
Burmistrz Bełżyc 

Województwo Lubelskie 

 

 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY BEŁŻYCE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH 

 

CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA ROZWOJU 

 

 

 

Z a ł ą c z n i k  n r  1  

 

do  

Uchwały   Nr   ………………….  

Rady    Miejskiej    w   Bełżycach 

z   ……… 

 

 

 

Bełżyce, 2015-16 

- WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU -  



2 

 

Niniejsze opracowanie sporządził: 

Burmistrz Bełżyc 

 
Opracowanie: 

na podstawie Umowy ….. 

z dnia …… 

 

PHU maxi Usługi Urbanistyczne 

ul. Władysława IV 14; 86-300 Grudziądz 

pracownia w Warszawie 

 

zespół autorski w składzie: 

mgr inż. arch. krajobrazu Hanna Czajkowska  

- koordynator projektu, główny projektant,  

członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie  nr 385 

 

mgr inż. budownictwa Włodzimierz Rybarczyk - komunikacja 

mgr inż. gospodarki przestrzennej Monika Szymańska - środowisko kulturowe, ochrona zabytków  

i zagadnienia społeczne 

mgr inż. gospodarki przestrzennej Karolina Jedlińska - środowisko przyrodnicze, demografia 



3 

 

SPIS TREŚCI: 

1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, 
ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU ORAZ ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I 
WYMOGÓW JEGO OCHRONY ..................................................................................................................................... 8 

1.1. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE BEŁŻYCE – STAN PRAWNY .... 8 
1.1.1. Dokumenty planistyczne w gminie a aktualny stan prawny................................................................ 8 
1.1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce ...... 9 
1.1.3. Obowiązujące plany miejscowe ....................................................................................................... 10 
1.1.4. Wszczęte procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ........ 14 
1.1.5. Wydane decyzje ............................................................................................................................... 14 

1.2. DOTYCHCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE TERENÓW ............................................. 14 
1.2.1. Tereny mieszkaniowe – stan mieszkalnictwa ................................................................................... 16 
1.2.2. Tereny usługowo – produkcyjne ...................................................................................................... 17 
1.2.3. Tereny inwestycji celu publicznego .................................................................................................. 18 
1.2.4. Tereny zieleni i wody........................................................................................................................ 18 
1.2.5. Infrastruktura techniczna .................................................................................................................. 19 
1.2.6. Tereny specjalne i zamknięte ........................................................................................................... 19 
1.2.7. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony ............................................................................ 19 

2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ 
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW 
OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ............................................. 20 

2.1. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO – ZASOBY ........................................................................... 20 
2.1.1. Warunki klimatyczne ........................................................................................................................ 20 
2.1.2. Budowa geologiczna ........................................................................................................................ 20 
2.1.3. Rzeźba terenu .................................................................................................................................. 21 
2.1.4. Warunki geologiczno-inżynierskie .................................................................................................... 21 
2.1.5. Surowce naturalne ........................................................................................................................... 21 
2.1.6. Szata roślinna .................................................................................................................................. 22 
2.1.7. Świat zwierząt .................................................................................................................................. 23 
2.1.8. Powiązania przyrodnicze ................................................................................................................. 23 
2.1.9. Wody powierzchniowe ..................................................................................................................... 24 
2.1.10. Wody podziemne ............................................................................................................................. 24 
2.1.11. Gleby................................................................................................................................................ 24 

2.2. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO-ZAGROŻENIA ..................................................................... 25 
2.2.1. Zagrożenia i stan powietrza atmosferycznego ................................................................................. 25 
2.2.2. Klimat akustyczny ............................................................................................................................ 26 
2.2.3. Pole elektromagnetyczne ................................................................................................................. 27 
2.2.4. Zagrożenia i stan gleb ...................................................................................................................... 27 
2.2.5. Przekształcenia powierzchni ziemi i zagrożenia występowania masowych ruchów ziemi ............... 28 
2.2.6. Zagrożenia i stan wód ...................................................................................................................... 28 
2.2.7. Zagrożenia fauny i flory .................................................................................................................... 29 
2.2.8. Zagrożenia i stan lasów ................................................................................................................... 29 
2.2.9. Inwestycje uciążliwe dla środowiska i zdrowia mieszkańców ........................................................... 29 

2.3. ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA ............................................................................................. 29 
2.4. LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA ................................................................................................... 31 
2.5. WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ............ 31 

3. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ... 31 

3.1. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN .................................................................................................. 31 
3.2. ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH ................................................................................................................ 32 

4. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
ODRĘBNYCH .............................................................................................................................................................. 34 
5. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH ..................................... 34 

5.1. OBSZARY OSUWISK ................................................................................................................................. 34 
5.2. OBSZARY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO .......................................................................................... 34 

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ .......................................................................................................................... 35 

6.1. WALORY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO ............................................................................................. 35 
6.1.1. Rys historyczny – miasto Bełżyce .................................................................................................... 35 
6.1.2. Rys historyczny – pozostałe miejscowości ....................................................................................... 38 
6.1.3. Architektura ...................................................................................................................................... 38 
6.1.4. Obiekty wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków ................................................................. 41 
6.1.5. Obiekty ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków ......................................................................... 42 
6.1.6. Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków .................................................................................. 42 
6.1.7. Archeologia ...................................................................................................................................... 43 

6.2. STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO ......................................................................... 46 



4 

 

7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI I WNIOSKÓW ZAWARTYCH W AUDYCIE 
KRAJOBRAZOWYM LUB OKRESLENIA PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW 
PRIORYTETOWYCH ................................................................................................................................................... 47 
8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM 
OCHRONY ICH ZDROWIA .......................................................................................................................................... 47 

8.1. POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY .............................................................................................................. 47 
8.2. PROJEKCJE DEMOGRAFICZNE .............................................................................................................. 49 
8.3. SYTUACJA NA RYNKU PRACY ................................................................................................................ 49 

8.3.1. Podmioty gospodarcze..................................................................................................................... 49 
8.3.2. Stan zatrudnienia i bezrobocie ......................................................................................................... 51 

8.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ............................................................................................................ 51 
8.4.1. Oświata ............................................................................................................................................ 51 
8.4.2. Kultura.............................................................................................................................................. 52 
8.4.3. Ochrona zdrowia .............................................................................................................................. 52 
8.4.4. Sport i rekreacja ............................................................................................................................... 52 
8.4.5. Turystyka ......................................................................................................................................... 53 

9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA ........ 53 

9.1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ I STANU BEZPIECZEŃSTWA .......................................................... 53 
9.2. JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ............................................. 53 

10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA I GMINY 
BEŁŻYCE 54 

10.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO ....................... 54 
10.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW SZCZEBLA POWIATOWEGO ........................... 59 
10.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW SZCZEBLA LOKALNEGO ................................. 59 
10.4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW ZŁOŻÓNYCH DO STUDIUM ................................... 61 

10.4.1. Wnioski instytucji uzgadniających i opiniujących .............................................................................. 62 
10.4.2. Wnioski mieszkańców i właścicieli nieruchomości zainteresowanych zmianą przeznaczenia na 

obszarze gminy ................................................................................................................................ 66 
10.5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z SYTUACJI EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWO-

SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY BEŁŻYCE .............................................................................................. 67 
10.5.1. Analiza ekonomiczna, środowiskowa i społeczna ............................................................................ 67 
10.5.2. Prognoza demograficzna ................................................................................................................. 70 
10.5.3. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy............. 70 
10.5.4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę .............................................................................. 71 

11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW ................................................... 72 
12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA 
PODSATWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH ................................................................................................................. 74 

12.1. OBIEKTY I TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY ............ 74 
12.1.1. Natura 2000 Wierzchowiska ............................................................................................................ 74 
12.1.2. Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu ..................................................................................... 74 
12.1.3. Pomniki przyrody ............................................................................................................................. 74 

12.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY 
PRZECIWPOWODZIOWEJ ........................................................................................................................ 74 

12.3. OBIEKTY I OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW ......... 75 
12.3.1. OBIEKTY I OBSZARY PRAWNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ........................................ 75 

13. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOMUNIKACJI............................................................................................ 76 

13.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCEGO Z FUNKCJONOWANIA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 
TRANSPORTOWEGO ............................................................................................................................... 76 

13.1.1. Układ drogowy ................................................................................................................................. 76 
13.1.2. Komunikacja publiczna .................................................................................................................... 77 
13.1.3. Transport ładunków ......................................................................................................................... 78 
13.1.4. Ruch pieszy i rowerowy ................................................................................................................... 78 
13.1.5. Parkowanie pojazdów ...................................................................................................................... 78 

13.2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOMUNIKACJI WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ 
ZEWNĘTRZNYCH, DOTYCHCZASOWYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH, STRATEGII, PLANÓW 
ROZWOJU ORAZ WNIOSKÓW DO STUDIUM ......................................................................................... 78 

13.3. OCENA FUNKCJONOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO GMINY ... 80 
14. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, 
ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ................................ 81 

14.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA ....................................................................................................... 81 
14.1.1. Zaopatrzenie w wodę ....................................................................................................................... 81 
14.1.2. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków .......................................................................................... 82 

14.2. GOSPODARKA ODPADAMI ...................................................................................................................... 83 
14.3. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ i MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA 

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ....................................................................................................... 84 



5 

 

14.4. ZAOPATRZENIE W GAZ ........................................................................................................................... 85 
14.5. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ .................................................................................................. 86 
14.6. TELEKOMUNIKACJA ................................................................................................................................. 86 

 

SPIS RYSUNKÓW: 

Rysunek 1. Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i 
miasta Bełżyce w latach 2003 – 2014 ................................................................................................................... 10 
Rysunek 2. Przeznaczenie podstawowe występujące w planie miejscowym na terenie miasta Bełżyce .............. 13 
Rysunek 3. Przeznaczenie podstawowe występujące w planach miejscowych na terenie gminy ......................... 13 
Rysunek 4. Struktura użytkowania terenów na terenie miasta i w obszarze wiejskim gminy ................................ 14 
Rysunek 5. Struktura użytkowania terenów zainwestowanych .............................................................................. 16 
Rysunek 6. Rozmieszczenie złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych. .......................................................... 22 
Rysunek 7. Obszary chronione na tle terenów zieleni ........................................................................................... 23 
Rysunek 8. Klasy bonitacyjne gleb ........................................................................................................................ 25 
Rysunek 9. Gospodarstwa indywidualne według powierzchni użytków rolnych .................................................... 30 
Rysunek 10. Powierzchnia zasiewów wg roślin w 2002 (w ha) ............................................................................. 30 
Rysunek 11. Saldo migracji wewnętrznych na terenie miasta i gminy Bełżyce ..................................................... 48 
Rysunek 12. Przyrost naturalny na terenie gminy Bełżyce .................................................................................... 48 
Rysunek 13. Wykształcenie mieszkańców miasta i gminy Bełżyce ....................................................................... 49 
Rysunek 14. Złożone wnioski na terenie miasta i gminy Bełżyce w rozbiciu na poszczególne obręby geodezyjne
 .............................................................................................................................................................................. 67 
 
SPIS TABEL: 

Tabela 1. Wykaz planów miejscowych obowiązujących na obszarze miasta i gminy Bełżyce .............................. 10 
Tabela 3. Formy użytkowania terenu – obszar miejski .......................................................................................... 15 
Tabela 4. Formy użytkowania terenu – obszar wiejski .......................................................................................... 15 
Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe w mieście i gminie Bełżyce w latach 2004-2014 ................................................ 16 
Tabela 6. Zasoby mieszkaniowe według form własności w okresie 2004-2007 .................................................... 17 
Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według sekcji PKD2007 w 2014 r. ..................... 17 
Tabela 8. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi .............................................................. 26 
Tabela 9. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin ........................................................................... 26 
Tabela 10. Wykaz pozwoleń radiowych dla stacji .................................................................................................. 27 
Tabela 11. Stan ekologiczny rzeki Krężniczanka w punkcie Krężnica Jara w 2010 r. ........................................... 28 
Tabela 12. Struktura użytkowania gruntów rolnych ............................................................................................... 30 
Tabela 13. Lesistość w gminie w latach 2004-2012 .............................................................................................. 31 
Tabela 14. Struktura własności w gminie w 2012 r. ............................................................................................... 31 
Tabela 15. Złoża kopalin........................................................................................................................................ 31 
Tabela 16. Tereny i obszary górnicze w gminie Bełżyce ....................................................................................... 34 
Tabela 17. Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków położonych na 
obszarze miasta i gminy Bełżyce ........................................................................................................................... 41 
Tabela 18. Wykaz obiektów nieruchomych ujętych w Wojewódzkie Ewidencji Zabytków położonych na obszarze 
miasta i gminy Bełżyce .......................................................................................................................................... 42 
Tabela 19. Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków położonych na 
terenie miasta i gminy Bełżyce .............................................................................................................................. 43 
Tabela 20. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach .................................................................. 47 
Tabela 21. Liczba mieszkańców powiatu lubelskiego ............................................................................................ 49 
Tabela 22. Formy władania podmiotów gospodarczych w 2014 r. ........................................................................ 49 
Tabela 23. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według sekcji PKD2007 w ............................... 50 
Tabela 24. Pracujący w mieście i gminie Bełżyce jako głównym miejscu pracy .................................................... 51 
Tabela 25. Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy ........................................................................................ 51 
Tabela 26. Wykaz wniosków instytucji uzgadniających i opiniujących złożonych do studium ............................... 62 
Tabela 27. Wykaz wniosków instytucji branżowych złożonych do studium ........................................................... 64 
Tabela 28. Złożone wnioski na terenie miasta i gminy Bełżyce w rozbiciu na poszczególne funkcje i na obręby 
geodezyjne (podane wartości odpowiadają liczbie działek, na które złożono wnioski) .......................................... 66 
Tabela 29. Liczba ludności na terenie miasta i gminy Bełżyce w latach 2005-2014 .............................................. 69 
Tabela 30. Prognoza ludności do 2050 r. dla powiatu lubelskiego oraz miasta i gminy Bełżyce ........................... 70 
Tabela 31. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę sporządzony w oparciu o ewidencję gruntów i 
budynków .............................................................................................................................................................. 71 
Tabela 32. Struktura własności gruntów gminy Bełżyce, stan na dzień 20 lipca 2015 r. ....................................... 72 
Tabela 33. Struktura własności gruntów miasta Bełżyce, stan na dzień 20 lipca 2015 r. ...................................... 73 
Tabela 34. Pomniki przyrody na terenie miasta i gminy Bełżyce ........................................................................... 74 
Tabela 35. Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków położonych na obszarze miasta i 
gminy Bełżyce ....................................................................................................................................................... 75 



6 

 

PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA 

Podstawę formalno – prawną opracowania stanowi Uchwała Nr LIII/332/2014 Rady Miejskiej w Bełżycach  
z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), celem niniejszego opracowania jest określenie polityki 
przestrzennej obszaru miasta i gminy Bełżyce, w tym lokalnych zasad zagospodarowania. Tak zdefiniowany cel, 
jako podstawową funkcję studium, wskazuje określenie polityki jego rozwoju przestrzennego. W świetle art. 9 ust. 
2 ww. ustawy studium jest także narzędziem koordynowania planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym i 
strategicznych zamierzeń gminy z planowaniem krajowym i regionalnym. Jest to druga funkcja studium 
(koordynacyjna). Rangę studium określa art. 9 ust. 4 i 5 ww. ustawy, w myśl, których studium, pomimo, iż nie jest 
aktem prawa miejscowego, ma moc wiążącą dla opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

Zmiana Studium z 2011 r., jako jedyne kompleksowe opracowanie wykonane dla miasta i gminy Bełżyce w 
granicach administracyjnych, opracowane było według ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Wstępne analizy wykazały konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian 
merytorycznych. Wobec powyższego, przystępując do opracowania nowego dokumentu studium uznano, że nie 
może on dotyczyć poszczególnych ustaleń. Muszą one równocześnie uwzględniać zmieniające się potrzeby i 
możliwości rozwojowe miasta i gminy, jak również obejmować pełny zakres i formę studium określoną w ustawie 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniu w sprawie zakresu 
projektu studium w części tekstowej i graficznej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
opublikowane w Dz. U z 2004 r. nr 118, poz. 1233). 

W konsekwencji opracowano jednolity tekst i rysunek Studium, stanowiący w rzeczywistości nowe 
opracowanie. 

Zakres koniecznych zmian uwzględnia m.in.: 

 ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po 1 grudnia 1995 r.; 

 wnioski instytucji i ludności zgłoszone do zmiany studium; 

 wnioski burmistrza dotyczące nowych zamierzeń inwestycyjnych. 
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WPROWADZENIE 

Miasto i Gmina Bełżyce wg podziału administracyjnego leży w zachodniej części województwa 
lubelskiego, w zachodniej części powiatu lubelskiego (na granicy w powiatem opolskim), granicząc z 
następującymi gminami:  

 od północy z Gminą wiejską Wojciechów (powiat lubelski);  

 od północnego-wschodu z Gminą wiejską Konopnica (powiat lubelski); 

 od południowego-wschodu z Gminą wiejską Niedrzwica Duża (powiat lubelski);  

 od południa z Gminą wiejską Borzechów (powiat lubelski); 

 od południowego-zachodu z Gminą wiejską Chodel (powiat opolski); 

 od północnego-wschodu z Gminą miejsko-wiejską Poniatowa (powiat opolski). 
Całkowita powierzchnia gminy wynosi 133,89 km

2
, z czego 23,46 km

2
 zajmuje miasto (siedziba gminy). 

Miasto Bełżyce oddalone jest o 25 km od Lublina, z którym ma bardzo dobre połączenie komunikacyjne.  
Przez teren Gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu regionalnym, a mianowicie: 

 odcinek drogi wojewódzkiej nr 747 o przebiegu Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – 
Konopnica (droga krajowa nr 19);  

 odcinek drogi wojewódzkiej nr 827 o przebiegu Sadurki – Bełżyce, łącząca gminy Bełżyce, Wojciechów i 
Nałęczów,  

 odcinek drogi wojewódzkiej nr 832 o przebiegu Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła, łącząca gminy 
Bełżyce i Poniatowa, 

 odcinek drogi wojewódzkiej nr 834 o przebiegu Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III, 
łącząca Bełżyce z Niedrzwica Dużą oraz drogą krajową nr 19 w tej miejscowości. 

Przez teren Gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. 

W skład gminy wchodzą: miasto Bełżyce oraz 23 sołectwa: Babin, Chmielnik, Chmielnik Kolonia, Cuple, 
Jaroszewice, Kierz, Krężnica Okrągła, Malinowszczyzna, Matczyn-Wojcieszyn, Płowizny, Podole, Skrzyniec, 
Stare Wierzchowiska, Wierzchowiska Górne, Wronów, Wymysłówka, Bełżyce-Wzgórze, Zalesie, Zagórze I, 
Zagórze II, Bełżyce-Zastawie, Zosin, Chmielnik Kolonia I. 

Wg stanu na dzień 1 lipca 2015 r. miasto i gminę Bełżyce zamieszkiwało 13 400 osób, z czego 49,8% (6 
671 osób) stanowiło mieszkańców miasta Bełżyce (wg danych pozyskanych z UM). Największymi 
miejscowościami (poza miastem Bełżyce) pod względem liczby ludności są: Babin, Krężnica Okrągła, Podole 
oraz Matczyn. 

W strukturze przestrzennej Bełżyc dominują użytki rolne – 86,79% (11 620 ha) powierzchni miasta i gminy, 
co przy średniej krajowej wynoszącej 59,9% i średniej województwa wynoszącej 70,1%, jest wynikiem wysokim. 
Tereny zurbanizowane i zabudowane stanowią 2,88% łącznej powierzchni gminy i miasta, przy czym na obszarze 
miasta stanowią 6,95%, zaś na obszarze wiejskim zaledwie 2,02%. 

Ze względu na gleby o wysokiej klasie bonitacyjnej teren gminy ma charakter typowo rolniczy, z 
wyróżniającym się pod względem struktury funkcjonalno - przestrzennej miastem Bełżyce.  

Obszar południowo-wschodniej części gminy wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczo-
krajobrazowymi. Został on objęty ochroną w ramach Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Analiza materiałów geodezyjnych i kartograficznych wskazuje na rozbieżności w zakresie granic gminy (na 
podstawie mapy topograficznej i ewidencji gruntów i budynków). Z oczywistych względów studium opracowano 
uwzględniając granice wynikające z ewidencji gruntów.  
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1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO 
PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU ORAZ 
ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY  

1.1. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE BEŁŻYCE – STAN 
PRAWNY  

Zadaniem własnym gminy, wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym jest m.in. prowadzenie polityki 
w zakresie gospodarowania przestrzenią i zapewnienie ładu przestrzennego. Zasady kształtowania polityki 
przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego, zakres i sposoby postępowania w sprawach 
przeznaczania terenów oraz określania zasad ich zagospodarowania i zabudowy określone są w ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

W celu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, w tym określenia lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz Miasta i Gminy Bełżyce sporządza studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej „studium”. Dokument ten, zgodnie z Art. 9 pkt. 5 
wspomnianej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest aktem prawa miejscowego, 
tylko opracowaniem kierunkowym, stanowiącym wyraz polityki przestrzennej władz samorządowych gminy. 
Zgodnie z art. 14 pkt. 8 tejże ustawy, aktami prawa miejscowego są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy ich sporządzaniu (art. 9 pkt. 4). Powyższe 
sprawia, że jest ono prawem wewnętrznym gminy wiążącym władze oraz podporządkowane jej organy i jednostki, 
w podejmowanych decyzjach w zakresie działań dotyczących polityki przestrzennej na terenie gminy dla realizacji 
określonych celów.  

1.1.1. Dokumenty planistyczne w gminie a aktualny stan prawny  

Polityka przestrzenna miasta i gminy Bełżyce jest obecnie realizowana poprzez dokument „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce”, przyjęty dnia 28 grudnia 
1999 r. przez Radę Miejską w Bełżycach

1
 wraz ze zmianami uchwalonymi dnia: 27 września 2006 r. (zmiana I), 

29 października 2008 r. (zmiana II) oraz 30 marca 2011 r. (zmiana III) przez Radę Miejską w Bełżycach
2
.  

Do dnia 31 grudnia 2003 r., obszar miasta i gminy Bełżyce posiadał 100% pokrycie swojej powierzchni 
planami zagospodarowania przestrzennego: 

  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce, przyjętym Uchwałą Nr XIV/133/2003 
Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29 października 2003 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 22 
poz. 559 z dnia 17 lutego 2004 r.; 

 Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełżyce, przyjętym Uchwałą Nr XVI/149/2003 
Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 10 grudnia 2003 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 22/2004, 
Nr 57/2004 (sprostowanie).  

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ww. plany zachowały swoją moc, a obszar miasta i gminy pozostał z całkowitą powierzchnią pokrytą planami. 
Wcześniejszymi dokumentami obowiązującymi na terenie miasta i gminy były: 

 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce, zatwierdzony uchwałą nr 
XXXIX/255/93 Rady Gminy i Miasta w Bełżycach z dnia 22 października 1993 roku; 

 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce, zatwierdzony uchwałą nr 
XXXIX/254/93 Rady Gminy i Miasta w Bełżycach z dnia 22 października 1993 roku. 

Obowiązującym prawem miejscowym są jednak wszystkie plany miejscowe i zmiany planów uchwalone po 
1 stycznia 1995 r. (nawet sporządzone na podstawie Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 
1994 r.), niezależnie od tego, jaki zakres ustaleń i stopień szczegółowości ustaleń określono w tych planach. 
Obowiązujące plany miejscowe są obecnie bezpośrednią podstawą do sporządzania dokumentacji budowlanych i 
ubiegania się o decyzje o pozwoleniu na budowę, wydawaną bezpośrednio przez Starostę Powiatu, który z dniem 
1 stycznia 2004 r. stracił prawo upoważniania wójtów do wydawania takich decyzji w swoim imieniu.  

                                                           
1 Uchwała Nr XVI/130/99 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bełżyce 
2 Uchwała Nr XLIX/395/2006 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce; 
Uchwała Nr XXXIII/212/2008 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce; 
Uchwała VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. 
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Na terenie miasta i gminy Bełżyce obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
sporządzone wg ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3
. Pokrycie 

obowiązującymi planami (stan na 31 sierpnia 2014 r.) w gminie wynosi 100% powierzchni gminy. 

