośród nich, w 2014 roku najwięcej podmiotów wpisanych było w sekcji G – 
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handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 66, sekcji 

F – budownictwo – 18 podmiotów, sekcji H – transport i gospodarka magazynowa – 15 oraz w 

sekcji C – przetwórstwo przemysłowe – 11 podmiotów.  

W 2014 roku 7 podmiotów prowadziło działalność gospodarczą, której zakres opisany jest w 

sekcji I Polskiej Klasyfikacji Działalności – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi.  

 

Gmina Nielisz jest mniej aktywna gospodarczo w porównaniu do Województwa 

Lubelskiego oraz Polski. Wskaźniki, które zostały przyjęte do porównania jednoznacznie wskazują 

na dystans jaki dzieli Gminę Nielisz z województwem czy krajem. Niemniej jednak na uwagę 

zasługują dwie rzeczy. Po pierwsze fakt, że w Gminie Nielisz w 2014 roku z rejestru regon 

wykreślono tylko 9 podmiotów na 10 tyś. ludności co stanowi 2,36% podmiotów wpisanych do 

tego rejestru. Zarówno w Województwie Lubelskim jak również w całym kraju odsetek ten wyniósł 

7,37%. Drugim wartym zauważenia faktem jest porównanie wskaźnika „fundacje, stowarzyszenia i 

organizacje społeczne na 10 tys. Mieszkańców”. Gmina Nielisz wypada lepiej niż województwo i 

cały kraj. Pokazuję to, że w Gminie panuje dobry klimat do tworzenia się i działania organizacji 

trzeciego sektora.  

Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Nielisz w 2014 roku – wskaźniki 

 Gmina Nielisz Województwo Lubelskie Polska 

podmioty wpisane do rejestru 

REGON na 10 tys. ludności 

380 799 1071 

jednostki wykreślone z rejestru 

REGON na 10 tys. ludności 

9 59 79 

osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą na 1000 

ludności 

28 60 77 

fundacje, stowarzyszenia i 

organizacje społeczne na 10 tys. 

mieszkańców 

35 33 33 

podmioty nowo zarejestrowane na 

10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym  

67 114 147 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Na uwagę zasługuje również odniesienie się do wskaźnika nowo rejestrowanych podmiotów 

na 10 tyś. Ludności w wieku produkcyjnym. Na tle województwa i kraju Gmina Nielisz nie wypada 

najlepiej, niemniej jednak dynamika wzrostu tego wskaźnika w Gminie Nielisz (38 w roku 2010 i 

53 w roku 2013) z jedoczesnym spadkiem tych wskaźników zarówno w województwie (129 w 2010 

roku, 115 w 2013 roku) jak i w całym kraju (162 w roku 2010, 150 w roku 2013) rokuję nadzieję na 

zmniejszanie dystansu rozwojowego pomiędzy gminą, a województwem i krajem.  

4. Bezrobocie 

 

 Bezrobocie jest zjawiskiem, które dotyka szerokie kręgi społeczne. Straty i skutki społeczne, 

które powoduje, są trudne do oszacowania. Pojawia się na niepokojącą skalę degradacja dużych 

grup społecznych i to nie tylko bezrobotnych, ale także ich rodzin. Strata pracy, przejście na zasiłek, 

jego utrata i potrzeba korzystania z pomocy społecznej – prowadzi do ubóstwa ze wszystkimi tego 

konsekwencjami. 

 

 Główne przyczyny bezrobocia w Gminie to: brak dostatecznej ilości działających w Gminie 

firm, duża odległość do większych skupisk ludności, słabo rozbudowana infrastruktura, niewielkie 

możliwości zatrudnienia w firmach położonych na terenie Gminy. 

 

Tabela 5. Bezrobocie rejestrowane mieszkańców Gminy Nielisz 

 Jednostka miary 2010 2011 2012 2013 2014 

BEZROBOCIE REJESTROWANE 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

ogółem osoba 361 327 396 372 330 

mężczyźni osoba 194 173 226 211 187 

kobiety osoba 167 154 170 161 143 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

ogółem % 10,6 9,5 11,6 10,9 9,7 

mężczyźni % 10,3 9,1 11,9 11,1 9,8 

kobiety % 10,9 10,0 11,2 10,6 9,5 

Pracujący na 1000 ludności 

ogółem osoba 39 37 33 38 37 

Źródło: GUS; www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
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Z przedstawionych powyżej danych widać, ze w latach 2012-2014 bezrobocie w Gminie 

Nielisz sukcesywnie spada osiągając na koniec roku 2014 poziom 9,7%. Dla porównania 

bezrobocie w województwie lubelskim na koniec 2014 roku wynosiło 12,7%, a dla kraju 11,5%.  

Stosunkowo niewielkiego bezrobocia można upatrywać z jednej strony w przedsiębiorczości 

mieszkańców, a z drugiej strony w migracjach mieszkańców Gminy Nielisz – zarówno krajowych 

jak i zagranicznych.  

5. Budżet Gminy 

 

Ostatnie lata – głownie dzięki środkom zewnętrznym z Unii Europejskiej – to dla Gminy Nielisz 

czas rozwoju i inwestycji. Poniższa tabela pokazuje jak bardzo uległy zwiększeniu zarówno 

dochody jak i wydatki jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gminy Nielisz w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca.  

 

Tabela 6. Dochody i wydatki Gminy Nielisz w latach 2010 – 2014 

Wyszczególnienie 2006 2011 2012 2013 2014 

Dochody na 1 

mieszkańca 
1670,92 2399,21 2712,63 3197,41 3121,16 

Wydatki na 1 

mieszkańca 
1753,04 2512,33 2837,40 3352,43 3383,86 

 Źródło: GUS; www.stat.gov.pl  

 

Tabela 7.  Dochody i wydatki Gminy Nielisz na tle województwa lubelskiego i kraju w 2014 r. 

Jednostka terytorialna Dochody na 1 mieszkańca Wydatki na 1 mieszkańca 

Gmina Nielisz 3121,16 3383,86 

Województwo Lubelskie 3093,92 3137,28 

Polska 3272,10 3292,26 

Źródło: GUS; www.stat.gov.pl  

 

Biorąc pod uwagę wskaźniki budżetowe należy stwierdzić, że dochody i wydatki budżetu 

Gminy Nielisz w przeliczeniu na jednego mieszkańca są wyższe niż średnia dla Województwa 

Lubelskiego i kraju, natomiast dochody są wyższe niż w województwie i nieco niższe niż w kraju.  