W przypadku braku planu miejscowego ustawodawca, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), przewidział 
alternatywny tryb lokalizacji. Na obszarach, gdzie nie ma planu zagospodarowania terenu, dla lokalizacji 
inwestycji celu publicznego i dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu budowlanego 
lub wykonaniu innych robót budowlanych, obowiązują dwie niezależne procedury uzyskiwania decyzji:  

− ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (określone w art. 50 ustawy),  
− warunkach zabudowy (określone w art. 59 ustawy).  

Decyzje te wydaje Burmistrz dopiero wtedy, kiedy jest znany potencjalny inwestor i konkretnie 
zdefiniowane zamierzenia inwestycyjne. W tym trybie samorząd gminy zachowuje możliwość prowadzenia 
bieżącej polityki w zakresie gospodarowania przestrzenią, chociaż musi zachować dosyć rozbudowany tryb 
wydawania decyzji (szczególnie decyzji o warunkach zabudowy). Problemem mającym często już swoje 
odzwierciedlenie w przestrzeni jest brak regulacji w aktualnym prawodawstwie odnośnie zachowania zgodności 
wydawanej decyzji ze studium. Od dnia 6 sierpnia 2009 r. problem jest rozwiązany poprzez orzeczenie NSA

4
 w 

sprawie zachowania zgodności wydawanych decyzji ze studium, jednak skutki wydawanych wcześniej decyzji są 
widoczne w terenie. Z kolei w wielu sytuacjach przestrzennych wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest 
prawnie możliwe i konieczne jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Ze względu na całkowite pokrycie miasta i gminy Bełżyce obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego (i ich zmianami), planowanie przestrzenne nie odbywa się na podstawie 
wydawanych decyzji.  

 

1.1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Bełżyce  

Studium opracowane było na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i 
przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w 1999 r. W 2006, 2008 i 2011 r. uchwalone zostały zmiany studium, 
opracowane zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które to 
dotyczyły głównie przeznaczenia terenu na funkcje szeroko rozumianej urbanizacji miasta i gminy czyli 
zwiększenia terenów budowlanych: mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych (zmiana z 2006 i 
2008 r.) oraz zagadnień telekomunikacyjnych oraz lokalizacji pojedynczych terenów budowlanych (zmiana z 2011 
r.). 

Dokument końcowy, opracowany w formie ujednoliconej
5
, składa się z części tekstowej (załącznik nr 1) 

oraz z rysunku zawierającego ustalenia dotyczące struktury przestrzennej (załącznik nr 2) wykonanego w skali 
1:25 000 obejmujących miasto i gminę Bełżyce, a także rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu zmian Studium (załącznik nr 3). 

26 marca 2014 r. Rada Miejska w Bełżycach podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce (Uchwała Nr 
LIII/332/2014 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce”). Za główny 
powód podjęcia ww. uchwały wskazuje konieczność doprowadzenia do zgodności studium z obowiązującymi 
przepisami prawa a także na potrzebę dostosowania zapisów studium do potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz 
potencjalnych inwestorów.  

W aktualnie obowiązującym studium, obszary istniejącej zabudowy zostały uszczegółowione w tak silnym 
stopniu, że stanowią bardzo zróżnicowane tereny funkcjonalno-przestrzenne, które często nie odpowiadają 
rzeczywistemu użytkowaniu oraz oczekiwaniom mieszkańców. Studium wyznacza m.in.  tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rezerwy kierunkowe), tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy zagrodowej o niskiej intensywności zabudowy, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy zagrodowej o niskiej intensywności zabudowy 
(rezerwy kierunkowe), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz tereny zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Ponadto studium wyznacza tereny projektowanej 
zabudowy: tereny Miejskiego Centrum Usługowo-Administracyjnego, tereny zabudowy usługowej, tereny 
zabudowy usługowo-rzemieślniczej z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego, tereny zabudowy usługowo-
rzemieślniczej z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego (rezerwy kierunkowe), tereny sportu i rekreacji, 
tereny usług turystycznych, tereny centrum biznesu, zarządzania i administracji gospodarczej, tereny obiektów 
produkcyjnych, baz, składów, magazynów oraz usług handlowych o powierzchni sprzedaży powyże j 2000 m

2
, 

tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów oraz usług handlowych o powierzchni sprzedaży 

                                                           
3 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 r. Nr 

80, poz. 717 z późn. zm.) 
4 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego NSA II OSK 1250/08 

5 
na pierwotny tekst oraz rysunki studium naniesione zostały zmiany 
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powyżej 2000 m
2
 (rezerwy kierunkowe), tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów oraz magazynów, 

odtworzenie młyna wodnego na funkcje usługowe, tereny przemysłowe wskazane do przekształceń na funkcje 
nieuciążliwe, obszary i tereny górnicze, tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz tereny obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolniczych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich. Wyznacza 
również takie funkcje kierunkowe terenu jak tereny rolne i zielone: tereny cmentarzy, tereny lasów, tereny 
zalesień, tereny ogródków działkowych, tereny zieleni urządzonej (tereny zieleni publicznej), tereny zieleni 
izolacyjnej oraz tereny rolnicze. 

 

1.1.3. Obowiązujące plany miejscowe 

Pokrycie planami w gminie miejsko – wiejskiej Bełżyce stanowi 100% powierzchni gminy. 
Poniżej zamieszczono wykres obrazujący ilość obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na terenie miasta i gminy Bełżyce w latach 2003-2014. 
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Rysunek 1. Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i 

miasta Bełżyce w latach 2003 – 2014 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego oraz danych z Urzędu Miejskiego 
w Bełżycach, 2015 r. 

 

Na dzień przystąpienia do sporządzania studium, w mieście i gminie Bełżyce obowiązują miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z 
poniższą tabelą. 

Tabela 1. Wykaz planów miejscowych obowiązujących na obszarze miasta i gminy Bełżyce 

Lp. Nazwa  planu  

  Data podjęcia  
uchwały przez Radę 

 Miejską w Bełżycach 

Powierzchnia   
objęta 

granicą  planu 
miejscowego 

lub zmiany [ha] 

Teren obowiązywania 
miejscowego  planu 
  zagospodarowania  

przestrzennego  Numer  uchwały 

1. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bełżyce 
29 października 2003 r. 

10791,09 Gmina Bełżyce 
Nr XIV/133/2003 

2. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bełżyce 

10 grudnia 2003 r. 
2246,06 Miasto Bełżyce 

Nr XVI/149/2003 

3. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bełżyce  
I etap 

26 kwietnia 2006 r. 

8,20 
Wybranie obszary zmian na 

obszarze gminy Bełżyce Nr XLIV/364/06 

4. 
Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bełżyce – II etap 

30 czerwca 2006 r. 

15,39 
Wybranie obszary zmian na 

obszarze gminy Bełżyce 
Nr XLVI/337/06 

13 grudnia 2006 r. 
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Lp. Nazwa  planu  
  Data podjęcia  

uchwały przez Radę 
 Miejską w Bełżycach 

Powierzchnia   
objęta 

granicą  planu 
miejscowego 

lub zmiany [ha] 

Teren obowiązywania 
miejscowego  planu 
  zagospodarowania  

przestrzennego  
Nr III/10/2006 
(sprostowanie) 

5. 
Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bełżyce 

29 sierpnia 2007 r. 
1,72 Fragment miasta Bełżyce 

Nr XIV/93/2007 

6. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 

położonego przy ulicy ks. bpa 
Wilczyńskiego 

25 luty 2009 r. 

15,56 Fragment miasta Bełżyce 
Nr XL/253/09 

7. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów przy ulicy 

Przemysłowej w Bełżycach 

8 kwietnia 2010 r. 
27,55 Fragment miasta Bełżyce 

Nr LVI/371/2010 

8. 
Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bełżyce 

31 stycznia 2011 r. 
11,18 

Wybranie obszary zmian na 
obszarze miasta Bełżyce Nr V/42/2011 

9. 
Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bełżyce 

31 stycznia 2011 r. 
93,82 

Wybranie obszary zmian na 
obszarze gminy Bełżyce Nr V/43/2011 

10. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu Bełżyce-

Wzgórze 

30 marca 2011 r. 
37,26 Fragment miasta Bełżyce 

Nr VIII/69/2011 

11. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego przy ulicy ks. 
bpa Wilczyńskiego 

27 kwietnia 2011 r. 

6,13 Fragment miasta Bełżyce 
Nr IX/87/2011 

12. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów przy ulicy Przemysłowej  

w Bełżycach 

25 października 2011 r. 

zmiana zapisów Fragment miasta Bełżyce 
Nr XVIII/138/11 

13. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego terenu  
w miejscowości Malinowszczyzna, 

gmina Bełżyce 

12 grudnia 2012 r. 

2,01 Malinowszczyzna 
Nr XXXVI/231/2012 

14. 
Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bełżyce 

27 sierpnia 2014 r. 
139,53 

Wybranie obszary zmian na 
obszarze gminy Bełżyce Nr LVIII/355/2014 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Bełżycach, 2015 r. 

Jak wynika z powyższych danych, na dzień przystąpienia do sporządzania studium, miasto i gmina 
Bełżyce posiada 14 obowiązujących planów miejscowych, obejmujących obszary o dość zróżnicowanym 
przeznaczeniu terenu oraz o zróżnicowanym zakresie i jakości ustaleń. To ostatnie wynika między innymi z 
ponad 10 letniej różnicy pomiędzy planami. Tak długi okres czasu obarczony jest nie tylko naturalnym procesem 
doskonalenia warsztatu urbanistycznego, wzrostem kompetencji instytucji i organów biorących udział w procesie 
planowania przestrzennego (zwłaszcza przy legalizacji uchwał), czy wzrostem świadomości i partycypacji 
społecznej, ale przede wszystkim zmianami w polskim prawodawstwie. Wszystkie z obwiązujących planów 
sporządzane były na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (wraz z aktem wykonawczym), w których ustawodawcy określili odmienny 
zakres ustaleń (niż w przypadku uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym). Odmienna była także szczegółowość ustaleń wymagana aktami wykonawczymi do ww. ustaw. 

Nie bez znaczenia są także zmiany dotyczące dyscypliny planistycznej gmin tj. zależności obu 
dokumentów planistycznych opracowanych na szczeblu lokalnym, pomiędzy którymi najpierw wymagana była 
jedynie spójność ustaleń, następnie zgodność. Aktualne zmiany legislacyjne ponownie przywróciły bardziej 
liberalne podejście wprowadzając tzw. stwierdzenie „nie naruszenia ustaleń studium”. 

Zmieniały się także inne akty prawne powiązane z planowaniem i gospodarką przestrzenną. Wymienić tu 
należy przede wszystkim: Prawo budowlane, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawę o drogach 
publicznych, Ustawę o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Ustawę o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. 

Poniżej zamieszczono wykaz przeznaczenia terenów w obowiązujących planach miejscowych. Na 
schemacie nr 2 oznaczenia barwne są zgodne z przeznaczeniem podstawowym opisanym w tabeli. 
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Tabela 2. Zestawienie przeznaczeń podstawowych występujących w mpzp 

Lp. Uogólnione przeznaczenie podstawowe Powierzchnia [ha] 
Udział % w ogólnej 

powierzchni gminy miejsko-
wiejskiej objętej mpzp 

1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 114,96 0,86 

2 tereny zabudowy zagrodowej 1474,91 11,01 

3 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zagrodowej 

56,33 0,42 

4 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 7,29 0,05 

5 tereny zabudowy letniskowej 0,13 0,00 

6 tereny mieszkaniowo-usługowe 32,72 0,24 

7 tereny usług 27,95 0,21 

8 tereny usług publicznych 24,08 0,18 

9 tereny usług z zielenią publiczną 2,48 0,02 

10 tereny usług turystycznych 5,03 0,04 

11 tereny przemysłowe 27,81 0,21 

12 tereny przemysłowo-usługowe 4,54 0,03 

13 tereny eksploatacji surowców 37,29 0,28 

14 tereny rolne 9431,32 70,41 

15 tereny produkcji rolnej 53,11 0,40 

16 tereny z dominacją łąk i pastwisk 215,47 1,61 

17 tereny zieleni cmentarnej 9,36 0,07 

18 tereny ogródków działkowych 4,67 0,03 

19 tereny zieleni parkowej 41,56 0,31 

20 tereny lasów 1675,94 12,51 

21 tereny wód śródlądowych 23,01 0,17 

22 tereny infrastruktury technicznej 17,28 0,13 

23 tereny komunikacji 108,25 0,81 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego oraz danych z Urzędu Miejskiego 

w Bełżycach, 2015 r. 

Z analizy powyższych danych wynika, iż najwięcej terenów rezerwowano dla rozwoju rolnictwa (ponad 
70%), co jest związane z dużym udziałem gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej i tradycją upraw rolniczych w tym 
rejonie. Kolejną grupę stanowią tereny lasów (12,51%). Duży procent przeznaczenia w planach dotyczy także 
terenów z dominacją łąk i pastwisk (1,61%).  

Spośród terenów zabudowy wyraźnie widać przewagę zabudowy zagrodowej (11,01%), przy stosunkowo 
niskim udziale zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (0,86%) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zabudowy zagrodowej (0,42%). Najmniejszy udział mają tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
letniskowej, usług z zielenią publiczną, usług turystycznych i przemysłowo-usługowe (łącznie 0,14%). 

Poniżej przedstawiono wykresy przedstawiające przeznaczenie terenów wg obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w rozbiciu na miasto i gminę Bełżyce. 

 



13 

 

0,47%

6,46%

2,50%

0,32%
1,40%

0,38%
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0,11%
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0,05%

77,48%

0,66%

1,72%

0,32%

0,21%

0,24%
0,36%0,61%

4,54%

MN [10,5ha]

RM [145,44ha]

MN/RM [56,33ha]

MW [7,29ha]

MU [31,54ha]

U [8,6ha]

UP [21,26ha]

UPZ [2,48ha]

P [27,17ha]

PU [1,21ha]

R [1744,04ha]

RU [14,8ha]

RE [38,76ha]

ZC [7,2ha]

ZD [4,67ha]

ZP [5,5ha]

WS [8,11ha]

IT [13,81ha]

KD [102,26ha]

 
Rysunek 2. Przeznaczenie podstawowe występujące w planie miejscowym na terenie miasta Bełżyce 

LEGENDA: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RM – tereny zabudowy zagrodowej, MN/RM - tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, MU – tereny 

mieszkaniowo-usługowe, U - tereny usługowe, UP – tereny usług publicznych, UPZ - tereny usług z zielenią publiczną, P – 

tereny przemysłowe, PU - tereny przemysłowo-usługowe,  R – tereny rolne, RU – terenu produkcji rolniczej, RE - tereny z 

dominacją łąk i pastwisk, ZC -  tereny zieleni cmentarnej, ZD - tereny ogródków działkowych, ZP – tereny zieleni parkowej, WS - 

tereny wód śródlądowych, IT – tereny infrastruktury technicznej, KD - tereny komunikacji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego oraz danych z Urzędu Miejskiego 

w Bełżycach, 2015 r. 

0,94%

11,93%

0,00%
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0,03%

0,33%
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0,34%
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0,05%
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RM [1329,47ha]

ML [0,13ha]

MU [1,18ha]

U [19,35ha]

UP [2,82ha]

UT [5,03ha]

P [0,64ha]

PU [3,33ha]

PG [37,29ha]

R [7687,28ha]

RU [38,31ha]

RE [176,71ha]

ZC [2,16ha]

ZP [36,06ha]

ZL [1675,94ha]

WS [14,9ha]

IT [3,47ha]

KD [5,99ha]

 
Rysunek 3. Przeznaczenie podstawowe występujące w planach miejscowych na terenie gminy 
LEGENDA: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RM – tereny zabudowy zagrodowej, ML – tereny zabudowy 

letniskowej, MU – tereny mieszkaniowo-usługowe, U - tereny usługowe, UP – tereny usług publicznych, UT - tereny usług 

turystycznych, P – tereny przemysłowe, PU - tereny przemysłowo-usługowe,  PG - tereny eksploatacji surowców, R – tereny 
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rolne, RU – terenu produkcji rolniczej, RE - tereny z dominacją łąk i pastwisk, ZC -  tereny zieleni cmentarnej, ZP – zieleni 

parkowej, ZL – tereny lasów, WS - tereny wód śródlądowych, IT – tereny infrastruktury technicznej, KD - tereny komunikacji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego oraz danych z Urzędu Miejskiego 

w Bełżycach, 2015 r. 

1.1.4. Wszczęte procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

Rada Miejska w Bełżycach nie podjęła żadnej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

1.1.5. Wydane decyzje 

Wydane decyzje o warunkach zabudowy obrazują zmiany przeznaczenia terenów dla obszarów, dla 
których nie ma obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Ze względu na całkowite pokrycie miasta i gminy Bełżyce obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego (i ich zmianami), przeznaczanie i zagospodarowanie terenów nie jest 
prowadzone w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

6
 

(art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.).  

1.2. DOTYCHCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE TERENÓW 

Znaczna część obszaru gminy została przekształcona w wyniku działalności człowieka. Na tereny 
zurbanizowane składają się przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i szeroko rozumianej 
zabudowy usługowej i przemysłowej, a także ciągi komunikacyjne oraz sieci infrastruktury technicznej. Jednak 
nadal nieco ponad 97% obszaru miasta i gminy to tereny otwarte, wolne od zabudowy i przekształceń.  

  

  

Rysunek 4. Struktura użytkowania terenów na terenie miasta i w obszarze wiejskim gminy 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie EGiB, 2015 r. 

 

Zarówno na obszarze wiejskim jak i miejskim największy odsetek zajmują użytki rolne – ponad 92% w 
mieście oraz ponad 85% na obszarze wiejskim. 

W mieście wśród użytków rolnych zdecydowanie największy obszar zajmują grunty orne – 92,12%. 
Pozostałą część stanowią tereny rolne zabudowane (5,21%), łąki i pastwiska trwałe (łącznie stanowią 1,99%), 
sady (0,41%) oraz grunty pod rowami i stawami (łącznie 0,28%). Prawie 7% stanowią grunty zabudowane i 
zurbanizowane. Wśród nich 20,25% to tereny mieszkaniowe, a 19,63% - inne tereny zabudowane. 13,50% 
stanowią tereny przemysłowe, 3,68% tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, a 1,23% zurbanizowane tereny 
niezabudowane. 41,72% terenów zabudowanych stanowią drogi. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione 
zajmują zaledwie 0,13% obszaru miasta, a 0,44% grunty pod wodami, tereny różne i nieużytki. 

Szczegółowe dane odnośnie struktury użytkowania terenu miasta Bełżyce przedstawia poniższa tabela. 

 

 

                                                           
6 Od dnia 1 stycznia 2004 roku tj. po utracie ważności planów miejscowych uchwalonych przed dniem 1 stycznia 1995 r. do 
dzisiaj. 
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Tabela 3. Formy użytkowania terenu – obszar miejski 
Rodzaj i wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

Użytki rolne 

grunty orne 1999 

sady 9 

łąki trwałe 37 

pastwiska trwałe 6 

grunty rolne zabudowane 113 

grunty pod stawami 3 

grunty pod rowami 3 

RAZEM 2170 

Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione 

lasy 0 

grunty zadrzewione i zakrzewione 3 

RAZEM 3 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

tereny mieszkaniowe 33 

tereny przemysłowe 22 

inne tereny zabudowane 32 

zurbanizowane niezabudowane 2 

rekreacyjne 6 

tereny komunikacyjne: 

dróg 68 

kolei 0 

inne 0 

użytki kopalne 0 

RAZEM 163 

Grunty pod wodami 

wody płynące 2 

wody stojące 0 

RAZEM 2 

Użytki ekologiczne 0 

Nieużytki 6 

Tereny różne 2 

RAZEM 2346 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EGiB, 2015 r. 

Na obszarze wiejskim widać stosunkowo duży udział gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych. 
Łącznie zajmują one 12,16% powierzchni obszaru wiejskiego, z czego 96,50% stanowią lasy. Wśród użytków 
rolnych (stanowiących 85,57% ogółu gruntów), największy obszar zajmują grunty orne – 90,70%. 4,05% stanowią 
sady, zaś 3,32% tereny rolne zabudowane oraz 1,80% łąki i pastwiska łącznie. Pozostałe 0,13% to grunty pod 
rowami i stawami. Zaledwie 2,02% zajmują grunty zabudowane i zurbanizowane, a 0,24% to grunty pod wodami, 
nieużytki i tereny różne. 

Szczegółowe dane odnośnie struktury użytkowania obszaru wiejskiego gminy Bełżyce przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 4. Formy użytkowania terenu – obszar wiejski 
Rodzaj i wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

Użytki rolne 

grunty orne 8571 

sady 383 

łąki trwałe 112 

pastwiska trwałe 58 

grunty rolne zabudowane 314 

grunty pod stawami 2 

grunty pod rowami 10 

RAZEM 9450 

Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione 

lasy 1296 

grunty zadrzewione i zakrzewione 47 

RAZEM 1343 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

tereny mieszkaniowe 7 

tereny przemysłowe 0 

inne zabudowane 5 

zurbanizowane niezabudowane 0 

rekreacyjne 0 

tereny komunikacyjne: 

dróg 211 

kolei 0 

inne 0 
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Rodzaj i wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

użytki kopalne 0 

RAZEM 223 

Grunty pod wodami 

wody płynące 8 

wody stojące 1 

RAZEM 9 

Użytki ekologiczne 0 

Nieużytki 17 

Tereny różne 1 

RAZEM 11043 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EGiB, 2015 r. 

Tereny zainwestowania zajmują odpowiednio 163 ha dla obszaru miasta oraz 223 ha dla obszaru gminy. 
Strukturę terenów związanych z zabudową przedstawiają poniższe diagramy.  

20,25%

13,50%

19,63%1,23%

3,68%

41,72% OBSZAR MIEJSKI

Tereny mieszkaniowe

Tereny przemysłowe

Inne tereny zabudowane

Zurbanizowane niezabudowane

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
  

3,14%

2,24%

94,62%

OBSZAR WIEJSKI

Tereny mieszkaniowe Inne tereny zabudowane Drogi

 

Rysunek 5. Struktura użytkowania terenów zainwestowanych  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EGiB, 2015 r. 

 
1.2.1. Tereny mieszkaniowe – stan mieszkalnictwa 

Ostatnie ogólnodostępne dane odnośnie stanu gospodarki mieszkaniowej na terenie miasta i gminy 
Bełżyce pochodzą z roku 2014. 

W analizowanym okresie (lata 2004-2014) ilość mieszkań w mieście i gminie Bełżyce systematycznie 
rośnie. W 2014 r. zasoby mieszkaniowe wynosiły 4 283 mieszkania (w tym na obszarze miasta 2252 mieszkania). 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2014 r. na obszarze wiejskim wynosiła 28,8 m

2
/1 osobę i w 

mieście 25,5 m
2
/1 osobę, z kolei przeciętna powierzchnia jednego mieszkania to 75,9 m

2
 na obszarze miejskim i 

95,4 m
2
 na obszarze wiejskim. Zaobserwować można również wzrost w średniej powierzchni użytkowej 

mieszkania (o 2,4 m
2 

w mieście i 4,3 m
2 

na obszarze wiejskim) oraz w powierzchni użytkowej na 1 osobę (o 3,1 
m

2
 w mieście i 3,2 m

2 
na obszarze wiejskim). 

Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe w mieście i gminie Bełżyce w latach 2004-2014 
 zasoby 

mieszkaniowe 
2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość mieszkań 
[szt.] 

miasto 2162 2175 2193 2195 2207 2237 2244 2252 

obszar wiejski 1909 1921 1944 1969 1977 1994 2009 2031 

Ogólna 
powierzchnia 
użytkowa [m

2
] 

miasto 158980 160732 163443 165945 167334 169140 170150 170846 

obszar wiejski 173932 175606 178505 185492 186434 188709 190764 193661 

Średnia pow. 
użytkowa 1 

mieszkania [m
2
] 

miasto 73,5 73,9 74,5 75,6 75,8 75,6 75,8 75,9 

obszar wiejski 91,1 91,4 91,8 94,2 94,3 94,6 95,0 95,4 

Pow. użytkowa na 
1 osobę [m

2
/1os.] 

miasto 22,4 22,9 23,5 24,1 24,3 24,8 25,2 25,5 

obszar wiejski 25,6 25,8 26,1 27,5 27,8 28,0 28,3 28,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

Zgodnie z danymi z 2007 r. według form własności w mieście i gminie Bełżyce dominują mieszkania 
będące własnością osób prywatnych (83,249 % - 3 226 mieszkań). 11,80% (626 mieszkań) stanowią mieszkania 
będące w zasobie spółdzielni mieszkaniowych, a kolejne 4,49% (205) mieszkania będące własnością gminy 
(komunalne) oraz 0,15% zasoby zakładów pracy (8 mieszkań). Najmniej, bo zaledwie 0,07% (6 mieszkań) należy 
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do pozostałych form własności, przy czym w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) nie znajdują 
się żadne mieszkania. 

Tabela 6. Zasoby mieszkaniowe według form własności w okresie 2004-2007 
 zasoby mieszkaniowe 2004 2005 2006 2007 

zasoby gminy (komunalne) 
miasto 167 160 160 154 

obszar wiejski 38 34 34 31 

zasoby spółdzielni 
mieszkaniowych 

miasto 626 626 626 486 

obszar wiejski 0 0 0 0 

zasoby zakładów pracy 
miasto 7 3 3 3 

obszar wiejski 1 0 0 0 

zasoby osób fizycznych 
miasto 1358 1376 1382 1539 

obszar wiejski 1868 1878 1885 1900 

zasoby BTS 
miasto 0 0 0 0 

obszar wiejski 0 0 0 0 

pozostałe 
miasto 4 4 4 4 

obszar wiejski 2 2 2 2 

zasoby ogółem 
miasto 2162 2169 2175 2186 

obszar wiejski 1909 1914 1921 1933 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

1.2.2. Tereny usługowo – produkcyjne 

Obiekty usług publicznych tj. administracji, oświaty, zdrowia, kultury, itp. zlokalizowane są przede 
wszystkim na obszarze miasta. W mieście zarejestrowanych jest również najwięcej podmiotów gospodarczych. 
Funkcje usług podstawowych, w tym komercyjnych rozwijają się także wzdłuż głównych ulic miejscowości 
gminnych.  

Działalność gospodarcza na terenie gminy prowadzona jest przez 1 017 (dane na koniec 2014 r.) 
zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej (na terenie miasta przez 669 podmioty, na obszarze wiejskim 
348 podmioty), z czego 94,3% należy do sektora prywatnego, a pozostałe 5,7% do sektora publicznego. 

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według sekcji PKD2007 w 2014 r. 

podmioty gospodarki narodowej 
obszar 
miasta 

obszar 
gminy 

razem razem [%] 

Sekcja A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

7 
0 
7 

25 
0 

25 

32 
0 

32 

3,15 

Sekcja B górnictwo i wydobywanie 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

4 
0 
4 

0,39 

Sekcja C przetwórstwo przemysłowe 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

43 
1 
42 

40 
0 

40 

83 
1 

82 

8,16 

Sekcja D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

0 
 

0 
0 

1 
 

0 
1 

1 
 

0 
1 

0,10 

Sekcja E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

5 
 

5 
0 

1 
 
0 
1 

6 
 
5 
1 

0,59 

Sekcja F budownictwo 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

56 
0 
56 

43 
0 

43 

99 
0 

99 

9,73 

Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

243 
 

0 
243 

90 
 

0 
90 

333 
 

0 
333 

32,74 

Sekcja H  transport i gospodarka magazynowa 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

40 
1 
39 

39 
0 

39 

79 
1 

78 

7,77 

Sekcja I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

17 
 

0 
17 

1 
 

0 
1 

18 
 

0 
18 

1,77 

Sekcja J informacja i komunikacja 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

8 
0 
8 

6 
0 
6 

14 
0 

14 

1,38 

Sekcja K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

20 
0 
20 

5 
0 
5 

25 
0 

25 

2,46 

Sekcja L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
sektor publiczny 

25 
9 

3 
0 

28 
9 

2,75 
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podmioty gospodarki narodowej 
obszar 
miasta 

obszar 
gminy 

razem razem [%] 

sektor prywatny 16 3 19 

Sekcja M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

45 
0 
45 

14 
0 

14 

59 
0 

59 

5,80 

Sekcja N działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

7 
 

0 
7 

7 
 
0 
7 

14 
 

0 
14 

1,38 

Sekcja O administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

4 
 

2 
2 

11 
 

0 
11 

15 
 

2 
13 

1,47 

Sekcja P edukacja 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

32 
21 
11 

17 
12 
5 

49 
33 
16 

4,82 

Sekcja Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

37 
2 
35 

14 
2 

12 

51 
4 

47 

5,01 

Sekcja R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

16 
3 
13 

5 
0 
5 

21 
3 

18 

2,06 

Sekcja S i T pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

60 
0 
60 

26 
0 

26 

86 
0 

86 

8,46 

Sekcja U organizacje i zespoły eksterytorialne 
sektor publiczny 

                    sektor prywatny 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0,00 

Ogółem 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

669 
44 

625 

348 
14 
334 

1017 
58 
959 

100,0 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

Przewaga sektora prywatnego zaznacza się prawie we wszystkich sekcjach. Wyjątek stanowią jedynie 
sekcje E (dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) i P 
(edukacja). Na terenie gminy nie zarejestrowano podmiotów należących do sekcji U (organizacje i zespoły 
eksterytorialne). 

W 2014 r. najwięcej podmiotów gospodarczych zostało zarejestrowanych w sekcji G (handel hurtowy i 
detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) – 32,74% wszystkich podmiotów oraz w 
sekcji F (budownictwo) oraz sekcji S i T (pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby) 
– odpowiednio 9,73% i 8,46%. 

 

1.2.3. Tereny inwestycji celu publicznego 

Wśród wiodących obszarów, na których realizowane są cele publiczne o znaczeniu lokalnym należy 
wymienić: 

 tereny gminnych dróg publicznych, ciągów pieszo - jezdnych i ciągów pieszych, 

 tereny obsługi technicznej, 

 tereny urządzeń wodnych i melioracji, 

 tereny usług publicznych, 

 tereny cmentarzy i gminnej zieleni urządzonej, 

 tereny ogólnodostępnych parkingów (miejsc postojowych dla samochodów) i/lub garaży, 

 pozostałe gminne tereny obsługi technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. 
Szczegółową charakterystykę obiektów realizujących cele publiczne zawarto w rozdziałach poniżej. 

1.2.4. Tereny zieleni i wody 

Na terenie miasta i gminy struktura terenów zieleni publicznej jest dość uboga – największe znaczenie ma 
park, który znajduje się na terenie rynku. Ponadto przy ul. Kazimierskiej znajduje się Plac Powstańców 
Warszawskich, który pełni rolę lokalnego skweru. Poza tym na terenie miasta nie ma parków, skwerów czy 
większych wkomponowanych zieleńców. Znajdują się jedynie niewielkie nasadzenia wokół kościołów 
parafialnych: p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Bełżycach, p.w. św. Andrzeja Boboli w Babinie, i p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Matczynie. 

Na terenie miasta i gminy występuje 5 parków podworskich w miejscowościach: Bełżyce, Babin, Krężnica 
Okrągła, Matczyn i Wronów. Nie mniej jednak, jedynie park w Bełżycach i Babinie można uznać za miejsce o 
cechach zieleni urządzonej. Pozostałe parki oprócz starodrzewia nie posiadają żadnego wyposażenia - wymagają 
rewaloryzacji.  
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Układ hydrograficzny miasta i gminy Bełżyce, w tym rzeki i jeziora, został scharakteryzowany w 
rozdziałach poniżej. 

Teren gminy został objęty obszarowymi formami ochrony zgodnie z wymogami ustawy o ochronie 
przyrody, co ma głównie przyczynić się do zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. 

1.2.5. Infrastruktura techniczna 

Miasto i gmina Bełżyce posiada 3 czynne komunalne ujęcia wody podziemnej. Poza ujęciami 
komunalnymi, na terenie gminy istnieją ujęcia wód podziemnych dla potrzeb indywidualnych gospodarstw 
domowych. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach zaopatruje w wodę m. Bełżyce oraz 
większość sołectw gminy (miejscowości Malinowszczyzna, Wierzchowiska Górne i Stare obsługiwane są przez 
ujęcie komunalne położone na terenach przyległych). Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 
68,0 km. 

Sieć kanalizacji sanitarnej jest słabo rozwinięta - istnieje wyłączenie w mieście Bełżyce i w części 
miejscowości Krężnica Okrągła, a jej długość wynosi 35,7 km. Na terenie miasta działa mechaniczno-biologiczna 
oczyszczalnia ścieków komunalnych. Ponadto na terenie miejscowości Babin znajduje się lokalna mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia ścieków 

Miasto Bełżyce oraz tereny wiejskie gminy zasilane są w energię elektryczną w układzie podstawowym i 
rezerwowym siecią linii elektroenergetycznych napowietrznych oraz kablowych o napięciu roboczym 15 kV. Na 
terenie miasta zlokalizowany jest GPZ "Bełżyce" zasilany dwoma liniami dwutorowymi wysokiego napięcia 110 kV 
relacji Abramowice-Bełżyce i Bełżyce-Poniatowa. Na terenie gminy i miasta znajduje się łącznie 20,27 km linii 
wysokiego napięcia. 

Na terenie miasta i gminy Bełżyce koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła posiada 
„Spomasz” Bełżyce SA. Działalność elektrociepłowni zakładowej w Bełżycach prowadzona jest w oparciu o 2 
kotły węglowe rusztowe WR5 oraz jeden kocioł rusztowy węglowy WR-2,5. Poza zaspokajaniem potrzeb 
własnych grzewczych „Spomasz” Bełżyce SA prowadzi produkcję i dystrybucję ciepła na potrzeby ogrzewania 
budynków mieszkalnych  i obiektów użyteczności publicznej oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. 

W pozostałej części miasta i na obszarze wiejskim nie ma zorganizowanego systemu ciepłowniczego. 
Cały obszar zaopatrywany jest w ciepło ze źródeł indywidualnych.  

Przez teren gminy Bełżyce przebiega gazociąg - magistrala wysokiego ciśnienia, o średnicy 250 mm, 
zasilający miasto Lublin (DN250 Poniatowa-Felin). Ponadto przez wschodnią część gminy przebiega magistrala 
wysokiego ciśnienia o średnicy 700 mm  DN 700 Jarosław-Puławy. 

Na trasie przebiegu w/w gazociągu zostały wybudowane w Bełżycach stacje redukcyjne I i II stopnia, 
poprzez które gaz, już jako średnio i nisko prężny, jest rozprowadzany do miasta Bełżyce i sąsiednich wsi. 

Gaz przewodowy został doprowadzony do wszystkich miejscowości gminy oprócz terenów położonych w 
południowej części gminy, tj.: Wierzchowiska Dolne, Zalesie, Skrzyniec, Kolonia Skrzyniec, Kolonii Krężnica 
Okrągła i miejscowości Dylążki. 

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych przy tzw. „drodze Czółnowskiej” zostało zamknięte pod 
koniec 2012 r. i poddane rekultywacji. W chwili obecnej na terenie miasta i gminy funkcjonuje Zakład 
Gospodarowania Odpadami w Bełżycach, który zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa 
lubelskiego 2017” pełni rolę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie 
Południowo-Zachodnim (obok Kraśnika). 

Odpady są odbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenie na działalność w tym zakresie. Na 
terenie gminy jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów "u źródła" (w budownictwie mieszkaniowym i 
zagrodowym) oraz poprzez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Szczegółową charakterystykę głównych systemów infrastrukturalnych zawarto w rozdziałach poniżej. 
 

1.2.6. Tereny specjalne i zamknięte 

Na obszarze miasta i gminy nie występują tereny specjalne. Nie występują także tereny zamknięte. 

1.2.7. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy można wydzielić w przestrzeni kilka wyróżniających się 
funkcji, z wyraźną dominacją: rolniczo - leśnej, mieszkaniowej oraz obsługi ludności. Analiza aktualnego 
zagospodarowania w kontekście istniejących uwarunkowań przyrodniczych oraz kulturowych wskazuje względną 
jego zgodność. 

Miasto Bełżyce pełni rolę wielofunkcyjnego ośrodka głównego, zapewniającego obsługę ludności gminy 
oraz tereny mieszkaniowe, obiekty sportu i rekreacji. Wspomagającymi ośrodkami dla Bełżyc są Krężnica Okrągła 
oraz Matczyn-Wojcieszyn - ze względu na walory historyczne, koncentrację usług oraz dogodne połączenia 
komunikacyjne (tj. bliskość Bełżyc i położenie przy drogach wojewódzkich). 

W granicach miasta wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 834 (ul. Kazimierska, Rynek, ul. Lubelska) 
charakterystyczny jest duży odsetek obiektów usługowych. W ich strukturze funkcjonalno-przestrzennej widoczne 
są: magazyny, składy budowlane, obiekty handlowe, restauracje/hotele/zajazdy, usługi związane z obsługą ruchu 
pojazdów, warsztaty, stacje paliw itp. Na terenie miasta  wzdłuż ul. Fabrycznej, a także ul. Przemysłowej 
zlokalizowane są większe zakłady przemysłowe, produkcyjne, składy i magazyny. 
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Współczesny wygląd poszczególnych miejscowości gminy wskazuje, że zarówno w przeszłości, jak i w 
teraźniejszości rolnictwo odgrywało tu ważną rolę. Brak jest przemysłu i dużych zakładów produkcyjnych (większe 
zakłady przemysłowe usytuowane są na terenie miasta Bełżyce np. „Spomasz” Bełżyce SA). Preferencje 
mieszkańców zmierzają w kierunku przetwórstwa rolnego. Stąd w krajobrazie gminy dominuje niska zabudowa 
zagrodowa oraz sady. Wyjątek stanowi zakład produkcyjny Uren Novaberry Sp. z o. o. zlokalizowany w 
miejscowości Krężnica Okrągła. Jednak stosunkowo niska wysokość obiektów nie powoduje znaczącego 
oddziaływania zakładu na krajobraz miejscowości, a jedynie na jego najbliższe sąsiedztwo. 

Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe predysponują południową i południowo-zachodnią część 
gminy do rozwoju turystyki. Rzeźba terenu jest dość urozmaicona. Znajduje się tu krajobraz Wyżyny Bełżyckiej. 
Najciekawsza w rzeźbie terenu jest dolina Zalesianki, która jest prawym dopływem Chodelki i bierze swój 
początek w tej części gminy. Na tym obszarze widoczne są też wysokie walory przyrodnicze i florystyczno-
faunistyczne gminy, co dodatkowo uatrakcyjnia tą część gminy. Oprócz Chodelskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu znajduje się tu Obszar Natura 2000 ”Wierzchowiska” (PLH060069).  

Do widocznych zabytków w krajobrazie kulturowym gminy można zaliczyć układ urbanistyczny Bełżyc, 
dawny budynek zamkowy w Bełżycach, zespół dworsko-parkowy w Babinie, Bełżycach i Matczynie oraz nieliczne 
zabytki sakralne. Wszystkie są dobrze zachowane i predysponują do włączenia ich w strukturę przyszłej 
infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej gminy (jako uzupełnienie atrakcji południowej i południowo-zachodniej - 
krajobrazowej części gminy).  

W dość jednorodnym krajobrazie gminy jedynymi zauważalnymi w skali lokalnej dominantami 
przestrzennymi są obiekty przemysłowe firmy „Spomasz” Bełżyce SA zlokalizowane przy ul. Fabrycznej i ul. 
Lubelskiej (teren ciepłowni) w Bełżycach. Obiekty szczególnie widoczne są przy wjeździe do Bełżyc od strony 
wschodniej i południowo-wschodniej. 
 Dominanty kulturowe w skali lokalnej stanowią ponadto zespoły sakralne w Babinie, Matczynie i 
Bełżycach, a także zespół pałacowo-parkowy w Babinie, Bełżycach i Matczynie. 

 

 

2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM 
STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, 
WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW 
OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO 

2.1. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO – ZASOBY 

2.1.1. Warunki klimatyczne 

Klimat gminy Bełżyce określany jest jako umiarkowany kontynentalny, suchszy i łagodniejszy niż w innych 
częściach województwa lubelskiego. Średnie roczne temperatury wynoszą tu ok. 7 ° C. Według IMGW średnia 
roczna temperatura w latach 1981-2010 r. w Lublinie wyniosła 7,3 °C (najcieplejszym miesiącem był lipiec ze 
średnią temperaturą 18,2°C, najchłodniejszym styczeń z temperaturą -2,9°C), średnia roczna suma opadów w 
tym samym okresie wyniosła 576,6 mm. Podobnie jak w całej Polsce dominują tu wiatry zachodnie, których 
średnia prędkość wynosi niespełna 7m/s. Okres wegetacyjny warunkujący rozwój roślinności trwa zwykle 210-220 
dni. 

2.1.2. Budowa geologiczna 

Gmina Bełżyce położona jest w granicach Niecki Lubelskiej. W budowie geologicznej podstawę stanowi 
cokół kontynentalny na głębokości ponad 10 000 m. Na nim znajdują się warstwy skał osadowych pochodzących 
z paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku. Są to głównie osady mułowcowo-piaszczyste, iłowcowe i drobnoziarniste 
piaskowce kwarcytowe. 

Miąższość utworów pochodzących z dewonu sięga 3 500 m, są to głównie dolomity częściowo z 
wkładkami piaskowco-mułowcowymi, osady margliste z fauną morską oraz wapienie. Na głębokości 1 100-1 880 
m znajdują się pokłady węgla kamiennego, piaskowców, skał ilasto-mułowcowych pochodzących z karbonu. 
Przykryte one są skałami pochodzącymi z jury, ich miąższość sięga 210 m. Są to m.in. wapienie gąbkowe, 
mułowcowe, piaskowce, margle mułowcowe, białe wapienie pelitowe i wapienie ziarniste. Na nich znajduje się 
seria utworów z kredy o miąższości 850-900 m – głównie wapienie, osady piaszczysto-margliste. 

Znajdujące się na tych utworach pyły, piaski, iły, piaskowce, mułowce z domieszką substancji organicznej 
pochodzą z kenozoiku (okres paleogen). Osady morskie w postaci piasków kwarcowych z domieszką glaukonitu 
oraz piaski, muły i iły z glaukonitem pochodzą z neogenu. Piaski i żwiry wodnolodowcowe ze zlodowacenia Odry 
(czwartorzęd) mają kilka metrów miąższości i występują płatowo na terenie całej gminy. Wśród utworów 
powierzchniowych w północnej i północno-zachodniej części gminy znajdują się lessy (piaszczyste i gliniaste), 
pochodzące ze Zlodowacenia Wisły. W dolinie Krężniczanki oraz w okolicach wsi Babin zalegają iły, mułki i piaski 
jeziorne. W dolinie rzeki występują także zamulone torfy niskie. Najmłodsze utwory na terenie gminy występują w 
południowo-zachodniej  części, są to piaski budujące wydmy. W centralnej części występują iły, gliny i piaski 
zwietrzelinowe.  

Budowa geologiczna nie stwarza barier dla rozwoju gminy. 
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2.1.3. Rzeźba terenu 

Gmina Bełżyce położona jest na granicy dwóch mezoregionów wyodrębnionych w granicach Wyżyny 
Lubelskiej: Równiny Bełżyckiej, Płaskowyżu Nałęczowskiego (Makroregion – Wyżyna Lubelska, podprowincja 
Wyżyna Lubelsko-Lwowska, Prowincja Wyżyny Polskie). Płaskowyż Nałęczowski obejmuje bardzo niewielki 
fragment gminy w północno-wschodniej części.  

Wg Kondrackiego teren gminy przynależy do Wyżyny Lubelskiej, która rozciąga się od przełomu Wisły 
przez Wyżyny Polskie na zachodzie poza dolinę Wieprza na wschodzie. Jej północną krajobrazową granicę z 
Niziną Południowopodlaską wyznacza 20-30 m stok płaskowyżu lessowego między Wisłą a Bystrzycą oraz 
zasięg płaskowyżu kredowego między Bystrzycą a Wieprzem. Na południu kończy się stopniami tektonicznymi, 
oddzielającymi od Kotliny Sandomierskiej i Wału Roztocza, od wschodu graniczy z krajobrazami poleskimi i 
Wyżyną Wołyńską. 
 

Równina Bełżycka - przylega od południa, pomiędzy doliną Wisły a doliną Bystrzycy, do Płaskowyżu 
Nałęczowskiego, przechodząc łagodnie nachylonym stokiem w Kotlinę Chodelską. Urzeźbienie tej części Wyżyny 
Lubelskiej jest słabe, wysokości względne niewielkie, chociaż wysokości nad poziomem morza na dziale wodnym 
Wisły i Bystrzycy przekraczają 230 m. Region rozciąga się na długości około 45 km, przy szerokości od 5 do 25 
km i zajmuje powierzchnię około 640 km. Centralnie usytuowane miasto Bełżyce (ok. 6,5 tys. mieszk.) jest 
lokalnym ośrodkiem usługowym, położonym na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych. Nieco większym 
miastem jest, położona na zachód od Bełżyc, Poniatowa. Wschodnim skrajem Równiny Bełżyckiej biegnie linia 
kolejowa z Lublina do Rozwadowa (Stalowej Woli) w Kotlinie Sandomierskiej. Równina Bełżycka jest regionem 
rolniczym, prawie bezleśnym. 
 

Płaskowyż Nałęczowski - osiąga wysokości ponad 200 m (kulminacja 253 m) i opada dwoma równoległymi 
stopniami wysokości 20-30 m zarówno na północy ku Wysoczyźnie Lubartowskiej, jak i na południu ku Równinie 
Bełżyckiej. Na wschodzie granicą jest dolina Bystrzycy pod Lublinem, a na zachodzie dolina Wisły pod 
Kazimierzem. W tych ramach zajmuje powierzchnię 625 km . Rozcinają go 3 doliny podłużne: dopływu Wisły - 
rzeczki Bystrej oraz dopływów Bystrzycy - Ciemięgi i Czechówki, a w pobliżu doliny Wisły gęsta sieć wąwozów. 
Płaskowyż Nałęczowski ze względu na urodzajne gleby jest zajęty prawie w całości pod uprawę, bezleśny i gęsto 
zaludniony. 
 

2.1.4. Warunki geologiczno-inżynierskie 

Budowa geologiczna, stosunki wodne i zachodzące na danym obszarze procesy geomorfologiczne są 
zasadniczymi elementami decydującymi o warunkach geotechnicznych terenu dla rozwoju budownictwa. Warunki 
geologiczne dla posadowienia budynków na przeważającej części gminy są dobre.  

Do obszarów niekorzystnych  do posadowienia budynków należą: 

 obszary den nieprzewietrzanych dolin, 

 skarpy dolin rzecznych, 

 tereny gdzie w utworach powierzchniowych dominują grunty niespoiste tj. piaski luźne, 

 podmokłe obniżenia terenu, 

 tereny predysponowane do występowania osuwisk.  
 

2.1.5. Surowce naturalne 

Na terenie gminy Bełżyce występują złoża kruszyw naturalnych głównie piasków. Mają one znaczenie dla 
lokalnego przemysłu budowniczego. 
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Rysunek 6. Rozmieszczenie złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych  (bez Malinowszczyzna, 

Malinowszczyzna VI, Malinowszczyzna V-p B, Zosin) 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Eksploatacja powierzchniowa, prowadzona na terenie gminy, wywołuje szereg zmian w środowisku. 
Zmianie ulega pokrycie terenu, warunki wodne oraz warunki bytowania roślin i zwierząt. Trwałym 
przekształceniom ulega rzeźba ternu i krajobraz, a wyrobiska i hałdy poeksploatacyjne wymagają 
przeprowadzenia szerokiej rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia. W części złóż eksploatacja została 
zaniechana.  

Szczegółowe informacje odnośnie udokumentowanych złóż kopalin oraz terenów górniczych ujętych w 
rejestrze zawiera rozdział pt. „Występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych”. 

 

2.1.6. Szata roślinna 

Lasy na terenie gminy Bełżyce stanowią ok. 9% całkowitej powierzchni. Zdecydowanie dominują tu 
grunty rolne zwłaszcza grunty orne. W lasach przeważają zbiorowiska borów i dąbrów. Wśród borów wyróżnia się 
bór mieszany dębowo-sosnowy z dominującymi gatunkami sosny pospolitej, dębu szypułkowego, dębu 
bezszypułkowego i domieszką brzozy brodawkowatej. Wśród krzewów dominują kruszyna, leszczyna, jarzębina 
pospolita, kalina koralowa i czeremcha. W runie występują typowe gatunki dla siedlisk borowych np. borówka 
czarna, pszeniec gajowy. Wśród dąbrów dominuje dąbrowa świetlista, w której dominuje dąb bezszypułkowy z 
niewielkim udziałem sosny. W warstwie krzewów występuje leszczyna, jarzębina, grusza pospolita, głóg jedno i 
dwuszyjkowy, berberys zwyczajny, szakłak pospolity i śliwa tarnina. W runie występują: koniczyna, przylaszczka 
pospolita i miłek wiosenny.  