 

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

 

Okres od wejścia Polski do Unii Europejskiej jest dla rolnictwa okresem możliwości 

rozwoju i pozyskania dodatkowych środków na rozwój i modernizację rolnictwa. Duża część 

rolników skorzystała z tej szansy dokonując zakupu maszyn i urządzeń służących do 

efektywniejszego gospodarowania na swoim terenie, ich gospodarstwa rozwinęły się stając się 

bardziej konkurencyjne na rynku. Cześć osób pracujących do tej pory w rolnictwie wpisała się w 

strategię rozwoju jaką przyjęła gmina i zajęła się również działalnością pozarolniczą, np. otwierając 

kwatery agroturystyczne czy też oferując usługi z branży około turystycznej.  

 

 Powierzchnia Gminy Nielisz wynosi 11316 ha (113 km2). Dużą część obszaru Gminy 

stanowią grunty rolnicze. Zgodnie z danymi statystycznymi za 2005 r. użytki rolne zajmują 9015 ha 

tj. 79,67% powierzchni gminy. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne stanowiące 78,66% 

powierzchni gospodarstw na terenie Gminy (7091 ha). Sady, łąki i pastwiska stanowią łącznie 

21,34% powierzchni użytków rolnych (1924 ha). Lasy i grunty leśne zajmują 13,60% powierzchni 

Gminy (1539 ha), pozostałe grunty i nieużytki – 6,73% powierzchni Gminy (762 ha). 

Wykres 6. Struktura gruntów rolniczych Gminy Nielisz 

sady

1,28%

łąki 

18,59%

pastwiska

1,48%

lasy i grunty leśne

13,60%

pozostałe grunty i 

nieużytki

6,73%

grunty orne

78,66%

 

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl  

7. Turystyka 

 

 Gmina przyciąga turystów pięknym położeniem. Naturalne źródełka wodne oraz zbiornik 

retencyjno - rekreacyjny o powierzchni ponad 940 ha, pojemności 19,5 mln m3, długości linii 

brzegowej 30 km to prawdziwy raj dla wędkarzy i spragnionych aktywnego wypoczynku nad wodą. 

http://www.stat.gov.pl/
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Głównie dzięki niemu gmina stoi przed wielką szansą turystyczna. Jest to największy po 

wschodniej stronie Polski zbiornik wodny. Zlokalizowany w dorzeczu rzeki Wieprz i Por, otoczony 

pasem lasów iglastych rosnących na łagodnych zboczach okalających zbiornik, tworzących piękny 

krajobraz oraz miejsce wypoczynku.  

Tworzone są warunki do rozwoju rekreacji i sportów wodnych. Obecnie z takich form 

wypoczynku korzysta dużo osób, zwłaszcza w weekendy.  

Ze względu na swoją powierzchnię zbiornik wodny „Nielisz” zwany jest „zamojskim 

morzem”. Nad zalewem organizowane są cykliczne imprezy kulturalno – rekreacyjne, jak 

„Sobótki” i „Tytoniaki”. 

Tereny otaczające zbiornik wodny objęte są miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, co pozwala lokować tam inwestycję wpływające m.in. na rozwój turystyki. Dzięki 

temu potencjalni inwestorzy mają ułatwioną procedurę formalno-prawną dla realizacji swoich 

inwestycji, a gmina zachowa ład i porządek przestrzenny w otoczeniu zbiornika. 

 

 Część terenów przy zbiorniku wodnym została zagospodarowana przez gminę Nielisz w 

ramach realizacji projektu „Wykonanie infrastruktury turystycznej w otoczce zbiornika 

wodnego Nielisz”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. W ramach projektu zostało wykonanie 0,3 ha plaży 

wraz z 0,50 ha kąpieliskiem. W pobliżu plaży znalazły się 3 drewniane altanki pełniące role 

deszczochronów. Nieopodal usytuowane są budynki socjalno – sanitarne posiadające przebieralnie, 

kabiny z natryskami oraz toalety. Entuzjaści sportów wodnych mają możliwość wypożyczenia 

sprzętu pływającego, np. rowerków wodnych. Dla łodzi i innego sprzętu pływającego udostępniana 

jest przystań wodna wraz z slipem i wyciągarką.  Dla miłośników wodnych zawodów sportowych 

na zagospodarowanym terenie jest dostępny pełnowymiarowy, sześciostanowiskowy tor wioślarski 

o długości ok. 2 km.  Plaża, kąpielisko oraz cała towarzysząca infrastruktura jest ogólnodostępna z 

uwagi na lokalizację przy ciągach komunikacyjnych drogi gminnej jak i powiatowej.  

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowo określa możliwości 

zagospodarowania dla terenów w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego. Poniżej 

prezentujemy jego ustalenia: 
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Mapa 1. Zagospodarowanie przestrzenne terenów przy zbiorniku wodnym w gminie Nielisz  

Źródło: Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym Nielisz  
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Obręb Nielisz  

Obszar A:  

 Funkcja wiodąca:  

- ośrodek gminny  

 Funkcja towarzysząca:  

- zabudowa mieszkaniowa  

- rekreacja indywidualna  

 

Obszar B:  

 Funkcja wiodąca:  

- zabudowa zagrodowa i jednorodzinna  

- kompleks leśny  

 Funkcja towarzysząca:  

- usługi dla rolnictwa, usługi komercyjne  

 

Obszar C:  

 Funkcja wiodąca:  

- zabudowa zagrodowa i jednorodzinna  

 Funkcja towarzysząca:  

- nieuciążliwe usługi  

- historyczny ośrodek gminny  

- uprawy polowe  

 

Obszar D:  

 Funkcja wiodąca:  

- rekreacja i turystyka  

- zabudowa jednorodzinna  

 Funkcja towarzysząca:  

- nieuciążliwe usługi  

 

Obręb Nawóz  

Obszar O – zbiornik główny  

 Funkcja wiodąca:  
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- ochrona przyrody – proponowany Obszar Specjalnej Ochrony „Zbiornik Nielisz”  

 Funkcja towarzysząca:  

- rekreacja 

 

Mapa 2. Zagospodarowanie przestrzenne terenów przy zbiorniku wodnym w gminie Nielisz  

 

Źródło: Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym Nielisz  

 

Obręb Nielisz  

Obszar E:  

 Funkcja wiodąca:  

- sport, rekreacja  

 Funkcja towarzysząca:  

- zabudowa jednorodzinna, pensjonatowa i letniskowa,  
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- nieuciążliwe usługi.  