Doliny rzeczne stały się siedliskiem sprzyjającym wytworzeniu się zbiorowiska olsu porzeczkowego z 
olszą czarną, domieszką brzozy brodawkowatej i omszonej oraz osiką. Wzdłuż rzeki Krężniczanki występują łąki 
okresowo wilgotne porastające przez rośliny takie jak trzęślica modra, dzięgiel leśny, krwiściąg lekarski, olszewnik 
kminkolistny i bliźniczkę psią trawkę 

W granicach gminy znajdują się dwa obszary objęte ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody. Są to Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Wierzchowiska (PLH060069) oraz Chodelski 
Obszar Chronionego Krajobrazu. Przedmiotem ochrony obszaru objętego ochroną w ramach sieci Natura 2000 
jest ciepłolubna dąbrowa oraz stanowisko dzwonecznika wonnego. Dąbrowa świetlista jest bogata w rzadkie i 
chronione gatunki roślin naczyniowych takich jak pluskwica europejska (Cimicifuga europaea), powojnik prosty 
(Clematis recta), parzydło leśne (Aruncus sylvestris), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), miodownik 
melisowaty (Melittis melissophyllum), lilia złotogłów (Lilium martagon). 4-hektarowa ostoja posiada także 
znaczenie jako miejsce występowania ginącej populacji dzwonecznika wonnego (Adenphora liliifolia). 

Teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmuje ochronę ekosystemów w tym m.in. 
zachowanie i poprawę stosunków wodnych ograniczenie nadmiernego odpływu wód, zachowanie lub odtwarzanie 
różnorodności biologicznej, ochronę i kształtowanie zadrzewień, ochronę specyficznych cech krajobrazu, 
tworzenie i ochronę korytarzy ekologicznych. 

Na terenie gminy znajdują się ponadto następujące pomniki przyrody: 

 Miłorząb chiński (obwód 208 cm) – Chmielnik, 
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 Lipa drobnolistna (400 cm) – Bełżyce, 

 2 buki pospolite – Bełżyce, 

 1 kasztanowiec biały (260 cm) – Krężnica Okrągła, 

 4 jesiony wyniosłe (230-320 cm) – Krężnica Okrągła, 

 Aleja lipowa - 42 lipy drobnolistne (200-540 cm) – Krężnica Okrągła. 
 

2.1.7. Świat zwierząt 

Warunki środowiskowe, zwłaszcza mała lesistość gminy i stosunkowo niska wartość przyrodnicza 
decydują o ubogiej różnorodności zwierzęcej. W strukturze zwierzęcej najpopularniejsze są kuropatwy, bażanty, 
zające. Występują tu także borsuki, lisy, jenoty, sarny, dziki, kaczki, piżmaki. Wśród ptaków zaobserwowano 
około 97 gatunków, spośród których do lęgowych zaliczono 67 gatunków. Największą różnorodnością wykazał się 
okres lęgowy, kiedy to zaobserwowano 73 gatunki. Zaobserwowano łącznie 34 gatunki kluczowe, 10 
wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, 1 z Polskiej Księgi Zwierząt, 27 SPEC w kategorii 1-3 (Species of 
European Conservation Concern). Wśród nich występują: białorzytka (Oenanthe oenanthe), błotniak stawowy 
(Circus aeruginosus), błotniak łąkowy (Circus pygargus), bocian biały (Ciconia ciconia), brzegówka (Riparia 
riparia), czajka (Vanellus vanellus), czeczotka (Carduelis flammea), czubatka (Lohophanes cristatus), derkacz 
(Crex crex), dudek (Upupa eops), dymówka (Hirundo rustica), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dzięcioł 
zielony (Picus virdis), gąsiorek (Lanius collurio), jarzębatka (Sylvia nisoria), kuropatwa (Perdix perdix), lerka 
(Lullula arborea), makolągwa (Carduelis cannabina), mazurek (Passer montanus), mewa srebrzysta (Larus typ 
argentatus), muchołowka szara (Muscicapa strata), oknówka (Delichron urbicum), ortolan (Embriza hortulana), 
pleszka (Phoenicurus phoenicurus), potrzeszcz (Emberiza kalandra), przepiórka (Coturnix coturnix), pustułka 
(Falco tinnunculus), sikora uboga (Alauda arvensis), srokosz (Lanius excubitor), szpak (Sturnus vulgaris), wróbel 
(Passer domesticus), żuraw (Grus grus). Ponad to: myszołów (Buteo buteo), myszołów włochaty (Buteo lagopus), 
krogulec (Accipiter nisus), jastrząb (Accipiter gentilis), kobuz (Falco subbuteo). 

 

2.1.8. Powiązania przyrodnicze 

Teren gminy Bełżyce znajduje się poza zasięgiem głównych korytarzy ekologicznych wyznaczanych w 
ramach sieci ECONET-PL.  

Na terenie gminy znajdują się natomiast Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu i Obszar Natura 
2000 Wierzchowiska PLH060069. Jako najcenniejsze elementy struktury przyrodniczej stanowią jednocześnie 
podstawowe powiązania przyrodnicze z sąsiednimi terenami cennymi ze względu na środowisko.  

 

 
Rysunek 7. Obszary chronione na tle terenów zieleni 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Tereny zieleni w gminie nie mają charakteru ciągłego i nie zawsze łączą się z terenami aktywnymi 
biologicznie na terenach gmin sąsiednich. Są stosunkowo rozdrobnione i poprzecinane zabudową mieszkaniową 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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co utrudnia swobodną migracje zwierząt i roślin. Na terenach leśnych dokonuje się także eksploatacji kruszyw 
naturalnych, co ma niekorzystny wpływ zarówno na krajobraz jak i środowisko przyrodnicze. Wpływa to także 
negatywnie na świat zwierzęcy, dla którego tak inwazyjna działalność człowieka stanowi swoisty rodzaj straszaka.  

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie zajmuje ponad 12 km² i znajduje się w jej południowej 
części. Obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, 
wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także 
pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Stanowią one jednocześnie siedliska dla większości gatunków zwierząt 
występujących na terenie gminy. 

Przedmiotem ochrony obszaru objętego ochroną w ramach sieci Natura 2000 jest ciepłolubna dąbrowa 

oraz stanowisko dzwonecznika wonnego. Dąbrowa świetlista jest bogata w rzadkie i chronione gatunki roślin 

naczyniowych takich jak pluskwica europejska (Cimicifuga europaea), powojnik prosty (Clematis recta), parzydło 

leśne (Aruncus sylvestris), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), miodownik melisowaty (Melittis 

melissophyllum), lilia złotogłów (Lilium martagon). 4-hektarowa ostoja posiada także znaczenie jako miejsce 

występowania ginącej populacji dzwonecznika wonnego (Adenphora liliifolia). 

System Przyrodniczy Gminy obejmuje tereny dolin rzecznych oraz większe koncentracje terenów 

leśnych i zadrzewień. Wschodnia część gminy położona jest w obszarze objętym programem kształtowania 

„zielonego pierścienia” wokół miasta Lublina. „Zielonemu pierścieniowi” przypisuje się poza stabilizującym 

wpływem na środowiskowe warunki życia w mieście również: 

− funkcję ochrony struktury ekologicznej z pozostałościami przyrody zbliżonej do naturalnej i osobliwościami 

przyrodniczo-krajobrazowymi, 

− funkcję ochrony tożsamości osadnictwa i krajobrazu wiejskiego przed semiurbanizacją, 

− funkcję ochrony struktury przestrzennej przed chaotyczną urbanizacją, prowadzącą z czasem do zupełnego 

zaniku charakterystycznego dla terenów podmiejskich krajobrazu mozaikowego, 

− funkcję buforową, osłabiającą presję miasta na tereny wiejskie, 

− funkcję wypoczynku codziennego i świątecznego dla mieszkańców miast. 

 

2.1.9. Wody powierzchniowe  

Według podziału na regiony hydrograficzne Wilgata (1998) gmina Bełżyce należy do II regionu – ubogiego 
w sieć rzeczną i duże obszary bezodpływowe w międzyrzeczach. Wynika to z obecności węglanowych skał w 
podłożu. Leży w subregionie  IID o dość zróżnicowanych stosunkach wodnych. 

Przez Bełżyce przebiega dział wodny dzieląc gminę na dwie zlewnie Wisły i Wieprza. Głównym ciekiem 
wodnym jest rzeka Krężniczanka należąca do rzek IV rzędu, leżąca w zlewni Wieprza. Jej długość wynosi 
niespełna 21 km, a jej źródło leży na zachód od Krężnicy Okrągłej. W południowej części gminy początek bierze 
Zalesianka, która jest prawym dopływem Chodelki. We wsi Wronówka źródło bierze bezimienny ciek również 
stanowiący prawostronny dopływ Chodelki. 

 

2.1.10. Wody podziemne 

Gmina Bełżyce leży w  granicach górnokredowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Niecka 
Lubelska (Lublin) GZWP nr 406, jest on tylko w nieznacznacznym stopniu pod wpływem antropogenicznym. 
Średnia głębokość ujęć wynosi 85 m. Jego zasoby szacuje się na 1 052,7 tys. m³/d. Według nowego 
proponowanego podziału leży w zasięgu JCWPd 88 i 89 (według podziału obowiązującego do 31.12.2015 r.  
JCWPd 106 i 107).  

 

2.1.11. Gleby 

Gmina Bełżyce jest dość złożona pod względem różnorodności gleb. W północnej części dominują  
gleby płowe wytworzone są na utworach lessowatych i pyłowych. W profilu gleby wyróżnia się warstwę próchnicy, 
poziom przemywania, poziom akumulacji i skałę macierzystą. Należą one do gleb średniej jakości (III – IV/V klasa 
bonitacyjna), zaliczane są do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego. 

W południowej natomiast gleby bielicowe i bielice wytworzone na piaskach słabogliniastych i gliniastych. 
Gleby bielicowe w swoim profilu charakteryzują się niewielkim poziomem akumulacyjnym związków żelaza i glinu, 
bielice natomiast posiadają bardzo niewielki poziom próchniczy. 

W południowo-zachodniej części występują rędziny kredowe, zasobne w składniki odżywcze. W 
granicach miasta Bełżyce można też znaleźć czarne ziemie. Lokalnie w dolinach cieków wodnych występują 
gleby torfowe. Powstały one na skutek długotrwałego osadzania się szczątków roślinności bagiennej w 
środowisku przesyconym wodą. Na terenie miasta Bełżyce na terenach, o stosunkowo wyższym stopniu 
urbanizacji występują gleby antropogeniczne.   

Szacuje się, że w gminie Bełżyce klasy bonitacyjne I-III zajmują około 44% powierzchni gminy. Wśród 
nich ponad 72 % stanowią gleby III klasy, natomiast II klasy bonitacyjne stanowią 27%. 
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Rysunek 8. Klasy bonitacyjne gleb 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie EGiB 2015 

 

2.2. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO-ZAGROŻENIA 

2.2.1. Zagrożenia i stan powietrza atmosferycznego 

Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza zalicza się: zakłady przemysłowe, kotłownie, paleniska 
domowe, transport i rolnictwo. Większość z nich to zanieczyszczenia energetyczne, powstające przy spalaniu 
paliw. Poszczególne kategorie zagospodarowania wpływają na stan powietrza poprzez:  

sektor komunalno-bytowy – głównie spalanie odpadów w domowych piecach, które nie wytwarzają 
wystarczająco wysokiej temperatury do całkowitego spalenia odpadów, takich jak tekstylia, guma i tworzywa 
sztuczne. W związku z czym do atmosfery przedostają się szkodliwe substancje w postaci sadzy, węglowodorów 
aromatycznych, merkaptanów oraz innych szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji. Zjawisko nasila się w okresie 
grzewczym, a szczególnie widoczne jest na obszarach zwartej zabudowy.  

źródła komunikacyjne – głównie zły stan techniczny pojazdów, przestoje w ruchu spowodowane złą 
organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg; zły stan nawierzchni dróg i rodzaj paliwa. Występowanie i 
nasilenie tych czynników powoduje, że na skrzyżowaniach i trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu 
występuje wysokie zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw (tlenek węgla, 
tlenek azotu, węglowodory lotne, związki ołowiu). Emisja komunikacyjna jest bardzo nierównomierna - związana 
ściśle z natężeniem pojazdów i zależy od pory dnia (wzrasta w godzinach szczytu tj. dojazdu do pracy i powrotu 
do domu) oraz roku (wzrasta w okresie letnim - wzmożony ruch turystyczny). Największy ruch samochodowy, a 
co za tym idzie największe zanieczyszczenie liniowe, występuje na drogach o utwardzonej nawierzchni, przede 
wszystkim na drogach krajowych. 

emisje technologiczne tj. emisje z pobliskich zakładów przemysłowych (procesy technologiczne, prywatne 
zakłady np. rzemieślnicze, rolnictwo) – główną przyczyną tego typy zanieczyszczeń jest przede wszystkim brak 
lub zły stan technicznych zabezpieczeń oraz przestarzałe procesy technologiczne.  
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Bliskie położenie Bełżyc w stosunku do centralnego ośrodka województwa bezpośrednio wpływa na jakość 
powietrza terenu całej gminy. Stosunkowo niski stopień urbanizacji gminy kompensuje się z sąsiedztwem 
aglomeracji lubelskiej. Zatem pomimo relatywnie niskiego udziału przemysłu w strukturze gospodarczej, a co za 
tym idzie spodziewanego niskiego wpływu na środowisko, charakter miasta (Lublin) i jego aglomeracji powoduje, 
że uciążliwości z tego wynikające wychodzą daleko poza jej obszar. 

Pomiary jakości powietrza atmosferycznego udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Lublinie wskazały, że dopuszczone normy przekroczone są jedynie w przypadku pyłu 
zawieszonego PM10. Głównymi źródłami jego emisji są: indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące węgiel, 
drewno, biomasę) oraz ruch komunikacyjny zwłaszcza drogowy. Uciążliwości wynikające z jego istnienia 
pogłębiane są przez niekorzystne warunki pogodowe – głównie brak wiatru.  

Oceny dokonuje się dla: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), benzenu (C6H6), tlenku węgla 
(CO) i ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartych w nim: ołowiu (Pb), 
arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (BaP) przy uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną 
zdrowia oraz dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i ozonu (O3) przy uwzględnieniu kryteriów związanych 
z ochroną roślin. 

 
Tabela 8. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 

uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi 

Nazwa 

strefy 

Kod 

strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 
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strefa 

lubelska 
PL0602 A A C A A A A A A A C B 

klasa A - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych bądź poziomów 
docelowych,  
klasa B – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów 
dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,  
klasa C - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w 
przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe  
Źródło: WIOŚ, Lublin 2014 

Tabela 9. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 

uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

Nazwa strefy Kod strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru 

całej strefy 

dwutlenek siarki SO2 tlenki azotu NOX Ozon O3 

strefa lubelska PL0602 A A A 

klasa A – poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania  

Źródło: WIOŚ, Lublin 2014 

Na jakość powietrza na terenie gminy wpływają przede wszystkim lokalne źródła zanieczyszczeń 
pochodzące ze spalania paliw. Ciągłej poprawie ulega jakość powietrza pod względem zawartości siarki i tlenku 
węgla, co wynika z poprawiającej się jakości paliw stosowanych do ogrzewania budynków oraz stosowania 
nowych technologii. Wzrasta zawartość tlenków azotu, którego głównym źródłem pochodzenia jest transport 
komunikacyjny - ilość samochodów na drogach ciągle rośnie. Na ograniczenie tlenków azotu w powietrzu może 
wpłynąć: poprawa stanu technicznego pojazdów – nowsze samochody posiadają instalacje zmniejszające emisję 
szkodliwych substancji do atmosfery oraz dbanie o właściwy stan techniczny nawierzchni. 

2.2.2. Klimat akustyczny 

Największe zagrożenie dla klimatu akustycznego na terenie gminy stanowi hałas drogowy, co jest 
związane przede wszystkim z gwałtownym przyrostem w ostatnich latach liczby samochodów. Przez teren gminy 
nie przebiega żadna linia kolejowa, nie mieści się tu również żaden port lotniczy. W sąsiedniej gminie – 
Konopnica, w miejscowości Radawiec (w odległości około 3 km od granicy gminy) znajduje się Aeroclub Lubelski, 
którego wpływ na klimat akustyczny przylegającej części gminy Bełżyce jest znikomy. 
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Pozytywnym czynnikiem poprawiającym klimat akustyczny gminy jest istnienie obwodnicy Bełżyc. 
Wyprowadza ona główny ruch samochodowy poza tereny zabudowane miasta, dzięki czemu hałas 
komunikacyjny jest jeszcze mniej uciążliwy, zwłaszcza na terenach zabudowanych.. 

Monitoring hałasu prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinienie obejmuje 
miasta ani gminy Bełżyce gdyż nie jest to miejsce potencjalnie narażone na zagrożenia ponadnormatywnym 
hałasem. 

 

2.2.3. Pole elektromagnetyczne 

Badania poziomu pola elektromagnetycznego z 2012 r. przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Lublinie wskazały, że na terenie całego województwa lubelskiego nie dochodzi do 
przekroczeń wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m. Jeden z punktów 
pomiarowych został zlokalizowany na terenie gminy w mieście Bełżyce przy ul. Zamkowa/Spółdzielcza. Średnia 
arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 
elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz uzyskanych dla punktu 
pomiarowego wyniosła zaledwie 0,08 V/m. 

Na obszarze miasta i gminy znajdują się potencjalne źródła pól elektromagnetycznych i należą do nich: 

 3 stacje bazowe telefonii komórkowej. Stacje bazowe emitują pola elektromagnetyczne na dużej wysokości, 
nie stwarzając zagrożenia dla okolicznych mieszkańców., 

 dwie linie jednotorowe wysokiego napięcia 110 kV relacji Abramowice-Bełżyce i Bełżyce-Poniatowa.  
 

Tabela 10. Wykaz pozwoleń radiowych dla stacji  

Lp. Nazwa Operatora Nr Decyzji Rodz. decyzji Data ważności Lokalizacja Id Stacji 

1 P4 Sp. z o.o. GSM900/4/1677/2/11 
Zmiana 

pozwolenia 
2019-05-31 

Bełżyce, ul. Fabryczna 

20 
LUB3312 

2 P4 Sp. z o.o. MNET/4/2882/1/14 Pozwolenie 2024-01-31 
Bełżyce, ul. Fabryczna 

20 
LUB3312 

3 POLKOMTEL S.A. GSM900/1/3299/1/08 Pozwolenie 2018-09-30 
Bełżyce, Fabryczna 2, 

komin 
11714 

4 POLKOMTEL S.A. GSM900/1/6126/2/12 Pozwolenie 2023-01-31 Bełżyce, Fabryczna 2 11714 

5 POLKOMTEL S.A. MNET/1/40346/2/14 
Zmiana 

pozwolenia 
2018-06-30 Bełżyce, Fabryczna 2 11714 

6 
T-Mobile Polska 

S.A. 
MNET/11/86083/4/15 

Zmiana 

pozwolenia 
2022-09-30 Bełżyce, Fabryczna 2 27354 

7 SFERIA S.A. LTE800/9/1027/1/14 Pozwolenie 2018-12-31 Bełżyce, Fabryczna 2 BT11714 

8 MOBYLAND LTE1800/10/0935/1/12 Pozwolenie 2022-07-31 
Bełżyce, Fabryczna 2, 

komin 
P11714 

9 AERO 2 Sp. z o.o. UMTS900/5/1669/1/12 Pozwolenie 2022-10-31 Bełżyce, Fabryczna 2 P11714 

10 P4 Sp. z o.o. UMTS900/4/0668/1/11 Pozwolenie 2021-05-31 Bełżyce, Fabryczna 20 LUB3312 

11 P4 Sp. z o.o. UMTS2100/4/3006/2/11 
Zmiana 

pozwolenia 
2019-05-31 Bełżyce, Fabryczna 20 LUB3312 

12 POLKOMTEL S.A. UMTS2100/3/2530/1/08 Pozwolenie 2018-08-31 Bełżyce, Fabryczna 2 11714 

13 
T-Mobile Polska 

S.A. 
UMTS2100/2/3787/1/11 Pozwolenie 2021-05-31 Bełżyce, Fabryczna 2 27354 

Źródło: https://www.uke.gov.pl/ 
 

W przypadku linii energetycznych konieczność ewentualnego wyznaczenia pasa ochronnego po 

przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów ustala zarządca linii. Zazwyczaj ewentualne oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych nie przekracza ustalonego i wyłączonego spod zabudowy pasa technicznego, 

wyznaczanego dla prawidłowej obsługi i konserwacji linii.  

Szczegółowe zapisy odnośnie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, 

poz. 1883). 

 

2.2.4. Zagrożenia i stan gleb 

Gmina nie posiada aktualnych badań stanu gleb. Można jednak przypuszczać, że stan ten nie uległ 
zmianie od czasu ostatnich pomiarów, gdyż krajobraz nie uległ znacznym przekształceniom, a gleby są 
komponentem środowiska, który na skutek podobnych przekształceń ulega powolnej ale stałej degradacji.  

Badanie przedstawione przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie w 2005 r. wskazują, że 
gleby kwaśne i bardzo kwaśne (na glebach bardzo lekkich odczyn <4,5 pH, na glebach ciężkich 6,5 pH) stanowią 

https://www.uke.gov.pl/
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21-40% wszystkich gleb w gminie. Przyczyną zakwaszenia są: klimat umiarkowany z przewagą opadów nad 
parowaniem; rośliny, które pobierają niezbędne im do wzrostu pierwiastki zwłaszcza Ca i Mg; czynniki 
antropogeniczne związane z uprawianiem rolnictwa (stosowanie nawozów) oraz szeroko rozumiana gospodarka 
wpływająca na ogólne zanieczyszczenia powietrza, a w konsekwencji także i na opady. Dla gleb tych w 
większości wskazane jest wapnowanie, które ogranicza negatywne skutki zakwaszenia gleb. 

Z rolniczego punktu widzenia największe znaczenie ma zawartość w glebie pierwiastków takich jak fosfor, 
potas i magnez - w formach przyswajalnych. Wpływają one na jakość i zasobność plonów. Gleby IV i V klasy 
zasobności w fosfor, odpowiadające niskiej i bardzo niskiej zasobności, zajmują mniej niż 20% gminy. Gleby te 
zawierają mniej niż 10,0 mg P205/100g gleby. Niska i bardzo niska zawartość potasu (na glebach lekkich <7,5 
K2O mg/100 g gleby, na ciężkich <15,0 K2O mg/100 g gleby) występuje na powierzchni gminy zawierającej się w 
przedziale 21-40%. Trzecim podstawowym pierwiastkiem chemicznym warunkującym dobrą jakość gleb jest 
magnez. W gminie ponad połowa gleb (61-80%) posiada niedobory tego pierwiastka. Na glebach tych zawartość 
Mg/100g wynosi <2,0 na glebach lekkich i <6,0 na glebach ciężkich. 

Oprócz upraw rolnych prowadzących do wyjałowienia gleb największe zagrożenie stanowią zasolenie oraz 
alkalizacja gleb. Źródłem jej są zarówno czynniki naturalne (skała macierzysta) jak i antropogeniczne takie jak 
emisja pyłów o odczynie zasadowym, paleniska indywidualne, alkaiczne związki używane do ograniczania 
śliskości jezdni. Wyżej wymienione czynniki prowadzące do wzrostu pH są także przyczyną zasolenia gleb. 
Nadmierna koncentracja tych środków powoduje ograniczanie możliwości pobierania składników pokarmowych 
przez rośliny, a niektóre substancje są wręcz toksyczne dla roślin. 

 

2.2.5. Przekształcenia powierzchni ziemi i zagrożenia występowania masowych ruchów ziemi 

Przekształcenia powierzchni ziemi związane są głównie z działalnością antropogeniczną, gdyż czynniki 
naturalne odgrywają tu drugorzędną rolę. Naturalne uwarunkowania środowiska przyrodniczego powodują, że w 
zdecydowanej większości gminy nie występują żadne zagrożenia występowania masowych ruchów ziemi. 
Degradacja powierzchni glebowo-roślinnej (erozja i spływy powierzchniowe) poprzez osuwanie się mas ziemi 
mogą występować lokalnie w południowej części gminy w miejscowości Skrzyniec (wzdłuż cieku Zalesianka) w 
związku ze spadkiem terenu przekraczającym 7% oraz w północnej części gminy w miejscowościach Chmielnik i 
Wojcieszyn, gdzie również występują nachylenia terenu sprzyjające samoistnym przekształceniom. Na terenach 
tych wskazane jest prowadzenie obserwacji krawędzi, ze względu na możliwość nasilenia się erozji gruntu (np. w 
wyniku intensywnych opadów lub użytkowania terenu). 

Pozostałe przekształcenia związane są głównie z bezpośrednią i pośrednią działalnością człowieka. 
Użytkowanie terenu związane zarówno z budownictwem mieszkaniowym, wprowadzaniem infrastruktury 
technicznej, komunikacji (nasypów/wykopów) jak i rolnictwem pociąga za sobą zmiany ukształtowania terenu. Na 
ogół są one stosunkowo nieznaczne, polegające na wyrównaniu terenu i wyprofilowaniu odpowiedniego spadku, 
bez znacznej ingerencji. Na terenie gminy obserwuje się jednak także inne rodzaje działalności, których 
oddziaływanie na powierzchnię ziemi jest zdecydowanie silniejsze tj. wydobywanie kruszyw naturalnych. Na tych 
obszarach krajobraz jest szczególnie zmieniony, często trwale zdegradowany. W związku z tym istotne jest 
przeprowadzenie rekultywacji po zakończeniu eksploatacji wyrobiska. Sposób prowadzenia prac, w przypadku 
wydobycia opartego na koncesji, określony jest w jej treści a wymóg jej przeprowadzenia spoczywa na 
właścicielu/przedsiębiorcy.  

 

2.2.6. Zagrożenia i stan wód 

Monitoring i jakość wód powierzchniowych 
Ostatnie badania jakości wód powierzchniowych odnośnie cieków wodnych przepływających przez gminę 

Bełżyce zostały przeprowadzone w 2010 r. na rzece Krężniczanka w punkcie pomiarowo-kontrolnym Krężnica 

Jara na terenie gminy Niedrzwica Duża. Można jednak przypuszczać, że jakość i stan wody na odcinku w gminie 

jest nie gorszy niż punkcie kontrolnym. Badania wskazały na umiarkowany stan ekologiczny rzeki.  

Tabela 11. Stan ekologiczny rzeki Krężniczanka w punkcie Krężnica Jara w 2010 r. 

Klasa elementów biologicznych Klasa elementów 

hydromorfologicznych 

Klasa elementów 

fizykochemicznych 

III umiarkowana 
(makrobezkręgowce bentosowe) 

I bardzo dobra poniżej stanu dobrego 
(fosforany) 

Stan ekologiczny 

UMIARKOWANY 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie WIOŚ, Lublin 2013 

 

Pozostałe cieki nie zostały objęte monitoringiem. Przypuszcza się jednak, że na terenie gminy może 
istnieć zagrożenie zanieczyszczenia wód nawozami oraz innymi substancjami pochodzenia rolniczego, a także 
zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego. 

Monitoring i jakość wód podziemnych 
Ostatnie badania stanu wód podziemnych zostały przeprowadzone w 2011 r. Wykazały one, że wody 

podziemne są w dobrym stanie chemicznym i dobrej jakości – II klasy. Charakteryzują się podwyższoną 
zawartością wapnia co jest skutkiem budowy geologicznej. Ocena wód pod kątem badań mikrobiologicznych w 
województwie wykazała zanieczyszczenie wód źródlanych bakteriami grupy coli. 
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2.2.7. Zagrożenia fauny i flory  

Przekształcenia w różnorodności biologicznej fauny i flory spowodowane są zmianami komponentów 
przyrodniczych.  

Zbiorowiska roślinne narażone są na : 

 wypieranie zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych przez zbiorowiska synantropijne; 

 zanik gatunków rzadkich i chronionych; 

 introdukcję – wprowadzanie nowych, obcych, konkurencyjnych gatunków. 

Zwierzęta narażone są głównie pośrednio, poprzez zmiany warunków siedliskowych, takich jak: 

 rozdrobnienie powierzchni lasów; 

 likwidację powiązań lokalnych; 

 wprowadzanie nowych obszarów zabudowanych; 

 wprowadzanie liniowych barier migracyjnych; 

 osuszanie terenów podmokłych oraz prace związane z ochroną przeciwpowodziową (zmniejszające 
populacje ptactwa wodnego i przywodnego). 

Ochrona walorów przyrodniczych na terenie gminy powinna opierać się na racjonalnym gospodarowaniu 
zasobami dziedzictwa naturalnego oraz zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

Istotnym dla prawidłowego funkcjonowania systemu przyrodniczego jest zachowanie i ochrona istniejących 
lasów oraz, co równie istotne, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, stanowiących ostoję roślinności i schronienie 
dla zwierzyny na terenach o nieciągłej strukturze lasów. Wiele zależy tu od działalności władz gminy i 
podejmowanych przez nie decyzji, w związku z brakiem skutecznej ochrony takich obszarów w obowiązującym 
prawie. 

 

2.2.8. Zagrożenia i stan lasów 

Zagrożenie dla lasów stwarzają pożary, zaśmiecenie, szkodliwe owady i grzyby, zwierzęta oraz 
zagrożenia związane z sąsiedztwem przemysłu.  

Zagrożenie biologiczne stanowią szkodliwe owady oraz patogeniczne grzyby. Na uszkodzenia narażone 
są w szczególności lasy z dominującym udziałem sosny zwyczajnej w strukturze gatunkowej. Podejmowane 
działania mają charakter prewencyjny i dotyczą prowadzenia monitoringu zagrożeń oraz, w razie stwierdzenia 
takich potrzeb, okresowych oprysków. Wśród grzybów patogenicznych największe zagrożenie stwarza huba 
zwyczajna i opieńka miodowa, atakujące ponownie głównie sosnę. Działania zapobiegawcze polegają na 
usuwaniu drzew zainfekowanych oraz szczepieniu konkurencyjną grzybnią. Do powstawania uszkodzeń 
mechanicznych drzewostanów przyczyniają się (oprócz człowieka) duże zwierzęta, jak sarna czy daniel. Nieco 
gorsza sytuacja występuje w przypadku lasów prywatnych, gdzie kształtowanie właściwej struktury pionowej 
drzewostanu oraz jego pielęgnacja często ograniczane są do niezbędnego minimum. Przewaga kompleksów o 
dużym rozdrobnieniu i niewielkich powierzchniach (głównie w lasach prywatnych) stwarza wiele problemów z 
zakresu gospodarki leśnej i ochrony przyrody. 

Podatne na występowanie pożarów w okresach długotrwałej suszy są lasy borowe z dominującym 
udziałem sosny, gdzie odkłada się trudno rozkładająca się, sucha ściółka. 

Na złą kondycję drzewostanów wpływa stres wodny wywołany obniżeniem poziomu wód gruntowych. 
Dochodzi do tego w wyniku prowadzonej działalności odkrywkowych kopalni w południowo-zachodniej części 
gminy. Niekorzystne warunki wodne przekładają się na odporność biologiczną drzew, czyniąc je podatniejszymi 
na infekcje - szkodników wtórnych oraz chorób grzybowych, które wpływają na wzrost występowania posuszu.  

 

2.2.9. Inwestycje uciążliwe dla środowiska i zdrowia mieszkańców 

Wśród zakładów i podmiotów gospodarczych posiadających przemysłowe lub energetyczne źródła 

zanieczyszczenia powietrza znajdują się: 

 Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz” Bełżyce S.A.,  

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach, 

 Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, 

 Stacje tankowania paliw, 

 Chłodnie: LST Polska, Novaberry, Nova-fruct,  

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.  
 

2.3. ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA 

Gmina Bełżyce jest gminą miejsko-wiejską, w której użytki rolne wciąż stanowią większą część 
powierzchni. Wśród nich dominują grunty orne, zajmując ok. 78% powierzchni. Przeważają gospodarstwa 
średniej wielkości 5-10 ha, równie dużo jest gospodarstw 10-20 ha oraz 1-5 ha. Zdecydowanie mniejsze 
znaczenie odgrywają gospodarstw powyżej 20 ha.  
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Tabela 12. Struktura użytkowania użytków rolnych 
 

Użytki rolne w ha 

grunty orne sady łąki pastwiska 

Bełżyce 10570 392 149 64 

Tereny wiejskie 8571 383 112 58 

M. Bełżyce 1999 9 37 6 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

 

Rysunek 9. Gospodarstwa indywidualne według powierzchni użytków rolnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Struktura powierzchniowa gospodarstw przedstawia się stosunkowo korzystnie. Najmniejsze 

gospodarstwa do 1 ha stanowią jedynie ok. 3% wszystkich gospodarstw. Największy udział mają gospodarstwa 

powyżej 5 ha stanowiąc ok 30%. Zbliżony udział mają gospodarstwa wielkości 10 – 20 ha oraz 1 – 5 ha, 

odpowiednio 27 % i 26%. Pozostałe 14% to te o wielkości przekraczającej 20 ha.  

 

Rysunek 10. Powierzchnia zasiewów wg roślin w 2002 (w ha) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

Jednostka terytorialna 
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Wśród roślin uprawianych na gruntach rolnych największe areały zajmowane są pod pszenicę ozimą oraz 
jęczmień jary. Zajmują łącznie ok 3 600 ha. Nieco mniejsze powierzchnie zajmowane są pod uprawy ziemniaków 
oraz różnych mieszanek zbożowych. Zdecydowanie mniejsze znaczenie w uprawach mają żyto, owies, buraki 
cukrowe czy pszenica jara. Uzupełnienie stanowią uprawy warzyw, roślin okopowych (pastewnych), rzepaku, 
rzepiku, strączkowych, kukurydzy, gryki, prosa, pszenżyta ozimego i jęczmienia ozimego.  
 

2.4. LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA 

Lasy w gminie Bełżyce stanowią ok 11% powierzchni. Jest to relatywnie mało zwłaszcza w stosunku do 
lesistości kraju wynoszącej ok. 29% i województwa ok. 23%. Przyczyną takiej sytuacji są uwarunkowania 
glebowe sprzyjające rozwojowi upraw rolnych. Lasy koncentrują się we wschodniej i południowo-wschodniej 
części gminy.  

W stosunku do lat ubiegłych ich powierzchnia nieznacznie wzrosła i aktualnie wynosi ok. 1493,1 ha. 
Największy przyrost powierzchni leśnych odnotowano w 2007 r. – ponad 100 ha. Zwiększanie lesistości w gminie 
jest zgodne z ogólną polityką kraju.  

 

Tabela 13. Lesistość w gminie w latach 2004-2012 

 Lesistość w ha 

Bełżyce 2004 2006 2008 2010 2012 

1381,1 1385,3 1492,0 1492,0 1493,1 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

W strukturze własności dominują lasy prywatne, lasy publiczne stanowią ok. 15% lasów w gminie. Wśród 
nich większość to lasy należące do Skarbu Państwa, lasy gminne to zaledwie 3 ha. Lasy prywatne należą w 
zdecydowanej większości do osób fizycznych, jedynie ok. 0,5% lasów należy do wspólnot gruntowych.  

Tabela 14. Struktura własności w gminie w 2012 r. 

Jednostka terytorialna 

ogółem 

prywatne publiczne 

osób 
fizycznych 

wspólnot 
gruntowych 

gminne 
Skarbu 

Państwa 

2012 2012 2012 2012 2012 

ha ha ha ha ha 

Bełżyce 1493,1 1248,70 6,00 3,00 235,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

Lasy te należą do Nadleśnictwa Świdnik (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie). Dominują 
tu zdecydowani lasy świeże. Nieco mniejszy udział mają lasy mieszane świeże i bory mieszane świeże. Wśród 
gatunków drzew najczęściej pojawiają się: sosna, dąb, brzoza, olsza, grab. W całym nadleśnictwie dominują 
drzewostany IV klasy wieku tj. 60-80 lat – ok. 43%. Nieco mniej ale równie stosunkowo dużo zajmują 
drzewostany V (80-100 lat) i III (40-60)  klasy zajmując odpowiedni 19 % i 13%.  

 

2.5. WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

Niewielka część gminy została objęta ochroną zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody tj. 
Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Obszar Natura 2000 Wierzchowiska (PLH060069). Ma to 
głównie przyczynić się do zachowania wartości przyrodniczych. Ponad to gmina nie wyróżnia się zróżnicowanym 
krajobrazem, zwłaszcza ze względu na rolniczy charakter terenu. 

 Ciekawe z punktu widzenia walorów krajobrazowych są tereny położone wzdłuż cieków wodnych. 
Różnice wysokości oraz towarzysząca roślinność są warte uwagi, zarówno ze względów przyrodniczych jak i 
krajobrazowych. 

 
 

3. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ 
ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH 

3.1. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN 

Na terenie gminy występuje 14 złóż kopalin pospolitych (stan na 31 XII 2014 r.), głównie piasków. Są 
one stosunkowo niewielkie, średnia wielkość złoża nie przekracza 3 ha. W większości z nich eksploatacja została 
zaniechana.  
 

Tabela 15. Złoża kopalin 

        Nr 
rejest

ru 
Nazwa 

Stan 
zagospodarow

ania 

Złoże 
kopaliny 

Kopaliny wg 
NKZ 

Kopalina 
Pow. 
złoża 
[ha] 

Miąższość 
złoża 

średnia 

Rekultywacja 
Kierunek: 

KN Cuple Eksploatacja pospolitej bd Piasek, 0,96 2,24 leśny 

http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLH060069
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        Nr 
rejest

ru 
Nazwa 

Stan 
zagospodarow

ania 

Złoże 
kopaliny 

Kopaliny wg 
NKZ 

Kopalina 
Pow. 
złoża 
[ha] 

Miąższość 
złoża 

średnia 

Rekultywacja 
Kierunek: 

6121 złoża 
zaniechana 

kruszywa 
naturalne 

KN 
6539 

Cuple II Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej złoża piasków 
budowlanych 

Piasek, 
kruszywa 
naturalne 

1,24 1,50 leśny 

KN 
7715 

Cuple III Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej Złoża kruszyw 
naturalnych i 
materiałów 
pokrewnych 

piasek 1,89 1,47 leśny 

KN 
17195 

Cuple V Złoże 
zagospodarowa

ne 

pospolitej Złoże piasków 
budowlanych 

piasek, 
kruszywa 
naturalne 

1,14 1,36 bd 

KN 
17572 

Cuple VI złoże 
rozpoznane 
szczegółowo 

pospolitej bd piasek, 
kruszywa 
naturalne 

1,99 1,80 bd 

KN 
3506 

Dylążki Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej bd piasek, 
kruszywa 
naturalne 

4,70 5,30 bd 

KN 
6893 

Dylążki II Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej bd piasek, 
kruszywa 
naturalne 

0,55 2,41 rolniczo-
leśny 

KN 
6169 

Malinowsz
czyzna. 

Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej bd piasek, 
kruszywa 
naturalne 

0,98 4,56 leśny 

KN 
6631 

Malinowsz
czyzna III* 

Złoże 
eksploatowane 

okresowo 

pospolitej Złoża piasków 
budowlanych 

piasek, 
kruszywa 
naturalne 

7,06 3,63 leśny 

KN 
8579 

Malinowsz
czyzna VI 

Złoże 
rozpoznane 
szczegółowo 

pospolitej Złoże piasków 
budowlanych 

piasek 0,22 1,63 leśny 

KN 
8262 

Malinowsz
czyzna. V-

p B 

Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej Złoże piasków 
budowlanych 

piasek 0,34 2,76 leśny 

KN 
17298 

Malinowsz
czyzna  

IX 

Złoże 
rozpoznane 
szczegółowo 

pospolitej bd piasek bd bd bd 

KN 
16009 

Skrzyniec 
Kolonia 

(Pole A i B) 

Złoże 
zagospodarowa

ne, Pole B w 
trakcie 

rekultywacji 

pospolitej Złoże piasków 
budowlanych 

piasek 1,96 2,21 Rolniczo-
wodny, leśny 

KN 
6130 

Zosin Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej Złoża 
mieszanek 
żwirowo-

piaskowych 

piasek 1,05 2,65 rolniczy 

Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/zloza/wyszukiwanie.jsf?conversationContext=1 
*Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2015 r., znak RŚ-IV.7427.70.2015.MASK został 

zatwierdzony Dodatek nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Malinowszczyzna III” w kat. C1 

wyznaczający jego nowe granice – część złoża wyłączona pod rekultywację w kierunku leśnym. 
 

Kopaliny te nie należą do tych o szczególnie dużym znaczeniu gospodarczym. Na załączniku graficznym 

stanowiącym integralną część studium nie została wskazana lokalizacja złóż: Malinowszczyzna, 

Malinowszczyzna VI, Malinowszczyzna V-p B, Zosin.   

 

3.2. ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH 

Gmina Bełżyce leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406, którego powierzchnię 
szacuje się na ok. 6 650 km². Prawie na całym obszarze GZWP 406 głównym użytkowym poziomem 
wodonośnym  jest górnokredowy (lokalnie paleoceńsko-górnokredowy, neogeńsko-górnokredowy lub 
czwartorzędowo-górnokredowy) poziom wodonośny. Paleoceńsko-górnokredowy poziom wodonośny występuje 
w północnej części zbiornika. Neogeńsko-górnokredowy poziom wodonośny występuje w południowej części. 
Wodonośne osady miocenu reprezentowane przez wapienie detrytyczne, litotamniowe , rafowe i serpulowe oraz 

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/zloza/wyszukiwanie.jsf?conversationContext=1
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piaski i piaskowce zalegają na zawodnionych osadach kredy. Bezpośredni kontakt obu wartsw wodonośnych 
sprawia, że wody podziemne poziomów neogeńskiego i kredowego są w ścisłym związku hydraulicznym, tworząc 
jeden zbiornik wód podziemnych. Miąższość utworów mioceńskich wynosi od 10 do  40 m. Wodonośność tego 
poziomu jest znaczna a wydajność studni wynoszą do 70 m³/h. 

Na przeważającym obszarze zbiornika, osady węglanowe występują bezpośrednio na powierzchni lub 
przykryte są niewielkiej miąższości utworami młodszymi. Jedynie w części północnej występują dość znacznej 
miąższości piaszczyste osady paleogenu, neogenu i czwartorzędu. Utwory te oddzielone są od poziomu 
paleceńsko-górnokredowego słabo przepuszczalnymi lub nieprzepuszczalnymi warstwami. Występuje w nich 
paleogeński lub czwartorzędowy podrzędny poziom wodonośny. W dolinach i pradolinach rzek: Wisły, Wieprza, 
Bystrzycy, Poru, Chodelki i Kurówki czwartorzędowe osady piaszczyste tworzą wspólny czwartorzędowo-
górnokredowy poziom wodonośny. W północno-zachodnim obszarze zbiornika głównym użytkowym poziomem 
wodonośnym jest czwartorzęd. Występujące w okolicach Annopola wapienie jurajskie nie są zbadane i 
ujmowane. Na południu, w okolicach Modliborzyc główny użytkowy poziom wodonośny związany jest z 
mioceńskimi wapieniami rafowymi i litotamniowymi.  

Kredowy, główny użytkowy poziom wodonośny związany jest z marglami, opokami, gezami, kredą piszącą 
oraz z innymi przejściowymi typami litologicznymi, pprzechodzącymi w układzie facjalnie jedne w drugie, co 
łącznie z pionową zmiennością wykształcenia litologicznego sprawia, że warunki występowania wód 
podziemnych są przestrzennie zróżnicowane. Zróżnicowanie potęguje stopień zaangażowania tektonicznego i 
wynikająca z niego szczelinowość masywu skalnego. 

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zawodnienie zbiornika lubelskiego jest stopień 
szczelinowatości skał, który jest zależny od wykształcenia litologicznego. Margle ilaste i kreda pisząca ze 
znacznym udziałem minerałów ilastych, nie zachowują dużej zdolności do utrzymania szczelin, natomiast margle, 
opoki i gezy jako skały twardsze wykazują dużą szczelinowatość i cechują się lepszym zawodnieniem. 
Jednocześnie wraz z głębokością następuje zaciskanie szczelin, co powoduje pogarszanie właściwości 
hydrogeologicznych skał. Parametry hydrogeologiczne kształtowane s a przez dwa podstawowe rodzaje szczelin 
wodonośnych – spękania ciosowe i spękania stref dyslokacyjnych.  

W obrębie gminy Bełżyce został wyznaczony Lubelski obszar szczególnej ochrony, obejmujący Lublin i 
część jego aglomeracji (łącznie ok. 976,1 km²). W strefie tej leży środkowa i wschodnia część gminy. 

Dla obszarów szczególnej ochrony ustalono następujące propozycje zakazów, nakazów i zaleceń przy 

użytkowaniu terenu: 

Zakazy: 

1. Lokalizacji inwestycji szkodliwych oraz mogących pogorszyć stan środowiska: 
2. Składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz wylewisk; 
3. Wielkich ferm hodowlanych, zakładów przemysłowych i innych przedsięwzięć o dużej 

szkodliwości dla wód podziemnych; 
4. Składów nawozów i środków ochrony roślin bez zabezpieczenia podłoża przed wsiąkaniem 

zanieczyszczeń do gruntu; 
5. Wykonywania wierceń dla celów odwodnieniowych powodujących powstanie rozległych lejów 

depresyjnych przy odkrywkowej eksploatacji surowców; 
6. Stacji przeładunku i dystrybucji produktów ropopochodnych; 
7. Prowadzenia rurociągów transportujących substancje niebezpieczne dla środowiska bez 

specjalnych zabezpieczeń i monitoringu 
8. Wprowadzania nieczyszczonych ścieków do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych 
9. Gromadzenia ścieków bytowych w nieszczelnych szambach o dołach chłonnych 
10. Rolniczego wykorzystywania ścieków 
11. Stosowania ścieków ochrony roślin innych niż dopuszczone do stosowania w strefach 

ochronnych 
 

Nakazy: 

1. Sporządzenie raportów oddziaływania na środowisko dla wszystkich przedsięwzięć migocących 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

2. Zorganizowanie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej poprzez podłączenie do sieci 
kanalizacyjnej wszystkich gospodarstw oraz budowę oczyszczalni przydomowych w obszarach o 
zabudowie rozproszonej; 

3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci i zapobieganie powstawaniu nowych; 
4. Likwidacja dzikich zrzutów ścieków, nieszczelnych szamb i dołów chłonnych; 
5. Likwidacja istniejącego skażenia wód podziemnych; 
6. Likwidacja nieeksploatowanych studni wierconych; 
7. Wyegzekwowanie od właścicieli istniejących stacji paliw prowadzenia monitoringu lokalnego; 
8. Okresowe kontrole wszystkich podmiotów ze środowiska. 

Zalecenia: 

 Stosowanie nawozów mineralnych, organicznych oraz środków ochrony roślin w ilościach i terminach 

uzgodnionych ze służbami agrotechnicznymi gmin lub ze służbami Lubelskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego; 
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 Doprowadzenie wody w rzekach do co najmniej III klasy czystości poprzez budowę nowych bądź 

modernizację istniejących oczyszczalni oraz zaprzestanie nielegalnego zrzutu ścieków i nieczyszczonych 

wód z kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych; 

 Dążenie do zachowania dotychczasowego zagospodarowania terenu, a w przypadku zmiany 

przeznaczenia niedopuszczenie do negatywnego wpływu na środowisko.  

 

Nie ustanowiono dotąd stosownych aktów prawa miejscowego w tym zakresie, a cytowane powyżej 

propozycje w razie wydania stosownych rozporządzeń będą musiały być dostosowane do obowiązujących 

przepisów prawa. 

 
Na obszarze GZWP 406 zlokalizowanych jest 827 ujęć (704 wód kredowo-paleoceńskiego piętra 

wodonośnego, 42 z neogenu, 56 z czwartorzędu i 25 z połączonych poziomów wodonośnych.) Zasoby 
dyspozycyjne wód podziemnych określono na 1 052,7 tys. m³/d.  

W gminie działają 3 gminne ujęcia wody. Wokół żadnego z nich nie została wyznaczona strefa ochrony 

pośredniej i bezpośredniej (ustanowiona w drodze aktu prawa miejscowego przez dyrektora regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej). 

 

 

4. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Na terenie gminy (stan na 04.11.2015 r.) znajdują cztery zarejestrowane tereny i obszary górnicze, ich 

granice są tożsame.  