 

Obręb Nawóz  

Obszar O – zbiornik główny  

 Funkcja wiodąca:  

- ochrona przyrody – proponowany Obszar Specjalnej Ochrony „Zbiornik Nielisz”  

 Funkcja towarzysząca:  

- rekreacja 
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Mapa 3. Zagospodarowanie przestrzenne terenów przy zbiorniku wodnym w gminie Nielisz  

 

Źródło: Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym Nielisz  



 

32  

Obręb Nawóz  

Obszar F:  

 Funkcja wiodąca:  

- zabudowa zagrodowa, mieszkalnictwo jednorodzinne  

 Funkcja towarzysząca:  

- obsługa ruchu turystycznego  

- uprawy polowe i ogrodnictwo  

- rekreacja indywidualna  

 

Obszar G:  

 Funkcja wiodąca:  

- rekreacja indywidualna na wyznaczonych działkach przeznaczonych na zabudowę letniskową  

 Funkcja towarzysząca:  

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

- usługi turystyczne  

 

Obszar H:  

 Funkcja wiodąca:  

- rekreacja, turystyka  

 Funkcja towarzysząca:  

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

- rekreacja indywidualna na wyznaczonych działkach przeznaczonych na zabudowę letniskową  

- nieuciążliwe usługi lokalizowane w strefach zabudowy mieszkaniowej  

 

Obszar I:  

 Funkcja wiodąca:  

- zabudowa zagrodowa i jednorodzinna  

 Funkcja towarzysząca:  

- obsługa ruchu turystycznego  

- nieuciążliwe usługi 

  

Obszar O – zbiornik główny  

 Funkcja wiodąca:  
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- ochrona przyrody – proponowany Obszar Specjalnej Ochrony „Zbiornik Nielisz”  

 Funkcja towarzysząca:  

 rekreacja 

 

Mapa 4. Zagospodarowanie przestrzenne terenów przy zbiorniku wodnym w gminie Nielisz  

 

Źródło: Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym Nielisz  
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Obręb Nawóz  

Obszar J:  

 Funkcja wiodąca:  

- zabudowa zagrodowa i jednorodzinna  

- uprawy polowe  

 Funkcja towarzysząca:  

- usługi podstawowe (oświata, OSP, wiejski ośrodek kultury)  

- obsługa ruchu turystycznego w zakresie nieuciążliwego handlu i rzemiosła  

 

Obszar L:  

 Funkcja wiodąca:  

- zabudowa mieszkaniowa  

 Funkcja towarzysząca:  

- tereny rekreacji „wyciszonej” (spacery, dostęp do turystyki wodnej)  

 

Obszar Ł:  

 Funkcja wiodąca:  

- zabudowa zagrodowa i jednorodzinna  

- uprawy polowe  

 Funkcja towarzysząca:  

- usługi turystyczne  

- rekreacja indywidualna  

- nieuciążliwe usługi handlu i rzemiosła  

 

Obszar M:  

 Funkcja wiodąca:  

o zabudowa zagrodowa i jednorodzinna  

 Funkcja towarzysząca:  

- nieuciążliwe usługi  

- uprawy polowe  
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Obszar N – Zbiornik wstępny  

 Funkcja wiodąca:  

- ochrona przyrody – proponowany Obszar Specjalnej Ochrony „Zbiornik Nielisz”  

Obszar O – zbiornik główny  

 Funkcja wiodąca:  

- ochrona przyrody – proponowany Obszar Specjalnej Ochrony „Zbiornik Nielisz”  

 Funkcja towarzysząca:  

 rekreacja 

 

 

Mapa 5. Zagospodarowanie przestrzenne terenów przy zbiorniku wodnym w gminie Nielisz  

 

Źródło: Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym Nielisz  
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Obręb Nawóz  

Obszar N – Zbiornik wstępny  

 Funkcja wiodąca:  

- ochrona przyrody – proponowany Obszar Specjalnej Ochrony „Zbiornik Nielisz”  

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej  

MR – tereny zabudowy zagrodowej  

MN – tereny zabudowy jednorodzinnej  

ML – tereny zabudowy letniskowej  

MP –  tereny zabudowy pensjonatowej  

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

MR – tereny zabudowy zagrodowej 

MN – tereny zabudowy jednorodzinnej 

ML – tereny zabudowy letniskowej 

MP – tereny zabudowy pensjonatowej 

Tereny zabudowy usługowej 

Ua – usługi komercyjne 

UI –  straż pożarna  

UK – usługi kultury 

UT – usługi turystyki 

Uc – usługi centralne ośrodka gminnego 

RU – tereny obsługi rolnictwa 

US – usługi sportu 

UO – usługi oświaty 

UŁ – usługi łączności 

Tereny użytkowane rolniczo 

R – tereny upraw polowych 

RO – strefa ogrodów 

Tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej 

WZ – urządzenia obsługi technicznej zalewu 

Tereny zieleni i wód 

ZL – tereny lasów 

ZP – tereny zieleni urządzonej  

ZCz – cmentarze 
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Gmina Nielisz wraz ze zbiornikiem stanowi jeden z najatrakcyjniejszych elementów szlaku 

turystycznego Roztoczańskiego Parku Narodowego i Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. 

Zwolennicy aktywnych form rekreacji znajdują tu coś dla siebie. Rowerzyści mogą 

przemierzać kilometry dróg rowerowych,, zwolennicy pieszych wycieczek wędrują terenami 

atrakcyjnymi przyrodniczo poznając historię oraz zabytki Gminy. Dodatkową atrakcją turystyczną 

są siedliska bobrowe w obwodzie Koła Łowieckiego „Piżmak" w Nieliszu. Rosną tu także rośliny 

chronione między innymi widłaki. Miejscem godnym odwiedzenia są dwa zespoły dworskie w 

miejscowościach Ruskie Piaski (1906 r.), w którym zlokalizowany jest Dom Pomocy Społecznej i 

Ujazdowie (1880 r.), który został odrestaurowany i obecnie pełni funkcję noclegowo- 

gastronomiczną.  