Tabela 16. Tereny i obszary górnicze w gminie Bełżyce 

Lp 
Nazwa 
terenu/obszaru 
górniczego 

Położenie 
Powierzchnia 

złoża 
Data wydania 
decyzji 

Znak dok./Koncesja 

1 Cuple VI Cuple 
10 040 m² 

21.07.2015  r. OŚR.6522.36.2015.GK 

2 
Malinowszczyzna 
IIIa 

Malinowszczyzna 
70 630 m² 

25.09.2006 r. BGG.II.JP.7512/35/06 

3 
Malinowszczyzna 
IX 

Malinowszczyzna 
2 651 m² 

02.09.2014 r. OŚR.6522.44.2014.GK 

4 

Skrzyniec Kolonia 
Pole A 

Skrzyniec Kolonia 
10 633 m² 

24.05.2012 r. OŚR.6522.46.2012 Skrzyniec Kolonia 
Pole B (w trakcie 
rekultywacji) 

Skrzyniec Kolonia 
8788 m² 

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny MIDAS 

 

5. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 
GEOLOGICZNYCH 

5.1. OBSZARY OSUWISK 

Zgodnie z rejestracją i inwentaryzacją naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju (ze 
szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych)

7 

(http://www.geozagrozenia.agh.edu.pl/) na terenie miasta i gminy Bełżyce nie występują udokumentowane 
osuwiska.  

Potencjalne zagrożenie występuje na zboczach dolin rzecznych, zwłaszcza przy dużym uwilgotnieniu 
gruntu. Obszary predysponowane do występowania ruchów masowych zostały oznaczone na rysunku studium. 
Występują punktowo w północnej części w okolicach i miejscowości Chmielnik, w północno-wschodniej 
Wojcieszyn/Matczyn oraz w południowej Skrzyniec/Skrzyniec Kolonia.  

 

5.2. OBSZARY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 

Na terenie gminy Bełżyce nie występują tereny zagrożenia powodziowego.  
 

 

                                                           
7
 Projekt badawczy nr:   415/2002/Wn-12/FG172-go-tx/D   zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 62Gospodarki Wodnej. 

http://www.geozagrozenia.agh.edu.pl/
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6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

6.1. WALORY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

O indywidualnym charakterze miasta i gminy Bełżyce stanowią zarówno historyczne struktury 
przestrzenne wsi, elementy rozplanowania dokumentujące historię rozwoju przestrzennego, jak i pojedyncze 
obiekty w postaci dominant urbanistycznych w skali poszczególnych miejscowości lub ich fragmentów oraz 
ukształtowanie terenów otwartych z doliną Krężniczanki.  

Najcenniejszymi elementami historycznego krajobrazu kulturowego miasta i gminy Bełżyce są: 

 układ urbanistyczny miasta Bełżyce; 

 zabytkowe kościoły w Bełżycach i Matczynie; 

 dawny budynek zamkowy w Bełżycach; 

 zespół dworsko-parkowy w Babinie, Bełżycach i Matczynie 

 pozostałości dawnego parku dworskiego we Wronowie; 

 przydrożne kapliczki i figurki przydrożne. 
 

6.1.1. Rys historyczny – miasto Bełżyce 

Historia Bełżyc, wsi leżącej obok ważnego wówczas szlaku handlowego, prowadzącego z Krakowa przez 
Sandomierz do Lublina i dalej na Ruś i Litwę, sięga czasów sprzed lokacji miasta. Najstarsza wzmianka o osadzie 
znajduje się w dokumencie z 1349 roku, w którym król Kazimierz Wielki – na wniosek ówczesnego właściciela 
wsi, Rafała z Tarnowa herbu Leliwa – przeniósł ją z prawa polskiego na niemieckie. Jako miasto, Bełżyce zostały 
lokowane na prawie magdeburskim w 1417 roku przez Jana Tarnowskiego, wojewodę krakowskiego i jego brata 
Spytka z Tarnowa herbu Leliwa, na mocy przywileju lokacyjnego króla Władysława Jagiełły. Początkowo były tzw. 
miastem filialnym – miały się „sądzić i rządzić na wzór Lublina”. W II połowie XV wieku miasto należało do 
Pileckich, od 1551 roku do Bzickich, od 1574 roku do Spinków. W XVII wieku jego właścicielami byli 
Orzechowscy, Gałęzowscy, Szaniawscy i Osuchowscy. W 1819 roku dobra znalazły się w posiadaniu Stanisława 
Kossowskiego, a następnie rodziny Brzezińskich. 

Około 1425 roku w osadzie wzniesiono murowany zamek z basztą, otoczony wałami, erygowano też 
parafię katolicką. W tym samym okresie powstał tu prawdopodobnie kościół parafialny pw. św. Pawła, przy którym 
od około 1430 roku istniała szkoła parafialna. W I połowie XV wieku, dzięki nadawanym przywilejom, Bełżyce 
zyskały status ważnego ośrodka handlowego w regionie. 
Niemal od samego początku miasto miało charakter wieloetniczny i wielowyznaniowy. Być może już od lat 20. XV 
wieku, a z całą pewnością od I połowy XVI wieku, obok ludności katolickiej i prawosławnej, w Bełżycach zaczęli 
osiedlać się Żydzi. 

W XVI i XVII wieku miasto było znaczącym ośrodkiem protestantyzmu. Istniał tu zbór kalwiński, 
gimnazjum kalwińskie i szkoła ariańska, organizowano liczne zjazdy i synody. 
Począwszy od 1648 roku, w II połowie XVII i I połowie XVIII wieku miasto było wielokrotnie niszczone w trakcie 
napaści zbrojnych, przemarszów wojsk szwedzkich, rosyjskich, polskich i litewskich, rekwizycji i grabieży, a także 
w wyniku pożarów i powtarzających się epidemii. W 1662 roku, na fali kontrreformacji, z miasta zostali wypędzeni 
arianie. 

W 1796 roku Bełżyce znalazły się w zaborze austriackim, od 1810 roku należały do Księstwa 
Warszawskiego, a od 1816 roku – do Królestwa Polskiego. W 1869 roku, w ramach represji po powstaniu 
styczniowym, Bełżyce straciły prawa miejskie. W 1913 roku podupadająca osada została zniszczona przez pożar. 
W okresie międzywojennym Bełżyce były niewielką osadą zamieszkiwaną w znaczniej części przez ludność 
żydowską. Działały tu liczne sklepy, rozwijało się też rzemiosło, a także przemysł. W latach 30. powstała tu 
elektrownia, dostarczająca prąd do okolicznych miejscowości. 

Miasto zostało zajęte przez Niemców we wrześniu 1939 roku. W grudniu 1940 roku w Bełżycach 
powstało getto, w którym, oprócz żydowskich mieszkańców samych Bełżyc i okolicznych miejscowości, 
przebywali także Żydzi z Lublina, Krakowa i Szczecina oraz Żydzi z przesiedlonych terenów Rzeszy. Większość 
żydowskich mieszkańców Bełżyc została zamordowana w obozie zagłady w Sobiborze, część zginęła też na 
Majdanku. 

Bełżyce zostały wyzwolone przez Armię Czerwoną 26 lipca 1944 roku. W czasie działań wojennych i 
okupacji zginęło ponad 60 proc. mieszkańców miasta (około 4200 osób). 

Od roku 1955 Bełżyce były miastem powiatowym, w 1958 roku odzyskały prawa miejskie. 
 

Kalendarium 
1349 – prywatna wieś Belsszice (Bełzice), będąca własnością Rafała z Tarnowa (Tarnowskiego), lokowana 
wcześniej na prawie polskim, zostaje przeniesiona na prawo niemieckie, na mocy przywileju króla Kazimierza 
Wielkiego. 
1417 – lokacja Bełżyc na prawie miejskim magdeburskim przez ówczesnych właścicieli, Jana i Spytka 
Tarnowskich, na mocy przywileju lokacyjnego króla Władysława Jagiełły. 
około 1417 – w mieście osiedlają się pierwsi Żydzi. 
około 1425 – w osadzie wzniesiono murowany zamek z basztą, prawdopodobnie wówczas erygowano też parafię 
katolicką i wybudowano kościół parafialny pw. św. Pawła. 
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około 1430 lub później – przy kościele parafialnym w Bełżycach powstaje szkoła parafialna. 
1438 – po śmierci Spytka Tarnowskiego Bełżyce przypadają wraz ze wsiami: Borów, Jaroszewice i Krężnica 
Okrągła jego najmłodszemu synowi, Spytkowi II. 
1446 – po śmierci Spytka II właścicielem Bełżyc zostaje Jan Pilecki herbu Leliwa z Pilczy (Pilicy nad Wartą k. 
Częstochowy). 
1446 – na zamku w Bełżycach odbywa się powszechny zjazd szlachty małopolskiej, która właśnie tutaj, w dniu 24 
kwietnia 1446 roku, obwołała królem Polski wielkiego księcia litewskiego Kazimierza Jagiellończyka, syna 
Władysława Jagiełły. Uczestnicy zjazdu wydelegowali na Litwę posła Piotra Kurowskiego, który zawiózł 
Kazimierzowi Jagiellończykowi formalną propozycję objęcia tronu w Polsce. 
1464 – Bełżyce uzyskują od króla Kazimierza Jagiellończyka prawo do urządzania dwóch jarmarków w ciągu roku 
– na św. Małgorzatę Pannę i na św. Michała. 
1470 – król Kazimierz Jagiellończyk nadaje kuśnierzom bełżyckim przywilej zezwalający na urządzenie 
pierwszego w historii miasta cechu rzemieślniczego. 
1476–1478 – Bełżyce znajdują się w rękach Jadwigi Pileckiej, wdowy po Janie. 
1478 – po podziale dóbr Bełżyce, wraz z przynależnymi wsiami, otrzymuje najmłodszy syn Jadwigi i Jana, Otto z 
Łańcuta Pilecki. 
1487 – Otto Pilecki odstępuje Bełżyce, Krężnicę i inne wsie bratu Stanisławowi w zamian za Łańcut w ziemi 
przemyskiej. 
1493 – po śmierci Stanisława Pileckiego Bełżyce, Krężnica, Podole, Wzgórze i Jaroszewice przypadają ponownie 
jego bratu Ottonowi. 
1504 – po śmierci Ottona Pileckiego Bełżyce otrzymuje jego syn Mikołaj o przydomku „Ocic” – kasztelan bełski i 
lwowski, starosta zamechski. 
1548 – Andrzej Męczyński oraz Spinkowie z Będkowa zezwalają tkaczom bełżyckim na utworzenie swojego 
cechu. 
1551 – po śmierci Mikołaja Pileckiego Bełżyce dziedziczy jego syn, Krzysztof. 
1552 – Krzysztof Pilecki przekazuje Bełżyce swojej siostrze Annie Pileckiej primo voto Kobylańskiej, która wniosła 
miasto w posagu swojemu drugiemu mężowi Andrzejowi Bzickiemu, kasztelanowi chełmskiemu. 
1558 – wyznający kalwinizm kasztelan Andrzej Bzicki, przekazuje kościół parafialny w Bełżycach protestantom i 
przekształca go w zbór, przenosząc jednocześnie proboszcza parafii bełżyckiej do świeżo utworzonej parafii w 
Matczynie. 
1567 – po bezpotomnej śmierci Andrzeja Bzickiego, Bełżyce stają się własnością wyznającego kalwinizm rodu 
Spinków. Wkrótce w mieście pojawiają się arianie (bracia polscy), którzy w krótkim czasie nawrócili na swoją 
wiarę znaczną część mieszkańców, w tym także właścicieli miasta. 
1569 – w Bełżycach ma miejsce wielka dysputa teologiczna między kalwinistami i braćmi polskimi. 
1570 – w Bełżycach zostaje założony cech krawców i sukienników. 
1574 – w wyniku podziału dóbr po śmierci Anny Pileckiej-Bzickiej, Bełżyce i dobra bełżyckie otrzymali: w 1/2 – 
Jan i Krzysztof, synowie Stanisława Spinki z Wojciechowa i jego żony Anny Pileckiej, pasierbicy Bzickiego; w 1/4 
Dorota z Kobylan Latalska, druga córka Anny Pileckiej-Bzickiej oraz w 1/4 Jędrzej (kasztelan wieluński) i Jan 
Męczyńscy z Kurozwęk. Wkrótce Dorota Latalska przekazała swoją część Bełżyc małoletnim braciom przyrodnim, 
którzy w ten sposób stali się posiadaczami 3/4 miasta. Opiekunem nieletnich sukcesorów został Paweł 
Orzechowski. 
1586 – bracia Jan i Krzysztof Spinkowie podzielili swoje 3/4 części Bełżyc po połowie. 
XVI wiek – budowa starej synagogi, założenie pierwszego cmentarza żydowskiego w Bełżycach, działającego do 
1810, lub nawet do 1825 roku. 
1599 – Bełżyce zostają zakupione przez arianina Pawła Orzechowskiego, podkomorzego chełmskiego, 
wcześniejszego opiekuna braci Spinków. 
1606 – I synod kalwinów w Bełżycach, kolejne miały miejsce w latach: 1615, 1617, 1628, 1630, 1634, 1636, 
1640, 1643, 1646, 1650, 1653, 1695 i 1700. 
1608 – powstanie cechu tkackiego. 
1613 – powstanie cechu szewskiego; po śmierci Pawła Orzechowskiego, będące w jego posiadaniu 3/4 Bełżyc 
odziedziczył jego syn – Paweł, podkomorzy chełmski. 
1616 – powstanie cechu kowalskiego. 
1618 – założenie przy zborze słynnego gimnazjum kalwińskiego prowincji małopolskiej, istniejącego do 1644 
roku; powstanie cechu kuśnierzy. 
1620 – Paweł II Orzechowski wykupuje pozostałe 1/4 Bełżyc od Kamnickich, stając się właścicielem całego 
miasta i likwidując parcelację Bełżyc wywołaną wcześniejszym podziałem spadku po żonie Jana Pileckiego. 
Odtąd, aż do 1913 roku, jedynym właścicielem miasta będzie ród Orzechowskich. 
1624 – statut Pawła Bogusława Orzechowskiego, dający wolność wszystkim mieszkańcom Bełżyc. Mieszczanie 
nie byli odtąd poddanymi dziedzica – przywilej ten zapewnił szybki rozwój miastu i wzrost zamożności jego 
obywateli. 
1630 – I konwokacja kalwińska w Bełżycach, kolejne miały miejsce w latach: 1636, 1637, 1641, 1643, 1653, 1654 
i 1694. 
1635 – właścicielem Bełżyc zostaje Paweł Bogusław Orzechowski, syn Pawła II. W II połowie XVII wieku 
wydzierżawił on Bełżyce Janowi Makulskiemu. W tym samym roku Orzechowski potwierdza prawa cechowe: 
szynkarzy, cieśli, bednarzy, kołodziejów, szychtarzy, ślusarzy, stelmachów, powróźników, garncarzy, kotlarzy, 
rymarzy, tokarzy, szklarzy, iglarzy, kowali, nożowników, stolarzy, kominiarzy, mieczników, siodlarzy i murarzy. 
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1643 – w Bełżycach obraduje Waad Arba Aracot, Sejm Czterech Ziem, będący głównym organem autonomii 
Żydów w ówczesnej Rzeczpospolitej. 
1644 – zwrócenie katolikom zdewastowanego budynku zboru, utworzenie w nim Parafii Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła w Bełżycach. 
1645 – Bełżyce otrzymują od króla Władysława czwarty przywilej na dodatkowy – trzeci jarmark na Niedzielę 
Białą. 
1646–1670 – budowa nowego, jednonawowego kościoła murowanego w stylu barokowym, z fundacji Feliksa 
Szaniawskiego, właściciela pobliskiej Krężnicy oraz ks. Wojciecha Ościechowskiego, proboszcza parafii Bełżyce. 
1648 – zniszczenie Bełżyc w wyniku najazdu Kozaków pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, spalenie szkoły i 
biblioteki kalwińskiej w Bełżycach, zdewastowanie synagogi. Kozacy dokonali też najprawdopodobniej pogromu 
Żydów bełżyckich. 
1657 – miasto zostaje spustoszone w wyniku epidemii i potopu szwedzkiego. 
1658 (lub 1662) – na fali kontrreformacji, z miasta zostają wypędzeni arianie. 
1667 – Bełżyce otrzymują z rąk Jana Kazimierza przywilej na dodatkowe jarmarki. 
1671 – miasto zostaje częściowo zniszczone w wyniku groźnego pożaru. 
1689 – w Bełżycach obraduje Waad Arba Aracot (kolejne obrady w 1691). 
1694 – po śmierci Pawła Bogusława Orzechowskiego dobra bełżyckie przeszły w ręce jego synów – Jana Karola i 
Teodora Konstantego Orzechowskich. 
1699 – po śmierci Jana Karola Orzechowskiego właścicielem jego części Bełżyc zostaje wdowa po nim – Janina. 
1705 – Bełżyce są w rękach Teodora Konstantego Orzechowskiego oraz jego szwagierki Janiny Orzechowskiej-
Woroniczowej oraz jej męża Jana Samuela Woronicza. 
1706 – córka Jana Karola i Janiny Orzechowskich, Urszula, wychodząc za mąż za Józefa Szczawińskiego wnosi 
mu w posagu swoją część Bełżyc. 
1713 – Józef Szczawiński sprzedaje swoją część Bełżyc Felicjanami Euleterowi Gałęzowskiemu z Targowiska. 
Po jego śmierci i po śmierci jego syna Dominika Stefana, krótkotrwałego właściciela dóbr bełżyckich, jedyną 
spadkobierczynią Bełżyc została córka Dominika – Ewa Gałęzowska. 
– nadanie miastu przez króla Augusta II przywileju na czwarty jarmark w ciągu roku 
1714 – król August II wydaje przywilej w postaci listu żelaznego dla Bełżyc, zwalniający mieszkańców z 
obowiązku kwaterowania wojska i zakazujący maszerującym przez Bełżyce żołnierzom „żeby w podwodach, 
kwaterach, i innych ciężarach pod karą sądu nie ważył się nikt z wojska mieszczanom Bełżyc czynić krzywdy”. 
1740 – budowa nowej synagogi w Bełżycach. 
około 1760 – po śmierci matki małoletniej Ewy Gałęzowskiej, prawnymi opiekunami dziewczynki zostali bracia jej 
matki, Stoińscy, będący właścicielami Bychawy. W okresie tym majątkiem zarządza Małgorzata Tęgoborska. 
1764 – Stoińscy przekazali dobra bełżyckie staroście żółkiewskiemu Onufremu Korzeniowskiemu i jego żonie 
Mariannie z Szaniawskich – kuzynom Gałęzowskich. 
1774 - po I rozbiorze Polski rodzina Korzeniowskich zwróciła dobra bełżyckie Ewie Gałęzowskiej, będącej od 
1767 roku żoną starosty sieradzkiego Stanisława Kossowskiego. 
1780 – w wyniku pożaru zniszczony zostaje cały rynek bełżycki. 
1783 – wygaśnięcie ostatniej rodziny ewangelickiej w Bełżycach. 
1787 – 3 marca Bełżyce gościły króla polskiego – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Udający się na spotkanie 
z carycą Katarzyną II w Kaniowie nad Dnieprem, król zatrzymał się w Bełżycach na czas zmiany koni w 
królewskiej karocy. 
1796 – Bełżyce znalazły się w zaborze austriackim. 
1810 – Bełżyce znalazły się w obrębie Księstwa Warszawskiego. 
1816 – Bełżyce stały się częścią Królestwa Polskiego. 
1817 – Stanisław Kossowski wydzierżawił Bełżyce Franciszkowi Brzezińskiemu, zostawiając sobie i żonie 
dożywocie. 
1818 – władza w mieście przeszła z rąk wójtów do Urzędu Municypalnego, na utrzymanie którego właściciel 
osady przekazywał 1030 rubli srebrnych rocznie. Zmiana ta dała mieszkańcom pewien samorząd i pozwoliła na 
formalnie uniezależnienie się ich od właścicieli dóbr. 
1819 – dobra bełżyckie przechodzą w posiadanie Stanisława Kossowskiego. 
1822 – w wyniku wielkiego pożaru zniszczeniu uległa 1/3 zabudowy miasta, m.in. synagoga, ratusz, większość 
kamienic przyrynkowych, liczne domy przy ulicach przyległych, w tym żydowskie zajazdy i karczmy. 
1924 – po śmierci Stanisława Kossowskiego w 1822 roku, dotychczasowy dzierżawca dóbr bełżyckich, 
Franciszek Brzeziński, przejął je w całości na własność. 
1825 lub 1830 – założenie nowego cmentarza żydowskiego, działającego do 1943 roku. 
1829 – przebudowa ocalałych fragmentów dawnego zamku na browar i gorzelnię. 
1844 – Franciszek Brzeziński przekazuje majątek bełżycki swym synom, Konstantemu i Witoldowi. 
około 1845 – wzniesienie w Bełżycach nowego dworu. 
1867 – na skutek reformy administracyjnej Królestwa Polskiego, Bełżyce stały się stolicą dużej gminy w powiecie 
lubelskim guberni lubelskiej. 
1868 – poświęcenie cmentarza parafialnego w Bełżycach, powiększanego następnie w latach 1883 i 1910. 
1869 – w ramach represji po powstaniu styczniowym, Bełżyce straciły prawa miejskie. 
1874 – otwarcie w Bełżycach pierwszej apteki, prowadzonej przez Lucjana Czerwińskiego. 
1897 – po śmierci Witolda (1893) i Konstantego (1897) Brzezińskich dobra Bełżyce przeszły w ręce ich kuzyna 
Karola Zarańskiego. 
1899 – właścicielem Bełżyc został syn Karola, Józef Zarański. 
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1903 – z inicjatywy Szymona Marcelego Klarnera, za pieniądze uzyskane z dobrowolnych składek mieszczan, w 
Bełżycach zostały wybrukowane ulice. 
1906 – założenie Kasy Pożyczko-Oszczędnościowej w Bełżycach. 
1913 – założenie Straży Ogniowej w Bełżycach, budowa remizy strażackiej. 
– zniszczenie Bełżyc na skutek wielkiego pożaru. Spłonęła wówczas synagoga, a także inne budynki, w tym 
reprezentacyjna austeria, wzniesiona z przeznaczeniem na noclegi dla orszaku królewskiego Zygmunta III. 
około 1815 – dobra bełżyckie przechodzą w posiadanie Marii Zarańskiej. 
1915 – Bełżyce zostają zajęte przez wojska austriackie. 
1918 – pierwsza parcelacja dóbr bełżyckich. 
– osada miejska Bełżyce staje się siedzibą zarządu gminy wiejskiej Bełżyce w powiecie lubelskim województwa 
lubelskiego. 
1919 – budowa domu parafialnego z dużą salą i sceną. 
1922 – ostateczna parcelacja dóbr bełżyckich. W dawnym dworze Brzezińskich, zakupionym przez sejmik 
samorządowy, urządzono szpitalik komunalny. 
– powstanie spółdzielni bankowej „Kasa Spółdzielcza” i Spółdzielni Budowlanej. 
1930 – odbudowa synagogi. 
1936 – powstanie w Bełżycach Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”. 
1938 – rozpoczęcie budowy nowego obiektu szkolnego przy ul. Bychawskiej. 
1939 – zajęcie miasta przez Niemców. 
1940 (16 czerwca) – pierwsza masowa egzekucja w Bełżycach, podczas której żandarmi niemieccy z Niedrzwicy 
Dużej rozstrzelali 13 mieszkańców osady, w tym 10 Żydów. 
– utworzenie getta, zniszczenie starej synagogi. 
1942 – zniszczenie nowej synagogi. Zamknięcie getta – większość jego mieszkańców zginęła w obozie w 
Sobiborze. 
1944 – wyzwolenie Bełżyc przez Armię Czerwoną. 
1946 – grupa z oddziału WiN „Rysia” zabiła w Bełżycach dwóch Żydów, pozostali mieszkańcy pochodzenia 
żydowskiego opuścili miasto. 
1947 – w wyniku pożaru zostaje zniszczona cała ul. Urzędowska (obecnie ul. Krakowska), i spalone 64 
gospodarstw. 
1955 – Bełżyce stają się miastem powiatowym. 
1958 – odzyskanie przez Bełżyce praw miejskich. 
1964 – otwarcie w Bełżycach Państwowego Ośrodka Maszynowego. 
1971 – utworzenie w Bełżycach zakładu Warszawskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego 
„Warmasz”. 
1974 – przejęcie zakładów „Warmasz” przez Fabrykę Aparatury Mleczarskiej „Spomasz”. 
1976 – budowa oczyszczalni ścieków i nowego ujęcia wody, rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej. 
1999 – po reformie administracyjnej gmina Bełżyce znalazła się w granicach reaktywowanego powiatu 
lubelskiego. 
 