Miejscem godnym odwiedzenia jest także oczko wodne „Sodoma" w miejscowości Kolonia 

Zamszany, (w niedalekiej odległości od pałacu w Ruskich Piaskach) znajduje się ono w kompleksie 

leśnym, stanowi piękny widok dla miłośników przyrody, miejsce do spacerów i zbierania grzybów 

w pobliskim lesie. 

Na terenie Gminy znajdują się dwa szlaki rowerowe: niebieski i zielony. Zaletami tych 

szlaków jest to że są oddalone od dróg wojewódzkich (na szlaku niebieskim przez drogę 

wojewódzką przechodzi się tylko 2 razy). Szlaki wyznaczone są przez tereny dróg polnych oraz 

drogi asfaltowe, na których jest mały ruch komunikacyjny. Przez Gminę Nielisz przebiega trasa 

Wschodniego Szlaku Rowerowego „Green Velo”, drogi, która pozwala na rowerze przejechać przez 

pięć województw Polski Wschodniej.  

 Ciekawym obiektem jest także drewniany kościół pw. Św. Wojciecha w Nieliszu, który 

pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku, ale ma na swym wyposażeniu starsze elementy, 

pochodzące z innych świątyń. Przy kościele znajduje się kaplica z 1906 roku, która powstała z 

altany, w której, na granicy Ordynacji witano ordynata Maurycego Zamoyskiego wracającego od 

ślubu w Klemensowie. 

 

 W gminie Nielisz wg. stanu na koniec roku 2014 występował 1 obiekt hotelowy trzy 

gwiazdkowy posiadający 20 pokoi (60 miejsc noclegowych). Pozostałe obiekty noclegowe na 

terenie gminy zaliczane są do innych obiektów noclegowych. Na terenie gminy jest ich 

kilkadziesiąt i są to między innymi: kwatery agroturystyczne, dwór oraz pałac. Świadczą one 

usługi: gastronomiczne, noclegowe oraz sportowo-rekreacyjne.  

 Wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2014 hotel udzielił 3057 noclegów, 

co w porównaniu z rokiem 2013 stanowi spadek o 65% (liczba noclegów udzielonych w 2013 roku 

wyniosła 5071). Podobna sytuacja miała miejsce z noclegami udzielonymi przez zespoły domków 
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turystycznych. W 2014 roku noclegów udzielonych było 142, a w 2013 roku 171. Tutaj spadek 

wyniósł 17%.  

 Zastanawiającym jest fakt zmniejszenia się liczby udzielanych noclegów pomimo większej 

ilości atrakcji dostępnych nad zalewem. Nie musi on jednak oznaczać spadku ilości turystów 

odwiedzających Gminę Nielisz. Może być spowodowany zwiększająca się liczbą podmiotów 

oferujących usługi noclegowe w samej Gminie Nielisz jak i gminach ościennych.  

8. Infrastruktura komunalna 

 

 Wyposażenie w infrastrukturę komunalną obejmuje w szczególności następujące wskaźniki:  

 udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej,  

 udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej,  

 udział ludności korzystającej z sieci gazowej,  

 energia elektryczna na terenie gminy 

 

Gmina Nielisz należy do obszarów o niskim poziomie wyposażenia w infrastrukturę 

komunalną. Najbardziej uboga jest sieć kanalizacji sanitarnej. Z całą pewnością niskie pokrycie 

siecią kanalizacyjną wynika z dużych kosztów jej budowy, które wynikają ze specyfiki gminy i jej 

zabudowy, która jest bardzo rozproszona. Alternatywą dla sieci kanalizacyjnej jest budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  

8.1 Sieć wodociągowa 

 

W 2014 roku długość wodociągowej czynnej sieci rozdzielczej na terenie Gminy Nielisz 

wynosiła 92,7 km (dane Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.12.2014). Liczba połączeń 

prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 1 395 szt.  

 

 

 

 

 

 



 

39  

Tabela 8. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Nielisz lata 2010-2014-wskaźniki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Z powyższego zestawienia widać, że liczba gospodarstw domowych do których doprowadzone są 

przyłącza utrzymuje się na podobnym poziomie, z widocznym wzrostem (o niemal 20 przyłączy) w 

roku 2014. Jednocześnie widać tendencję do zmniejszania się ilości zużytej wody w 

gospodarstwach domowych, jak również, jak również zmniejszania się ilości zużytej wody w 

gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.  

8.2 Kanalizacja i oczyszczania ścieków 

 

 Na obszarze gminy brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków. Przy 

pełnym zaopatrzeniu ludności w wodę z sieci wodociągowej, brak kanalizacji stanowić będzie 

jeden z głównych problemów w zakresie ochrony środowiska. 

 Ciągły rozwój lokalnych indywidualnych kanalizacji do zbiorników bezodpływowych bez 

nadzoru co do ich szczelności oraz zorganizowanego systemu wywozu obniża poziom sanitarny 

wód gruntowych, cieków, a w perspektywie zagraża jakości wody w realizowanych zbiornikach 

„Nielisz”. Stanowi barierę dla rozwoju usług w gminie i otoczeniu zbiornika. Koniecznym jest 

niezwłoczne opracowanie projektów technicznych sieci i oczyszczalni w oparciu o opracowaną 

„Koncepcję kanalizacji dla gminy Nielisz i Sułów” i przystąpienie do ich realizacji. 

Zgodnie z wymogami Prawa wodnego z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U.2001 Nr 115 poz. 1229 

z późn. zm.) podstawę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków stanowić będą zbiorowe 

systemy komunalne. Ze względu na brak warunków hydrogeologicznych oraz bezpiecznego 

Wskaźnik (jednostka miary) 2010 2013 2014 

długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 92,7 92,7 92,7 

długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w 

zarządzie bądź administracji gminy (km) 

80,2 80,2 80,2 

przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania (szt.) 

1398 1377 1395 

woda dostarczona gospodarstwom domowym 

(dam3) 

116,7 114,2 99,8 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej (osoby) 3552 3453  b.d. 

zużycie wody w gospodarstwach domowych 

ogółem na 1 mieszkańca (m3) 

19,9 19,9 17,5 
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odbiornika ścieków, w trosce o stan chemiczny i biologiczny zbiornika Nielisz należy ograniczyć 

rozwiązania indywidualne gromadzenia ścieków do bezodpływowych zbiorników na ścieki. 

Zbiorniki bezodpływowe można dopuścić tylko jako rozwiązanie czasowe, do czasu realizacji 

oczyszczalni ścieków z systemem kanalizacyjnym. Małe oczyszczalnie z rozsączaniem do ziemi lub 

odprowadzaniem do studni chłonnych mogą być dopuszczone tylko w przypadku 

udokumentowania (dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska) 

odpowiednich warunków hydrogeologicznych (odpowiedniej warstwy gruntu nad zwierciadłem 

użytkowych wód podziemnych). 

8.3 Sieć gazowa 

Sieć gazowa na terenie gminy jest słabo rozwinięta, długość czynnej sieci wynosi 6 369 

metrów, w 2013 roku korzystało z niej 130 osób przy 123 osobach, które korzystały z sieci w 2010 

roku. W latach 2010 – 2013 nie zmieniła się liczba czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych, która wynosi 61, jak również na stałym poziomie jest liczba odbiorców gazu – 

jest ich 41. W roku 2013 zużycie gazu z sieci na terenie Gminy Nielisz wyniosło 19,1 tyś m3 i było 

niższe o 1,7 tyś m3 w porównaniu do roku 2010, kiedy wyniosło 20,8 tyś m3. 

8.4 Energetyka 

 Obszar Gminy zasilany jest napowietrznymi liniami 15kV z Głównym Punktem Zasilania 

(GPZ) w Szczebrzeszynie, GPZ w Zamościu oraz napowietrznymi stacjami 15/04 kV. Przez obszar 

Gminy przebiega linia 110kV relacji Zamość – Żółkiewka oraz linia, 220kV relacji Zamość 

(Płoskie) – Lublin (Abramowice). 

 

9. Analiza SWOT 

 

 Analiza SWOT (S – Strengths – Mocne Strony, W – Weaknesses – Słabe Strony, O – 

Opportunities – Szanse, T – Threats – Zagrożenia) jest jedną z najpopularniejszych technik 

analitycznych. Pozwala ona na zebranie formacji o mocnych i słabych stronach analizowanej 

jednostki oraz o szansach jakie ma przed sobą i zagrożeniach jakie mogą wystąpić. Gmina Nielisz 

charakteryzuje się następującymi cechami: 
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Mocne strony (Strengths) Słabe Strony (Weaknesses) 

 Czyste środowisko naturalne 

 Atrakcje turystyczne, przede wszystkim 

Kąpielisko Moczydło  

 Powstająca infrastruktura turystyczna 

 Duża ilość i aktywność organizacji 

pozarządowych. 

 Proinwestycyjna i prorozwojowa 

polityka władz lokalnych. 

 Atrakcyjne tereny przeznaczone pod 

inwestycje. 

 Dobre warunki rozwoju rekreacji dla 

mieszkańców i turystów. 

 Nie najlepszy stan zabytkowych 

budowli i obiektów. 

 Niepełna sieć wodociągowa i gazowa w 

gminie 

 Brak sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy 

 Nie najlepsza jakość nawierzchni dróg 

 Brak dużej siły nabywczej wśród 

mieszkańców Gminy. 

 Brak pełnej sieci komunikacyjnej w 

Gminie. 

 Niewielka ilość inwestycji 

zewnętrznych. 

 Brak wystarczającej ilości miejsc pracy 

dla mieszkańców Gminy 

Szanse (Opportunities) Zagrożenia (Threats) 

 Możliwości aplikowana o środki 

europejskie na rozwój Gminy 

 Możliwość adaptacji 

niewykorzystywanych budynków 

gminnych na cele służące jej 

rozwojowi  

 Rozwój turystyki (infrastruktury 

turystycznej) 

 Podniesienie standardu istniejących 

dróg gminnych ułatwiający 

komunikację z drogami wyższych 

kategorii  

 Rozwój przedsiębiorczości związanej z 

przetwórstwem rolno-spożywczym  

 Rozwój przedsiębiorczości związanej z 

 Odpływ ludności  

 Zmniejszająca się liczba ludności w 

wieku przedprodukcyjnym 

 Degradacja środowiska naturalnego na 

skutek braku infrastruktury technicznej 

(oczyszczalnia ścieków, sieć 

kanalizacyjna) 

 Degradacja zabytkowych obiektów na 

terenie Gminy 

 Niskie zainteresowanie inwestorów 

zewnętrznych inwestycjami na terenie 

Gminy 
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leśnictwem 

 Rozwój ekonomii społecznej 

 

 

Mocne strony Gminy są jej atutami, dzięki którym zwiększają się jej szanse na rozwój, który 

w połączeniu z pozytywnymi czynnikami oddziałującymi z zewnątrz może przynieść pozytywny 

efekt synergii. Słabe strony wynikają z deficytów występujących na terenie Gminy, ale również z 

uwarunkowań zewnętrznych, na które często Gmina jest pozbawiona wpływu. Niebezpieczeństwem 

dla Gminy jest ignorowanie i niedostrzeganie występujących zagrożeń, ponieważ może to 

doprowadzić do bardzo wielu różnych niekorzystnych zjawisk w przyszłości.  