6.1.2. Rys historyczny – pozostałe miejscowości 

Nie istnieją źródła informacji historycznych które zawierały by  informacje nt. rysu historycznego 

miejscowości położonych na terenie gminy. Część informacji nt. wybranych miejscowości zawartych jest w opisie 

zabytków ujętych w rejestrze oraz ewidencji zabytków, co przedstawiają poniższe podrozdziały. Zostały one 

opracowane w oparciu o „Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bełżyce na lata 2010-

2013 r.” (2010 r.). 

6.1.3. Architektura 

Architektura sakralna 
Na terenie miasta Bełżyce znajduje się cenny zespół kościelny: 

 Bełżyce - kościół parafialny pw. Nawrócenia św. Pawła wraz z wyposażeniem wnętrza, cmentarzem 
kościelnym z drzewostanem w granicach ogrodzenia, z ogrodzeniem i dzwonnicą – wpisany do rejestru 
zabytków woj. lubelskiego pod nr A/26.  
Zespół kościelny zlokalizowany w pn-wsch. części miasta. Parafia powstała między 1355 a 1425r. Pierwotny 
kościół drewniany został zamieniony ok. 1558-1565r. przez Andrzeja Bzickiego, kasztelana chełmskiego na 
zbór kalwiński. W XVIIw., po pożarze, zwrócony został katolikom.  
Obecny obiekt wybudowano w kilku etapach: 
- przed 1654 r. za proboszcza Wojciecha Ościechowskiego powstało murowane prezbiterium z chórem 
muzycznym, zakrystią i drewnianą nawą, 
- po 1675 r. rozpoczęto budowę murowanej nawy i wieży (ukończone ok. 1695r.) ze składek parafian, a 
głównie z fundacji Feliksa Szaniawskiego, pisarz ziemskiego lubelskiego. 
Kościół późnorenesansowy, konsekrowany 8 maja 1706r. przez biskupa Kazimierza Łubieńskiego. W ciągu 
XVIII i na pocz. XIX w. kilkakrotnie remontowany (zmiana podłóg, pokrycia dachowego, tynków). W 1822r. 
uszkodzony w czasie pożaru  miasta. Odbudowany w latach 1855-1857 staraniem Baltazara Korycińskiego z 
częściowym zatarciem cech stylowych. Restaurowany w l. 1883, 1906-1913, 1947, 1955-58 oraz 1980-tych. 
Pod koniec lat 80-tych XX w. przekształceniom uległo ogrodzenie kościoła wraz ze zmianą przebiegu; 
rozebrano część zachodnią muru wraz z 2 kapliczkami, przesunięto mur w części wschodniej oraz 
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fragmentarycznie w części północnej. W 1997r. miał miejsce remont więźby dachowej, wymiana pokrycia 
dachu z blachy ocynkowanej na miedzianą nad skarbcem i kaplicą północną. W 2005r. – remont elewacji, 
kruchty, wnętrza zakrystii, renowacja dzwonnicy. W 2006r. Wydana została decyzja WKZ i pozwolenie 
budowlane na rozbudowę zakrystii kościoła. Program prac obejmował rozebranie współczesnej przybudówki 
przy zakrystii przylegającej do północnej ściany kościoła i wzniesienie nowej, mającej na celu powiększenie 
powierzchni użytkowej zakrystii. Prace zrealizowano.  
Dzwonnica - pierwotna drewniana, wzmiankowana w wizytacjach biskupich z XVII i XVIIIw. Obecna 
murowana, wzniesiona w latach 1855-1857 staraniem ks. Baltazara Korycińskiego podczas odbudowy 
kościoła po pożarze w 1822r. W 1948r. dzwonnica była remontowana – podwyższono ją oraz pokryto blachą 
W 1949r. konsekrowano trzy nowe dzwony wykonane u Felczyńskich w Przemyślu. Na przestrzeni lat 
przeprowadzano okresowe zabiegi pielęgnacyjne (malowanie). W 2005r. miał miejsce remont elewacji i 
malowanie obiektu.  
Ogrodzenie - pierwotnie drewniane, obecne murowane, powstało w latach 1855-1857 staraniem ks. Baltazara 

Korycińskiego. W obrębie ogrodzenia brama z furtkami i kapliczki. Na przestrzeni lat wielokrotnie 
remontowane. Granice ogrodzenia zostały zmienione po 1987r. – rozebrano część zachodnią wraz z dwiema 
kapliczkami, przesunięto mur w części wschodniej oraz fragmentarycznie w części północnej (bez pozwolenia 
WKZ).  
Obszar przylegający do kościoła powiększono – głównie od strony zachodniej i ustawiono tam letni ołtarz. 

 
Zespoły dworskie 

Na terenie miasta i gminy zachowały się: 
 Bełżyce - zespół dworsko-parkowy obejmujący: dwór, park, staw z otoczeniem, w granicach działki, szpaler 

kasztanowców i świerk – wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/816. 
Dwór wzniesiony w latach 40-tych XIXw. przez braci Franciszka i Ignacego Brzezińskich. W II poł. XIXw. był 
własnością Witolda i Konstantego Brzezińskich. W k. XIXw. należał do Karola Żarońskiego. W 1918r. został 
upaństwowiony. Po 1922r. przebudowany z przeznaczeniem na szpital okręgowy. Remontowany był w pocz. 
lat 80-tych XXw. Od kilku ostatnich lat, po zlikwidowaniu szpitala, budynek jest opuszczony i nieużytkowany. 
Ok. 2002r. cały zespół zabytkowy został przejety przez Gminę Bełżyce od Powiatu Lubelskiego.  
Przez kilka ostatnich lat Gmina czyni starnia o zgodę na zagospodarowanie terenu po dawnym stawie (jest to 
obszar położony poza ogrodzeniem właściwego parku). Obecnie jest to nieużytek z wtórnie zmienionym 
ukształtowaniem terenu (poprzez nawiezienie ziemi). Przy okazji zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego próbowano zmienić funkcję tego terenu i zlokalizować na nim parking. Stanowisko LWKZ w tej 
sprawie jest negatywne. Do chwili obecnej teren nie jest zagospodarowany. W 2005r. Gmina nosiła się z 
zamiarem przeznaczenia całego zespołu na Środkowoeuropejskie Edukacyjne Centrum Energii Odnawialnej, 
sanatorium, Dom Pracy Twórczej i muzeum. LWKZ wyraził opinię, że każda z przedstawionych propozycji 
mogłaby uzyskać akceptację. Gmina zaniechała jenak tego projektu. W chwili obecnej decyzją Rady Miejskiej 
cały zespół został wystawiony na sprzedaż (w lipcu 2009  LWKZ wyraził zgodę na sprzedaż zespołu dworsko-
parkowego (działki nr 101/1, 101/2).  
We wrześniu 2009r. LWKZ wystąpił z wnioskiem do MKiDN o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie 
skreślenia z rejestru zabytków części zespołu, tj. stawu z otoczeniem w granicach działki nr 101 oraz szpaleru 
kasztanowców i świerka przy drodze oznaczonej w ewidencji gruntów nr 133 (ul. Grażewicza). 
Po przeniesieniu szpitala z terenu zabytkowego zespołu LWKZ dopuścił możliwość wprowadzenia funkcji 
mieszkaniowej do budynku po byłej pracowni RTG – lecz bez możliwości wydzielenia geodezyjnego działki 
pod budynkiem. Służba konserwatorska stoi na stanowisku, że docelowo cały obszar zespołu objętego 
ochroną konserwatorską winien posiadać jednolity program funkcjonalno-użytkowy i przeznaczenie. 

 Babin – zespół przestrzenny: dwór, park wraz ze szpalerem drzew, stawy – wpisany do rejestru zabytków woj. 
lubelskiego pod nr A/817. 
Założenie dworskie powstało w II poł. XVIII w., częściowo przekształcone w XIX i na początku XX w. Obecne 
granice zespołu są pomniejszone w stosunku do pierwotnego zasięgu. W zespole zachowały się: dwór i park 
ze stawami. Ponadto na terenie objętym ochroną, na wsch. od dworu znajduje się dawna ptaszarnia (obecnie 
garaż). Poza granicami  ochrony konserwatorskiej znajduje się założenie folwarczne – na zachód od dworu, z 
zachowanymi budynkami gospodarczymi: spichlerzem, stodołą i domkiem ogrodnika. Całość założenia wraz z 
częścią folwarczną stanowi własność prywatną i jest poddawana stopniowej rewaloryzacji. W 2005r. została 
wybudowa nowa brama wjazdowa na teren zespołu. W 2006r. przeprowadzono prace pielęgnacyjne 
drzewostanu alei lipowej w pasie drogi powiatowej. 
Dwór - wzniesiony został ok. 1907r. przez Klemensa Osieckiego, usytuowany w sąsiedztwie poprzedniego 
drewnianego. Kolejni właściciele Henryk Nowakowski i Jan Nowakowski ok. 1920r. przebudowali dwór i 
przekształcili ogród. Przed wybuchem II wojny światowej nadbudowano północno-zach. część dworu. Po 
wojnie przekształcono wnętrza w skrzydle wschodnim i częściowo w korpusie głównym. W latach 50-tych XXw. 
częściowo przebudowano wnętrza przystosowując je do funkcji mieszkalno-administracyjnej (budynek 
wykorzystywany był przez Państwowe Przedsiębiorstwo Rolne w Motyczu). Od 1999r. (i zmiany właściciela) 
zostały rozpoczęte prace związane z rewaloryzacją dworu, od 2005r. – trwają prace wykończeniowe we 
wnętrzach.  
W obrębie folwarku zachowały się: stodoła – wzniesiona w 1 ćw. XX w. za czasów Henryka Nowakowskiego 
(murowano-drewniana) oraz spichlerz - wzniesiony prawdopodobnie w 4 ćw. XIX w. (z kamienia wapiennego, 
otynkowany); w latach 20-tych XX w. dobudowano do jego południowej elewacji suszarnię chmielu. 

 Krężnica Okrągła – zespół dworski (pozostałości parku, dwór, oficyna, stajnia). 
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Powstanie tu ośrodka dworskiego datuje się na 3 ćw. XVIIw.. W 1648r. Krężnica należała do Mikołaja 
Orzechowskiego mieszkającego na zamku w Bełżycach. Kolejnymi właścicielami byli: Feliks Szeniawski 
(1678), Głuscy (XVIII w.), Jan Wyszkowski (1824), Kuźniccy (od końca XIX w. do 1946r). Na początku XX w. 
funkcjonowało tu wysoko rozwinięte gospodarstwo rolno-hodowlane ze stadniną koni angielskich. Przed wojną 
poza dworem znajdowały się tutaj 4 domy dla służby folwarcznej, 17 budynków gospodarczych i młyn. W 
1946r. majątek został rozparcelowany, a teren ośrodka dworskiego przejęła Rejonowa Spółdzielnia 
Ogrodnicza w Lublinie. 
W obrębie zachowanych pozostałości dawnego założenia wyróżnić można kilka części: 
- reprezentacyjną –  z dworem i obrysem gazonu od strony północnej, 
- założenie folwarczne (z którego zachował się stajnia), 
- na wschód od dworu znajdował się XIX w. tzw. dziki ogród (obecnie pola), 
- w kierunku północnym ciągnął się system stawów, 
- na zachód od stawów usytuowane były dwie oficyny (zachowała się jedna), a od wschodu znajdowały się 
dwa czworaki i chlewnia. 
Był to typowy, dośc duży folwark ze skromną częścią reprezentacyjną. Poszczególne części założenia 
pooddzielane były alejami lipowymi i szpalerami. W chwili obecnej zachowały się pozostałości drzewostanu i 
kilka pomnikowych lip w części reprezentacyjnej.  
Dwór - drewniany, wzniesiony zapewne w 4 ćw. XIX w. dla Stanisława Kuźnickiego. Do II wojny światowej był 
w dość dobrym stanie. W czasie wojny zdewastowany, następnie remontowany i użytkowany przez szkołę 
ogrodniczą. W 1965r. Poddany został generalnemu remontowi, podczas którego całkowicie przekształcono 
wnętrza. Salę balową na osi i pokoje mieszkalne podzielono na mniejsze pomieszczenia biurowe, rozebrano 
piec w salonie, założono instalację c.o. i wodnokanalizacyjną. W latach 70-tych nastąpiła druga przebudowa. 
Część wschodnią przeznaczono na biura Eksportowego Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, a 
część  zachodnią i poddasze przystosowano do celów mieszkalnych. Na zewnątrz budynek obito płytami 
pilśniowymi z listwowaniem. Gruntowne przebudowy spowodowały zatarcie cech stylowych wnętrza. 
Zachowała się jedynie oryginalna bryła i wystrój elewacji. 
Oficyna - murowana z białego kamienia, położona na północ od dworu, pierwotnie otoczona stawami. 
Wzniesiona została ok. 1890r. i pełniła funkcje letniego mieszkania dla rodziny dziedzica oraz mieszkań dla 
sezonowych robotników. Do II wojny zachowana w dobrym stanie technicznym. Po wojnie światowej została 
zakupiona  przez osobę prywatną i użytkowana jako mieszkanie dla kilku rodzin. W latach 60-tych XX w. 
oficyna była remontowana (nowa podmurówka, wymiana podłóg, tynków, częściowa wymiana stolarki 
okiennej, przemurowanie otworów okiennych, dobudowa piwnicy do elewacji wsch.). 
Stajnia – murowana z kamienia białego, wzniesiona w 1 ćw. XX w. Do II wojny światowej pełniła funkcję stajni 
dla koni cugowych. Po wojnie przeznaczona na pomieszczenia gospodarcze Rejonowej Spółdzielni 
Ogrodniczej, potem warsztaty mechaniczne Zakładu Przetwórstwa. W latach 60-tych i 70-tych  budynek był 
remontowany: zmieniono pokrycie dachu, powiększono część otworów okiennych, wybito nowe drzwi, 
wstawiono nowe ścianki działowe (w zach. części budynku). 

 Matczyn - zespół przestrzenny obejmujący: dwór, park, stawy – wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego 
pod nr A/818.  
Zachowane założenie sięga prawdopodobnie pocz. XVIIw. W tym czasie wzniesiony został drewniany dwór. 
Ok. 1890r. Kornel Ligowski dobudował do istniejącego dworu dwa piętrowe człony murowane oraz 
przybudówkę od str. pd-zach. W 1927r. Wacław Jan Ligowski zastąpił dawny korpus główny drewniany 
murowanym. Do tylnej elewacji dobudował parterową oficynę gospodarczą. Założenie parkowe powstało w 
końcu XIXw. na miejscu wcześniejszego, z wykorzystaniem elementów XVIII-wiecznych (m.in. kompozycji 
ogrodowej o charakterze regularnym). Obecne granice założenia są pomniejszone w stosunku do 
pierwotnego. W zespole zachowały się dwór i park – wpisane do rejestru. Ponadto na terenie objętym 
ochroną, na północ od dworu znajduje się zespół budynków folwarcznych – użytkowanych, w dobrym stanie. 
Powstały one zapewne w latach 20-tych XX w., gdy właścicielem dóbr był Wacław Jan Ligowski – rolnik, który 
prowadził w Matczynie rozwinięte gospodarstwo rolno-hodowlane. 
Po 1964r. kiedy obiekt stał się siedzibą DPS, wzniesiono kilka współczesnych budynków związanych z nową 
funkcją: m.in. szklarnie i kotłownię (obecnie zlokalizowane na zachód od dworu). 
Równolegle z kapitalnym remontem dworu, który został ukończony w 1992r., wykonano zagospodarowanie 
jego bezpośredniego otoczenia. W 1997r. od strony drogi, wzdłuż wsch. granicy założenia wykonano 
ogrodzenie. W sąsiedztwie założenia – na południe od dworu -  powstał kompleks współczesnych budynków 
DPS. Obiekty zlokalizowane są poza granicą ochrony konserwatorskiej, jednak z uwagi na ich znaczną 
kubaturę stanowią konkurencję dla budynku dworu. W ostatnich latach w zespole zabytkowym nie prowadzono 
żadnych prac remontowych. 
W opinii służby konserwatorskiej konieczna jest rewaloryzacja założenia uwzględniająca m.in. odtworzenie 
gazonu i wjazdu na osi dworu (obecnie zajmowanego przez warzywnik). 

 Wronów – park dworski – wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/932. 
Park założony w końcu XVIII w. przez Ernesta Goltza, szambelana królewskiego dworu. Pod koniec XIXw. 
powstało tu krajobrazowe założenie parkowe harmonijnie włączające do starych elementów XVIII-wiecznych 
nowe, które zasadniczo nie naruszały kompozycji założenia. 
Do chwili obecnej z dużego zespołu obejmującego: dwór, zabudowania folwarczne, schody i stawy zachował 
się jedynie okrojony zdziczały park z reliktami XVIII-wiecznego starodrzewu i młodszych okazów z różnych 
okresów dziejów parku. Czytelne pozostają jeszcze wnętrza parkowe i oś kompozycyjno-widokowa w kierunku 
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stawów (we wschodniej części założenia). Ze względu na swoją lokalizację na wyniosłości park stanowi 
dominantę zieleni w krajobrazie. 
Na terenie parku przez ostatnie lata nie były prowadzone żadne prace pielęgnacyjne. Sukcesywnie postępuje 
proces degradacji kulturowej, przestrzennej i przyrodniczej. Jednym z podstawowych zagrożeń dla założenia 
jest podział terenu pomiędzy kilku współwłaścicieli, a tym samym braku perspektyw na kompleksową 
rewaloryzację. W 2008r. Starosta Lubelski (właściciel) wystąpił z wnioskiem o sprzedaż części parku (dz. 
379/1). Nie znalazł się jednak żaden nabywca tego terenu.  
W wytycznych konserwatorskich dla potencjalnych nabywców dopuszczono możliwość lokalizacji nowego 
budynku na miejscu dawnego dworu, w stylu nawiązującym do niewielkich rezydencji ziemiańskich oraz 
wprowadzenie nowego programu użytkowego jedynie w obrębie części folwarcznej. 
 

Cmentarze 
Na terenie miasta i gminy Bełżyce zachowały się następujące zabytkowe cmentarze: 

 Bełżyce – cmentarz parafialny z 1 poł. XIX w. wraz z bramą wjazdową murowaną z 1914 r.;  

 Bełżyce - cmentarz żydowski, ul. Przemysłowa. Cmentarz składa się z części starszej (z 2 poł. XVI w.) i 
nowszej (z XVIIw.); 

 Wronów - cmentarz wojenny z 1915 r. 
 

Pozostałości po istniejących obiektach 
 Bełżyce - dawny budynek zamkowy – relikt dawnej rezydencji, związanej z różnowierczymi tradycjami Bełżyc - 

wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A121. 

Zamek obronny wybudowany został prawdopodobnie ok. 1425r. W przekazach źródłowych z 1574r. zamek 

określany jest jako murowany. W pocz. XVIII w. zniszczony, ok. 1780r. odbudowali go i częściowo 

przebudowali Kossowscy (określany jest wtedy jako dwór) otaczając oficynami i zabudowaniami 

gospodarczymi. Jak wynika z opisu K. Koźmiana, zamek przed przebudową był otoczony ogrodem włoskim „w 

staroświeckie szpalery” ze starym drzewostanem lipowym. Zamek przetrwał do 1829r., kiedy ówczesny 

właściciel Franciszek Brzeziński przebudował obiekt na gorzelnię i browar. W 1942r. obiekt został raz jeszcze 

gruntownie przebudowany i adaptowany na mleczarnię. Obecnie obiekt jest własnością prywatną. 

Obiekt murowany z kamienia i cegły. Najstarsza część przyziemia, północno-zachodnia, tj. obecnie 

rozpoznawalna część dawnego zamku, wyróżnia się w rzucie grubością murów i zachowanymi w piwnicach 

sklepieniami (kolebkowo-krzyżowymi i kolebkowymi).  

Obecny właściciel nie przeprowadza żadnych prac remontowych. Jedynie w 2004r. wybił otwór drzwiowy w 

elewacji frontowej (od ulicy), gdzie istniał pierwotnie otwór drzwiowy. Wprowadzenie otworu w formie i 

technologii współczesnej jest niewłaściwe i docelowo powinno kwalifikować się do zmiany. Właściciel nie ma 

sprecyzowanego programu wykorzystania obiektu w części parterowej i piwnicach. Na piętrze mieści się 

mieszkanie. Część pomieszczeń budynku (głównie w parterze) wykorzystywanych jest na magazyny. 

 Matczyn - drzewostan w miejscu otoczenia kościoła (pierwotny drewniany kościół przeniesiony do Muzeum 
Wsi Lubelskiej) – wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/137.  
Pierwszy kościół drewniany w powstał tu w 1605r., następny ok. 1685-1689r. z fundacji Karola Tarły. W 1980r. 

przeniesiono go do Muzeum Wsi Lubelskiej i tam w ostatnich latach zrekonstruowano. 

Budowę nowego kościoła, murowanego (wg projektu arch. Jerzego Siennickiego w stylu modernistycznym) 

rozpoczęto w 1937r.. Zabytkowe wyposażenie ze starego kościoła przeniesiono do nowego w 1947r. 

Konsekracji nowej świątyni dokonano w 1969r. W 1989r. zmniejszono nieznacznie obszar cmentarza 

kościelnego – w związku z poszerzeniem drogi. 

Teren przykościelny ogrodzony jest współczesnym, metalowym ogrodzeniem. Na terenie cmentarza 

przykościelnego wzdłuż ogrodzenia zachował się stary zabytkowy drzewostan (w tym w pn.-zach. części także 

poza ogrodzeniem) – wpisany do rejestru zabytków. 

6.1.4. Obiekty wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków 

Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa 

Lubelskiego położonych na obszarze miasta i gminy Bełżyce, zamieszczono w tabeli poniżej. 

Tabela 17. Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków położonych na 

obszarze miasta i gminy Bełżyce 

LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ULICA NR 
NR 

REJESTRU 
UWAGI 

1 Babin 

Zespół przestrzenny: dwór, park wraz ze szpalerem drzew 
wzdłuż 

granicy północnej parku, stawy – na działkach wskazanych 
w dec., w gran. wg opisu w decyzji, zał. planu i 

opracowania ewidencyjnego 

  A/817  

2 Babin 
kapliczka z kamiennym krzyżem z figurą Chrystusa 

Ukrzyżowanego, w obrysie ścian zewnętrznych kapliczki, 
na działce wskazanej w decyzji, wg zał. mapy 

  A/1121  

3 Bełżyce 
Kościół paraf. pw. Nawrócenia św. Pawła z wyposażeniem 
wnętrza, dzwonnica, cmentarz kościelny z drzewostanem 

Plac 
Kościelny 

7 A/26  
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LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ULICA NR 
NR 

REJESTRU 
UWAGI 

(w gran. ogrodzenia), ogrodzenie cmentarza kościelnego 

4 Bełżyce 
zespół dworsko-parkowy: dwór (d. szpital), park w gran. 
działki wskazanej w dec. – w gran. wg opisu decyzji oraz 

wg zał. planu i opracowania ewidencyjnego 

ul. 
Szpitalna 

 A/816  

5 Bełżyce dawny budynek zamkowy 
ul. 

Zamkowa  

30 
(d. 
36) 

A/121  

6 Matczyn drzewostan w miejscu otoczenia dawn. kościoła   A/137  

7 Matczyn 
zespół przestrzenny: dwór, park, stawy, w gran. obszaru 

wskazanego na zał. mapie, który odpowiada działce i 
częściom działek wskazanych w dec. 

  A/818  

8 Matczyn 
kaplica grobowa Ligowskich na cmentarzu parafialnym – 

patrz Podole Pierwsze 
  A/1607  

9 Podole Pierwsze  

kaplica grobowa Ligowskich na cmentarzu parafialnym 
wraz z gruntem pod budowlą, 

na terenie cmentarza 
parafialnego rzymskokatolickiego, 

na działce wskazanej w dec., wg zał. mapy 

  A/1607  

10 Wronów 
park dworski, w gran. działek wskazanych w dec., wg zał. 

planu 
  A/932  

Źródło: Materiały udostępnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 

6.1.5. Obiekty ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków  

Wykaz obiektów nieruchomych ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków położonych na obszarze 

miasta i gminy Bełżyce, zamieszczono w tabeli poniżej. 