10. Misja Gminy Nielisz 

 

 Misja to opis wizji Gminy zawierający główne pola aktywności w przyszłości, stanowiący 

najogólniejszy cel Gminy. Misja Gminy Nielisz została zdefiniowana jako: 

 

Gmina Nielisz – miejsce przyjazne mieszkańcom, otwarte na turystów         

i inwestorów wykorzystujące swoje walory przyrodnicze i potencjał 

gospodarczy oraz położenie geograficzne  

dla zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego 

 

Wybór misji i celów Strategii Rozwoju Gminy Nielisz na lata 2015 – 2020 jest 

odzwierciedleniem tego co Gmina chce osiągnąć w najbliższych latach i wynika z przeprowadzonej 

analizy strategicznej i przeprowadzonych konsultacji społecznych. Cele Strategii tworzą 

uporządkowaną i spójną strukturę hierarchiczną, na którą składają się:  

 Misja Gminy Nielisz – określająca główny kierunek działań prorozwojowych 

Gminy 

 Cele strategiczne – określają obszary priorytetowe, które prowadzić będą do –

osiągnięcia celu nadrzędnego (Misji)  

 Cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań – są to działania określone 

dla poszczególnych celów strategicznych, które precyzują w jaki sposób dany cel 

zostanie osiągnięty. 
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11. Cele strategiczne  

 

 Misja Gminy Nielisz na lata 2015 – 2020 będzie możliwa do osiągnięcia dzięki realizacji 

trzech celów strategicznych (priorytetów). Definicja priorytetów rozwojowych jest wynikiem 

identyfikacji mocnych i słabych stron wskazanych w analizie SWOT, oraz wynikiem konsultacji 

społecznych. Realizacja Misji będzie możliwa tylko w przypadku równoczesnej realizacji działań 

wyznaczonych dla poszczególnych priorytetów. Priorytetowe cele Strategii Rozwoju Gminy Nielisz 

na lata 2015 – 2020 to: 

11.1 Priorytet 1 

Zwiększenie komfortu i jakości życia mieszkańców Gminy  

 

Działania, które podjęte będą w ramach tego Priorytetu służyć będą podniesieniu jakości 

życia mieszkańców Gminy Nielisz. Oprócz podstawowych zadań jakie służą podniesieniu jakości 

życia np. budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków, dróg, rozwiązanie problemu zaopatrzenia w 

wodę, gaz czy transport zbiorowy w Priorytecie tym ujęte są zadania innowacyjne, których 

realizacja zapewni mieszkańcom korzystanie z nowoczesnych technik i technologii oraz osiągnięć 

XXI wieku.  

11.2 Priorytet 2 

Wsparcie aktywności społecznej oraz potencjału gospodarczego Gminy 

 

Działania w ramach tego Priorytetu mają służyć tworzeniu warunków dla powstawania 

nowych instytucji, organizacji czy przedsiębiorstw oraz wsparcie dla już istniejących. W efekcie 

działania te powinny doprowadzić do zmniejszenia efektu wykluczenia społecznego, spadku 

bezrobocia oraz zmniejszenia liczby osób opuszczających Gminę. Działania w ramach tego 

Priorytetu powinny również doprowadzić do tworzenia wykwalifikowanych kadr oraz aktywizacji 

ludności wiejskiej. 
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11.3 Priorytet 3 

Podniesienie atrakcyjności Gminy pod kątem turystyki 

 

Walory przyrodnicze jakie ma Gmina z każdym rokiem zostają coraz lepiej wykorzystane. 

W tym Priorytecie zostaną wskazane działania, które dadzą szansę na wykorzystanie atutów Gminy 

do rozwoju turystyki, rekreacji, a tym samym będą służyły do rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Gminy Nielisz .   

 

 Wszystkie działania podejmowane przez Gminę Nielisz w celu realizacji 

powyższych priorytetów opierać się będą o konstytucyjną zasadę zrównoważonego 

rozwoju, tj. zapewnienie równowagi pomiędzy zyskami i kosztami rozwoju w 

perspektywie przyszłych pokoleń. Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Nielisz 

będzie odbywał się bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, w poszanowaniu 

wymogów ochrony środowiska, w tym wymogów ochrony obszaru natura 2000 

PLB060020 Ostoja Nieliska oraz funkcji ekologicznych i spójności systemu 

przyrodniczego oraz zasobów przyrody i krajobrazu gminy. 

 

CELE OPERACYJNE I PROPONOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ 

CEL 

STRATEGICZNY 

CEL 

OPERACYJNY 

KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA 

Zwiększenie 

komfortu i 

jakości życia 

mieszkańców 

Gminy 

Budowa i 

modernizacja 

dróg wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą 

(chodniki, ścieżki 

rowerowe, 

oświetlenie, 

pobocza, 

przystanki) na 

terenie Gminy 

Nielisz, poprawa 

dostępności 

transportowej 

Gminy 

- Budowa dróg wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą łączących 

Gminę Nielisz z 

sąsiednimi gminami 

- Budowa dróg wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą łączących 

miejscowości Gminy 

Nielisz 

- zapewnienie 

możliwości dojazdu do 

pól uprawnych dla 

rolników 

- Zapewnienie 

transportu publicznego 

- budowa drogi gminnej Staw 

Noakowski  

- budowa drogi gminnej 

Gruszka Mała  

- budowa drogi gminnej 

Złojec  

- budowa drogi gminnej 

Złojec – Wólka Złojecka 

- budowa drogi gminnej 

Ruskie Piaski  

- budowa drogi gminnej 

Złojec -Zarudzie  

- budowa drogi gminnej 

Gruszka Mała II – Nawóz 

- budowa drogi gminnej 

Ruskie Piaski – Stara Wieś 
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dla mieszkańców 

Gminy, w tym uczniów 

szkół z terenu gminy 

- budowa drogi gminnej 

Ruskie Piaski – Zamszany 

- budowa drogi gminnej 

Gruszka Mała I – Sułówek 

- budowa drogi gminnej Staw 

Ujazdowski – Kolonia Staw 

Ujazdowski 

- budowa drogi gminnej 

Nawóz „Bór” /Nawóz do 

Pańczyka 

- budowa drogi gminnej 

Kolonia Deszkowice – Wólka 

Złojecka 

- budowa drogi gminnej 

Gruszka Duża 

- budowa drogi gminnej 

Wólka Złojecka – 

Chomęciska 

- budowa drogi gminnej 

Krzak – Wólka Nieliska 

- budowa drogi gminnej 

Ujazdów (środkowa droga) 

- budowa drogi gminnej 

Średnie Małe – Średnie Duże 

- budowa drogi gminnej 

Nielisz – do cmentarza 

- Nielisz – Lipnik 

- Złojec I – Złojec II 

- współpraca z 

przewoźnikami oferującymi 

transport pasażerski  na 

terenie Gminy Nielisz 

 Budowa, remont 

i adaptacja 

budynków i 

terenów 

użyteczności 

publicznej 

- Remont i adaptacja 

budynków użyteczności 

publicznej i 

zwiększenie ich 

dostępności. 

- Dostosowanie do 

nowych zadań 

obiektów infrastruktury 

edukacyjnej i 

kulturalnej. 

- Budowa nowych 

obiektów i 

infrastruktury służącej 

społeczeństwu. 

- Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

- remont i wyposażenie w 

nowoczesny sprzęt remiz 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych na terenie Gminy 

Nielisz 

- termomodernizacja oraz 

instalacja systemów 

fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności 

publicznej  

- zagospodarowanie na cele 

nieedukacyjne (opieki 

społecznej, turystyczne) 

budynku po byłej szkole wraz 

z terenem przyległym w 

miejscowości Staw 

Noakowski 

- zagospodarowanie na cele 
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- Modernizacja i 

wymiana wyposażenia 

w placówkach 

podległych Gminie 

Nielisz służące 

polepszeniu obsługi 

klientów  

 

nieedukacyjne (opieki 

społecznej, turystyczne)  

budynku po byłej szkole wraz 

z terenem przyległym w 

miejscowości Średnie Duże 

- adaptacja na cele kultury i 

turystyki budynku Muzeum 

Regionalnego  

- budowa budynku 

pasywnego-siedziby Urzędu 

Gminy Nielisz 

- budowa placów zabaw i 

siłowni plenerowych oraz 

parku linowego na terenie 

Gminy 

- wyposażanie placówek 

szkolnych, kulturalnych oraz 

pomocy społecznej w 

nowoczesny sprzęt oraz inne 

materiały i urządzenia 

niezbędne do świadczenia 

wysokiej jakości usług 

społecznych,  

 Budowa i 

rozbudowa 

infrastruktury 

technicznej i 

służącej ochronie 

środowiska oraz 

edukacja 

społeczeństwa w 

tym zakresie 

- budowa i 

modernizacja sieci  

- wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 

energii 

- niwelowanie efektu 

wykluczenia cyfrowego 

- zmniejszania emisji 

szkodliwych substancji 

do środowiska poprzez 

zastosowanie 

innowacyjnych 

rozwiązań chroniących 

środowisko 

- edukacja ekologiczna 

społeczności gminnej 

 

- budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości 

Nielisz 

- budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

- budowa i rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i 

wodociągu w Gminie 

- budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Ujazdów, 

Ruskie Piaski, Średnie Duże, 

Średnie Małe, Kolonia 

Emska, Zarudzie, Zamszany. 

-budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Nielisz i Nawóz 

- budowa i rozbudowa sieci 

gazowej w Gminie 

- budowa gazociągu w 

miejscowości Ruskie Piaski. 

- rozbudowa sieci 

teleinformatycznej w Gminie 

- opracowanie i wdrożenie 

programu wsparcia dla 

właścicieli nieruchomości 

chcących zainstalować 

indywidualne systemy 
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fotowoltaiczne 

Wsparcie 

aktywności 

społecznej oraz 

potencjału 

gospodarczego 

Gminy 

Wsparcie dla 

zrównoważonego 

rozwoju 

przedsiębiorstw 

oraz organizacji 

pozarządowych  

- wspieranie małych i 

średnich 

przedsiębiorstw  

- stymulowanie 

rozwoju przetwórstwa 

rolno-spożywczego na 

terenie gminy 

- stymulowanie 

rozwoju sektora 

leśnego na terenie 

Gminy 

- przygotowanie i 

promocja gruntów z 

przeznaczeniem na 

budowę instalacji OZE 

- rozwój edukacji dzieci 

i młodzieży  

- podnoszenie 

kwalifikacji 

mieszkańców Gminy 

- tworzenie warunków 

do rozwoju ekonomii 

społecznej 

 

- przygotowanie terenu i 

budowa biogazowni o mocy 

do 1 MW (możliwe 

lokalizacje w 

miejscowościach Ujazdów i 

Ruskie Piaski) 

- przygotowanie terenu i 

budowa instalacji 

fotowoltaicznych w gminie o 

mocy do 2 MW każda 

(możliwe lokalizacje Nielisz, 

Nawóz, Ruskie Piaski, 

Ujazdów, Staw Ujazdowski, 

Staw Noakowski) 

- stworzenie i wykreowanie 

produktu lokalnego Gminy 

Nielisz 

- opracowanie i wdrożenie 

systemu wsparcia dla 

przedsiębiorców  

- opracowanie oferty 

inwestycyjnej gminy 

dotyczącej terenów 

inwestycyjnych i zachęt dla 

potencjalnych inwestorów 

- wprowadzanie 

innowacyjnych technik zajęć 

dla młodzieży ze 

szczególnym naciskiem na 

naukę języków obcych 

- wsparcie dla organizacji 

szkoleń specjalistycznych 

- wsparcie kształcenia 

ustawicznego 

- Utworzenie punktu 

informacyjnego dla 

przedsiębiorców 

Podniesienie 

atrakcyjności 

Gminy pod 

kątem turystyki 

Zwiększenie 

liczby turystów 

odwiedzających 

Gminę i 

korzystających z 

jej atrakcji 

- wykorzystanie 

walorów 

krajobrazowych dla 

stworzenia bazy 

turystyczno – 

rekreacyjnej 

- oferowanie usług 

turystyczno – 

rekreacyjnych na 

bardzo wysokim 

poziomie 

- budowa infrastruktury 

- kontynuacja programu 

promocji Gminy Nielisz 

- zagospodarowanie na cele 

turystyczne terenu przy 

Kapliczce Św. Jana 

- budowa parkingów dla 

obsługi ruchu turystycznego, 

w możliwie bliskim 

sąsiedztwie zbiornika Nielisz 

(zgodnie z MPZP w pierwszej 

kolejności w miejscowościach 

Nielisz i Nawóz) 
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do obsługi turystyki 

- budowa wizerunku 

ekologicznej gminy 

- usprawnienie systemu 

informacji turystycznej i 

obsługi turystów,  

- budowa, rozbudowa i 

modernizacja tras 

rowerowych, szlaków 

pieszych 

- wspieranie rozwoju 

agroturystyki i innych 

przedsięwzięć turystycznych 

na terenie gminy, 

- podejmowanie działań 

mających na celu 

promowanie walorów 

przyrodniczych i 

turystycznych gminy.  

 

 Realizacja zadań celów strategicznych, a co za tym idzie celów operacyjnych, kierunków 

działań i wyznaczonych zadań wymagać będzie zaangażowania środków finansowych. Źródłem 

finansowania dla realizacji Strategii Gminy Nielisz na lata 2015-2020 będzie budżet gminy oraz 

środki zewnętrzne pochodzące ze źródeł krajowych np. środki od Wojewody Lubelskiego, Urzędów 

Centralnych (np. ministerstw) oraz środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych w tym Unii 

Europejskiej m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Program Operacyjny, 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne dostępne środki 

finansowe służące realizacji celów Strategii.  

 

12. Lista dokumentów Gminy Nielisz o znaczeniu strategicznym  

 

 Poniżej przedstawione dokumenty determinują możliwość skutecznej realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Nielisz na lata 2015-2020. Dokumenty te są traktowane, jako plany i programy 

realizacyjne Strategii, część z nich ustanawia warunki do działania oraz określa, jakie zachowania 

dla uczestników życia społecznego i gospodarczego są zgodne z celami Strategii. 
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Lista dokumentów: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nielisz - 

Uchwała Nr XX/92/12 Rady Gminy Nielisz z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Nielisz. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwala Nr V/24/2007  Rady Gminy 

Nielisz z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu (z 

późniejszymi zmianami) 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Nielisz z dnia 26 

sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Nielisz na lata 2015-2020 

 Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - Uchwała nr XXI/104/12 Rady 

Gminy Nielisz z dnia 26 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Nielisz 

 Wieloletni Prognoza Finansowa Gminy Nielisz 

 Program współpracy Gminy Nielisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego – Uchwała nr IV/23/14 Rady Gminy 

Nielisz z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Nielisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Uchwała Nr 

V/25/15 Rady Gminy Nielisz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015  

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Nielisz 

z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii.  

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nielisz na lata 2011-2032 

– Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Nielisz z dnia 25 marca 2011r. w sprawie 

uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nielisz na 

lata 2011-2032” 

 Koncepcja kanalizacji dla gminy Nielisz i Sułów 

 Analiza potencjału gospodarczego Gminy Nielisz 
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13. Strategii Rozwoju Gminy Nielisz a dokumenty zewnętrzne 

  

 Strategia Rozwoju Gminy Nielisz na lata 2015 – 2020 jest dokumentem, który w swoich 

ramach jest spójny z założeniami jakie niosą za sobą dokumenty strategiczne na poziomie 

lokalnym, wojewódzkim i krajowym. 

 Strategia Rozwoju Gminy Nielisz na lata 2015 – 2020 jest spójna z: 

 Strategią Rozwoju Powiatu Zamojskiego na lata 2007 – 2020 przyjętej Uchwałą nr 

IX/37/2007 Rady Powiatu w Zamościu w dniu 27 czerwca 2007 roku 

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

2030 r.) przyjętej uchwałą nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z 

dnia 24 czerwca 2013 roku  

 Strategią Rozwoju Kraju 2020 przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 

2012 roku 

 Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

przyjętej uchwałą Rady Ministrów w dniu 5 lutego 2013 roku 

 

14. System wdrażania i monitoringu 

 

 Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu 

i jego zgodności z postawionymi założeniami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z 

tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki 

sposób, aby efektywnie kojarzyć je z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze gminy. 

 Organami gminy odpowiedzialnymi za monitorowanie i ocenę realizacji Strategii Rozwoju 

Gminy Nielisz 2015 – 2020 są: Wójt Gminy Nielisz oraz Rada Gminy Nielisz. 

 Monitorowanie realizacji strategii odbywać się będzie na podstawie sprawozdań 

budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz innych dokumentów. Ocena 

realizacji strategii pod względem finansowym odbywać się będzie na podstawie sprawozdań 

kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania planu wydatków, natomiast pod względem 

merytorycznym na podstawie sprawozdań. 
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15. Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Nielisz z uwzględnieniem 
współfinansowanych ze środków UE i innych programów opisane w strategii 
rozwoju Gminy Nielisz na lata 2007 - 2015 

 

Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło na planowanie i realizację dużo większej 

liczby inwestycji komunalnych poprawiających i ułatwiających życie lokalnej społeczności. Tylko 

od mądrości lokalnych władz zależało czy kończący się okres programowania 2007 – 2015 został 

dobrze wykorzystany, a ich mała ojczyzna  rozwijała się. 

Poniżej przedstawione są inwestycje, które zrealizowane były lub są w trakcie realizacji w 

Gminie Nielisz, a ich realizacja wpisana była w strategię Rozwoju Gminy Nielisz na lata 2007 – 

2015. Źródłem tych informacji jest Urząd Gminy Nielisz. 

15.1 Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Nielisz z udziałem środków Unii 
Europejskiej 

 

 Wykonanie infrastruktury turystycznej w otoczce zbiornika wodnego Nielisz; 

 Budowa Klubu Kultury w miejscowości Staw Noakowski;  

 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Złojec; 

 Wykonanie elementów strojów regionalnych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 

Nielisz 

 Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych 

 Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja administracji 

15.2 Inwestycje zrealizowane oraz w trakcie realizacji na terenie Gminy Nielisz z 
udziałem dotacji krajowych oraz środków własnych Gminy 

 

 Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej/hali sportowej w Nieliszu wraz z urządzeniami 

budowlanymi 

 „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 

 Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nieliszu 

 Budowa drogi w Nawozie 
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15.3 Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Nielisz z budżetu Gminy 

 Remonty dróg gminnych 

 Remont remizy OSP w Nieliszu 

 Remont remizy OSP w Nawóz 

 Remont remizy OSP w Gruszce Dużej 

 Remont mleczarni w Gruszce Dużej 

 Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy Nielisz 

 Budowa wiaty w Zarudziu 

 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 

 Remont Domu Ludowego Ruskie Piaski 

 Remont przepustu Nawóz, Ruskie Piaski 

 Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Średnie Małe 

 Realizacja programu usuwania azbestu 

 Remont budynku po lecznicy w Stawie Noakowskim 

 Wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Ujazdów 

 Remont gospody w Wólce Nieliskiej 
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