Tabela 18. Wykaz obiektów nieruchomych ujętych w Wojewódzkie Ewidencji Zabytków położonych na obszarze 

miasta i gminy Bełżyce 

LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ULICA NR 
LOKALIZACJA 
(NR DZIAŁKI) 

UWAGI 

1 Babin 
Stodoła w zespole 
dworsko-parkowym  

  3/3  

2 Babin 
Spichlerz w zespole 
dworsko-parkowym 

  3/3  

3 Bełżyce-Centrum 
Organistówka w zespole 
kościelnym 

Pl. Kościelny  260  

4 Bełżyce-Centrum 
Kostnica w zespole 
kościelnym 

Pl. Kościelny  153  

5 Bełżyce-Rolne 
Brama wjazdowa na 
cmentarz parafialny 

ul. T. Kościuszki  534  

6 Bełżyce-Centrum 
Zdrój Władysława 
Jagiełły  

ul. Partyzantów   153  

7 Krężnica Okrągła Zespół dworsko-parkowy   
171/20; 
171/21;171/51 

 

8 Krężnica Okrągła 
Dwór w zespole 
dworsko-parkowym  

  171/51  

9 Krężnica Okrągła 
Oficyna w zespole 
dworskim 

  171/51  

10 Krężnica Okrągła 
Stajnia w zespole 
dworsko-parkowym  

  171/27  

11 Krężnica Okrągła 
Pozostałości parku w 
zespole dworsko-
parkowym  

  171/51  

12 Krężnica Okrągła 
Pomnik na mogile 
partyzantów AK 

  4727/2  

13 Matczyn 
Kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP na 
działce 398/2 

  398/4  

14 Matczyn 
Chlewnia w zespole 
dworsko-parkowym  

  318/1  

15 Skrzyniec  Kapliczka przydrożna    493  

16 Wierzchowiska Stare Kapliczka   Obok dz. 492/5  

Źródło: Materiały udostępnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 

6.1.6. Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków 

Gmina nie posiada Gminnej Ewidencji Zabytków. Nie posiada także obowiązującego gminnego programu 

opieki nad zabytkami. 
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6.1.7. Archeologia 

Na zasoby zabytków archeologicznych składają się zarówno tzw. stanowiska archeologiczne (obiekty i 

warstwy zlokalizowane w terenie), jak i ruchome zabytki (przedmioty) z nich pochodzące. Europejska konwencja 

o ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego uznaje je za źródło „zbiorowej pamięci europejskiej i 

instrument dla badań historycznych i naukowych”. Tym samym mamy wskazane dwa wymiary jego ochrony – 

poznawczy (naukowy) i zachowawczy. Tendencje te od dawna ścierają się zarówno w teorii, jak i praktyce 

ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Są to jednocześnie dwa podstawowe kierunki w 

konserwatorstwie określające odpowiednio: 

I – badania wykopaliskowe, dokumentacyjne i inne, prowadzące do poznania poszczególnych stanowisk, 
zabytków czy problemów związanych z szeroko rozumianą przeszłością, w tym zwłaszcza w sytuacjach 
zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem substancji zabytkowej (nawarstwień, obiektów, materiałów i ich 
kontekstów), 

II – działania zmierzające do zachowania dla przyszłych pokoleń jak największej części archeologicznego 
dziedzictwa kulturowego w niezmienionej formie (także nienaruszonego i nieprzekształconego w wyniku badań).  

Na analizowanym terenie zarejestrowano 107 śladów osadniczych, a także natrafiono na około 40 osad. 
Zarówno osady jak i ślady osadnicze pochodzą z okresu pradziejowego i historycznego. Warto także nadmienić, 
iż w gminie Bełżyce zlokalizowano trzy pradziejowe obozowiska: nie zostały one określone kulturowo oraz 
chronologicznie, wydaję się jednak, iż nie są to stanowiska paleolityczne, pochodzą one raczej z epoki neolitu 
bądź też z wczesnego brązu.  

W samych Bełżcach istnieją do dziś pozostałości po zamku zaadaptowane na mleczarnię. Obiekt nie był 
jeszcze badany archeologicznie. Interesujący efekt przyniosły nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi 
związanymi z izolacją budynku ZOZ przy ul. Bednarskiej. Odkryto tam wówczas trzy pochówki żydowskie wraz z 
wyposażeniem, które należy łączyć z kirkutem założonym przy dzisiejszej ulicy Jakuba z Bełżyc w II poł. XVI w..   
W miejscowości Babin został odkryty dość ciekawy obiekt, a mianowicie ślady dworu obronnego, który pochodzi 
najprawdopodobniej sprzed 1452 r. 

Z analizy kart AZP można stwierdzić, iż terenami najczęściej zamieszkałymi były małe doliny. W nich to 
archeolodzy zastali taki oto obraz kulturowy: najstarszą rozpoznaną kulturą na powyższych terenach jest kultura 
świderska (późny paleolit). Posiadamy również ślady po takich kulturach archeologicznych jak: kultura amfor 
kulistych, kultura pucharów lejkowatych (obie z późnej epoki neolitu). Z całą pewnością na terenach tych bytowała 
wczesnobrązowa kultura mierzanowicka. W rozwiniętej epoce brązu w gminie Bełżyce żyła także ludność kultury 
trzcinieckiej oraz kultury łużyckiej. Okres rzymski na interesującym nas terenie reprezentuje kultura przeworska. 
Najwięcej stanowisk pochodzi z epoki średniowiecza (VIII-do końca XV w) i nowożytności. 

Zabytki pozyskane z badań powierzchniowych to przede wszystkim materiał ceramiczny i narzędzia 
krzemienne. Wśród surowca wykorzystywanego do wyrobu narzędzi stosowano krzemień świeciechowski, 
narzutowy, rzadziej czekoladowy i wołyński. Wydaje się jednak, iż taki obraz może ulec zmianie, gdyż u 
większość tego typu zabytków nie rozpoznano surowca. 

W świetle badań AZP (80-79, 80-78, 79-78, 79-79, 78-79, 78-78, 79-77) rozpoznane dotychczas 
osadnictwo w gminie Bełżyce nie przedstawia się zbyt imponująco. Wydaje się jednak, iż taki stan może wynikać 
z niedostatecznego rozpoznaniem terenu, dlatego też należałoby przeprowadzić badania weryfikujące obecny 
stan wiedzy. Należy również powrócić do analizy materiałów już pozyskanych w celu dokładniejszych określeń 
pod względem zarówno kulturowych, jak i chronologicznym. 

Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków położonych na obszarze 

miasta i gminy Bełżyce, zamieszczono w tabeli poniżej. 

Tabela 19. Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków położonych na 

terenie miasta i gminy Bełżyce 

LP. MIEJSCOWOŚĆ NR OBSZ AZP 
NR STAN NA 

OBSZARZE AZP 
NR STAN W 

MIEJSC 
UWAGI 

1 Babin 79-79 1 1  

2 Babin 79-79 3 2  

3 Babin 79-79 6 3  

4 Babin 79-79 7 4  

5 Babin 79-79 58 5  

6 Babin 79-79 59 6  

7 Babin 79-79 60 7  

8 Babin 79-79 61 8  

9 Babin 79-79 62 9  

10 Babin 79-79 63 10  

11 Babin 79-79 64 11  

12 Bełżyce 79-78 1 1  
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LP. MIEJSCOWOŚĆ NR OBSZ AZP 
NR STAN NA 

OBSZARZE AZP 
NR STAN W 

MIEJSC 
UWAGI 

13 Bełżyce 79-78 2 2  

14 Bełżyce 79-78 6 3  

15 Bełżyce 79-78 7 4  

16 Bełżyce 79-78 10 5  

17 Bełżyce 79-79 4 2  

18 Bełżyce ul. Zielona 79-79 2 1  

19 Bełżyce - okolice 79-79 5 3  

20 Bełżyce 79-79 69 11  

21 Borzechów 80-78 150   

22 Chmielnik 78-78 30 1  

23 Dylążki 80-78 53   

24 Kolonia Borów 80-78 160   

25 Kolonia Chmielnik 78-78 31 1  

26 Kolonia Chmielnik 78-78 32 2  

27 Kolonia Chmielnik 78-78 33 3  

28 Kolonia Chmielnik 78-78 34 4  

29 Kolonia Chmielnik 78-78 35 5  

30 Kolonia Chmielnik 78-78 36 6  

31 Kolonia Chmielnik 78-78 37 7  

32 Kolonia Chmielnik 78-78 38 8  

33 Kolonia Chmielnik 78-78 39 9  

34 Kolonia Chmielnik 78-78 40 10  

35 Kolonia Chmielnik 78-78 41 11  

36 Kolonia Chmielnik 78-78 42 12  

37 Kolonia Chmielnik 78-78 43 13  

38 Kolonia Chmielnik 78-78 44 14  

39 Kolonia Skrzyniec 80-78 116   

40 Kolonia Skrzyniec 80-78 117   

41 Kolonia Skrzyniec 80-78 118   

42 Kolonia Skrzyniec 80-78 119   

43 Kolonia Skrzyniec 80-78 120   

44 Kolonia Skrzyniec 80-78 121   

45 Kolonia Skrzyniec 80-78 133   

46 Kolonia Skrzyniec 80-78 134   

47 Kolonia Skrzyniec 80-78 135   

48 Kolonia Skrzyniec 80-78 151   

49 Kolonia Skrzyniec 80-78 155   

50 Krężnica Okrągła 79-78 3 1  

51 Krężnica Okrągła 79-78 4 2  

52 Krężnica Okrągła 79-78 5 3  

53 Krężnica Okrągła 79-78 8 4  

54 Krężnica Okrągła 79-78 9 5  

55 Majdan Skrzyniecki 80-78 154   

56 Matczyn 78-79 53 1  

57 Matczyn 78-79 54 2  

58 Matczyn 78-79 55 3  
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LP. MIEJSCOWOŚĆ NR OBSZ AZP 
NR STAN NA 

OBSZARZE AZP 
NR STAN W 

MIEJSC 
UWAGI 

59 Matczyn 78-79 56 4  

60 Matczyn 78-79 57 5  

61 Matczyn 78-79 58 6  

62 Podole 79-79 8 1  

63 Podole 79-79 9 2  

64 Podole 79-79 10 3  

65 Podole 79-79 11 4  

66 Podole 79-79 12 5  

67 Podole 79-79 13 6  

68 Podole 79-79 14 7  

69 Podole 79-79 15 8  

70 Podole 79-79 16 9  

71 Podole 79-79 17 10  

72 Podole 79-79 18 11  

73 Podole 79-79 19 12  

74 Podole 79-79 20 13  

75 Podole 79-79 52 14  

76 Podole 79-79 53 15  

77 Skrzyniec 80-78 74   

78 Skrzyniec 80-78 77   

79 Skrzyniec 80-78 80   

80 Skrzyniec 80-78 82   

81 Skrzyniec 80-78 83   

82 Skrzyniec 80-78 109   

83 Skrzyniec 80-78 110   

84 Skrzyniec 80-78 111   

85 Skrzyniec 80-78 112   

86 Skrzyniec 80-78 113   

87 Skrzyniec 80-78 114   

88 Skrzyniec 80-78 122   

89 Skrzyniec 80-78 123   

90 Skrzyniec 80-78 124   

91 Skrzyniec 80-78 125   

92 Skrzyniec 80-78 126   

93 Skrzyniec 80-78 136   

94 Skrzyniec 80-78 137   

95 Skrzyniec 80-78 138   

96 Skrzyniec 80-78 139   

97 Trzyniec 80-78 162   

98 Trzyniec 80-78 163   

99 Wierzchowiska Dolne 80-78 129   

100 Wierzchowiska Dolne 80-78 130   

101 Wierzchowiska Dolne 80-78 131   

102 Wierzchowiska Dolne 80-78 132   

103 Wierzchowiska Dolne 80-78 158   

104 Wierzchowiska Górne 80-79 47 1  
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LP. MIEJSCOWOŚĆ NR OBSZ AZP 
NR STAN NA 

OBSZARZE AZP 
NR STAN W 

MIEJSC 
UWAGI 

105 Wronów 79-77 4 1  

106 Wronów 79-77 36 2  

107 Wronów 79-77 37 3  

108 Wronów 79-77 38 4  

109 Wronów 79-77 39 5  

110 Wronów 79-77 40 6  

111 Wronów 79-77 41 7  

112 Wronów 79-77 42 8  

113 Wronów 79-77 43 9  

114 Wronów 79-77 44 10  

115 Wronów 79-77 45 11  

116 Wronów 79-77 46 12  

117 Wronów 79-77 47 13  

118 Wronów 79-77 48 14  

119 Wronów 79-77 49 15  

120 Wronów 79-77 51 16  

121 Wymysłówka 79-79 42 1  

122 Wymysłówka 79-79 43 2  

123 Wymysłówka 79-79 44 3  

124 Wymysłówka 79-79 45 4  

125 Wymysłówka 79-79 46 5  

126 Wymysłówka 79-79 47 6  

127 Wymysłówka 79-79 48 7  

128 Wymysłówka 79-79 49 8  

129 Wymysłówka 79-79 65 9  

130 Wymysłówka 79-79 66 10  

131 Wymysłówka 79-79 67 11  

132 Zalesie 80-78 156   

133 Zalesie 80-78 157   

134 Zosin 79-79 54 1  

135 Zosin 79-79 55 2  

136 Zosin 79-79 56 2  

137 Zosin 79-79 57 4  

Źródło: Materiały udostępnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 

Ewidencja stanowisk archeologicznych nie jest zbiorem zamkniętym – nadchodzące lata mogą przynieść 
nowe odkrycia lub negatywna weryfikację obecnie zaewidencjonowanych stanowisk.  

6.2. STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

Duże nagromadzenie zabytkowych obiektów i elementów układu przestrzennego stanowi niezaprzeczalny 
walor atrakcyjności turystycznej miasta i gminy Bełżyce.  

Nie można jednak pominąć zagrożeń, jakie dla historycznych elementów struktury przestrzennej, stanowi: 
w dużym stopniu zły stan techniczny zabudowy historycznej (często niedoinwestowanej przez długie lata), 
powodujący jej dekapitalizację, presja związana z rozwojem społeczno – gospodarczym (wprowadzanie nowych 
funkcji wymagających dostosowania zabudowy), presja związana z usprawnieniem układu komunikacyjnego i 
pozostałych elementów infrastruktury technicznej. Stąd powstają różnorodne napięcia i konflikty w stanie 
zabudowy i zagospodarowania przestrzeni, stanowiące bariery rozwoju. 
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7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI I WNIOSKÓW 
ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKRESLENIA PRZEZ 
AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH 

W związku z brakiem opracowanego audytu krajobrazowego, na terenie miasta i gminy Bełżyce nie 
obowiązują rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym oraz określenia przez audyt krajobrazowy 
granic krajobrazów priorytetowych. 
 

8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA 

8.1. POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY 

Teren gminy Bełżyce (według danych z Urzędu Miejskiego na dzień 1 VII 2015 r.) zamieszkuje 13 400 
osób. Wśród mieszkańców dominują kobiety, których było 6 905, mężczyzn nieco mniej 6 495. Przewaga kobiet 
widoczna jest zarówno na terenach wiejskich jak i w miastach.  

Tabela 20. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach 

Nazwa sołectwa Liczba kobiet Liczba mężczyzn 
liczba mieszkańców 

ogółem 

Babin 449 423 872 

Bełżyce 3468 3203 6671 

Chmielnik 139 149 288 

Chmielnik Kolonia 224 186 410 

Cuple 97 101 198 

Jaroszewice 216 201 417 

Kierz 173 189 362 

Krężnica Okrągła 447 433 880 

Malinowszczyzna 83 77 160 

Matczyn 279 251 530 

Płowizny 52 55 107 

Podole 267 256 523 

Skrzyniec 45 39 84 

Skrzyniec-Kolonia 59 62 121 

Stare Wierzchowiska 112 114 226 

Wierzchowiska Dolne 51 52 103 

Wierzchowiska Górne 111 103 214 

Wojcieszyn 104 108 212 

Wronów 172 169 341 

Wymysłówka 62 51 113 

Zalesie 68 64 132 

Zagórze  174 148 322 

Zosin 53 61 114 

OGÓŁEM 6 905 6 495 13 400 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

  

Największa liczba mieszkańców występuje w mieście Bełżyce. Występuje tu największa gęstość 
zaludnienia, sięgająca 284 os./km². Mniejsze miejscowości, które zamieszkuje stosunkowo dużo mieszkańców to: 
Babin, Krężnica Okrągła, Podole i Matczyn. Relatywnie wysoka liczba mieszkańców związana jest z położeniem 
w centralnej części gminy w bezpośrednim sąsiedztwie głównego lokalnego ośrodka – miasta Bełżyce.  

Na liczbę mieszkańców wpływa bezpośrednio saldo migracji, które od wielu lat utrzymuje się na ujemnym 
poziomie, a w 2014 r. osiągnęło poziom -53. Oznacza to, że coraz większa liczba dotychczasowych mieszkańców 
opuszcza gminę, a odsetek nowej ludności napływowej corocznie nie jest wystarczająco wysoki aby bilans 
migracji wyniósł minimum 0 czyli stan ludności utrzymywał się na względnie tym samym poziomie. Utrzymujące 
się ujemne saldo migracji w okresie ostatniego piętnastolecia doprowadziło do utraty ponad 420 mieszkańców. 
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Rysunek 11. Saldo migracji wewnętrznych na terenie miasta i gminy Bełżyce 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2014 

 
Oprócz migracji na wielkość liczby mieszkańców gminy zasadniczy wpływ wywiera przyrost naturalny czyli 

różnica między ilością urodzeń żywych i zgonów. W 2014 r. przyrost naturalny wyniósł 0. Chociaż nie jest on 

zadowalający to w kontekście ostatnich trzech lat można zaobserwować tendencję jego wzrostu. Historia jednak 

wskazuje, że tendencja ta może nie mieć stałego charakteru i w kolejnych latach może się to zmieniać. Pod 

względem płci przyrost naturalny wypada korzystnie dla kobiet. 

 

 

Rysunek 12. Przyrost naturalny na terenie gminy Bełżyce 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2014 

 

Wśród grup ekonomicznych dominują osoby w wieku produkcyjnym (18 - 59k/64m lat), stanowią one ok 
63,6 % wszystkich mieszkańców gminy. Zaledwie 18,7% to osoby w wieku przedprodukcyjnym (do 18 roku 
życia), a 17,7% w wieku poprodukcyjnym. Na podstawie danych z poprzednich lat obserwuje się że z roku na rok 
spada odsetek ludzi w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście osób w wieku produkcyjnym i 
poprodukcyjnym. Oznacza to w konsekwencji wyraźne starzenie się społeczności lokalnej. 

 Biorąc pod uwagę saldo migracji, przyrost naturalny oraz strukturę ekonomicznych grup wiekowych 
mieszkańców gminy potencjał demograficzny jest dość niekorzystny.  
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Rysunek 13. Wykształcenie mieszkańców miasta i gminy Bełżyce  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 2002 

 

Struktura wykształcenia ludności wskazuje, że największą grupę mieszkańców stanowią osoby z 
wykształceniem podstawowym (ukończone lub nieukończone) i bez wykształcenia. Równie dużo stanowią osoby 
z wykształceniem policealnym i średnim. Najmniejszą grupę natomiast stanowią mieszkańcy z wykształceniem 
wyższym. Pozostała grupa posiada wykształcenie zawodowe.  

 

8.2. PROJEKCJE DEMOGRAFICZNE 

Według prognoz demograficznych przedstawionych przez GUS liczba mieszkańców powiatu lubelskiego 

będzie wzrastać - głównie za sprawą terenów wiejskich gdyż to właśnie na tych terenach odczuwany będzie 

przyrost liczby ludności - o ponad 12%. Na terenach miejskich natomiast liczba mieszkańców spadnie o około 

5%. Tym samym liczba mieszkańców terenów wiejskich w 2035 r. może stanowić ok. 93% w stosunku do roku 

bazowego 2015. 

Tabela 21. Liczba mieszkańców powiatu lubelskiego 

POWIAT 
Ogółem Miasta Wieś 

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 151 645 74 154 77 491 11 953 5 750 6 203 139 692 68 404 71 288 

2020 156 759 76 666 80 093 11 985 5 741 6 244 144 774 70 925 73 849 

2025 161 477 78 993 82 484 11 866 5 663 6 203 149 611 73 330 76 281 

2030 165 417 80 893 84 524 11 638 5 533 6 105 153 779 75 360 78 419 

2035 168 574 82 377 86 197 11 358 5 387 5 971 157 216 76 990 80 226 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

8.3. SYTUACJA NA RYNKU PRACY 

8.3.1. Podmioty gospodarcze 

Według danych GUS na terenie miasta i gminy Bełżyce funkcjonuje 1 017 podmiotów. Zdecydowana 

większość z nich to podmioty gospodarcze z sektora prywatnego, prowadzone przez osoby fizyczne. Stanowią 

one około 94% wszystkich jednostek zarejestrowanych na terenie gminy. Można zaobserwować, że w stosunku 

do lat ubiegłych ich liczba znacznie wzrosła - od 2009 172 nowe podmioty. Pozostałe to podmioty sektora 

publicznego, których łącznie jest 58 (dane na 31 XII 2014 r.).  

Tabela 22. Formy władania podmiotów gospodarczych w 2014 r. 
Lp. Formy władania podmiotów gospodarczych Liczba 

 Jednostki zarejestrowane ogółem 1017 

1. Sektor publiczny, w tym: 58 

1.1. państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem 40 

1.2. spółki handlowe 2 

1.3. państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze 1 

2.  Sektor prywatny, w tym: 959 
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2.1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 791 

2.2. spółki handlowe 34 

2.3. spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 3 

2.4. spółdzielnie 7 

2.5. fundacje 0 

2.6. stowarzyszenia i organizacje społeczne 41 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

Wśród podmiotów gospodarki narodowej zdecydowanie dominują te trudniące się w handlu hurtowym i 
detalicznym oraz naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sektor G) w sektorze prywatnym. 
Większość z nich zlokalizowana jest na terenie miasta Bełżyce. Stosunkowo duży udział mają też podmioty z 
sektora budownictwa (sektor F), przetwórstwa przemysłowego (sektor C) oraz pozostała działalność usługowa 
oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne potrzeby (sektor S i T) oraz transport i gospodarka magazynowa (sektor H). 
Wszystkie one stanowią niemal 67% wszystkich podmiotów. Najmniejszy udział w gospodarce mają podmioty z 
sektora wytwarzającego i zaopatrującego w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych. W ramach tego sektora na rynku prywatnym działa zaledwie jeden podmiot.  

Tabela 23. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według sekcji PKD2007 w  

podmioty gospodarki narodowej 
obszar 
miasta 

obszar 
gminy 

razem razem [%] 

Sekcja A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

7 
0 
7 

25 
0 
25 

32 
0 

32 

3,15 

Sekcja B górnictwo i wydobywanie 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

4 
0 
4 

0 
0 
0 

4 
0 
4 

0,39 

Sekcja C przetwórstwo przemysłowe 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

43 
1 

42 

40 
0 
40 

83 
1 

82 

8,16 

Sekcja D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

0 
 

0 
0 

1 
 

0 
1 

1 
 

0 
1 

0,10 

Sekcja E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

5 
 

5 
0 

1 
 

0 
1 

6 
 
5 
1 

0,59 

Sekcja F budownictwo 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

56 
0 

56 

43 
0 
43 

99 
0 

99 

9,73 

Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

243 
 

0 
243 

90 
 

0 
90 

333 
 

0 
333 

32,74 

Sekcja H  transport i gospodarka magazynowa 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

40 
1 

39 

39 
0 
39 

79 
1 

78 

7,77 

Sekcja I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

17 
 

0 
17 

1 
 

0 
1 

18 
 

0 
18 

1,77 

Sekcja J informacja i komunikacja 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

8 
0 
8 

6 
0 
6 

14 
0 

14 

1,38 

Sekcja K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

20 
0 

20 

5 
0 
5 

25 
0 

25 

2,46 

Sekcja L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

25 
9 

16 

3 
0 
3 

28 
9 

19 

2,75 

Sekcja M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

45 
0 

45 

14 
0 
14 

59 
0 

59 

5,80 

Sekcja N działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

7 
 

0 
7 

7 
 

0 
7 

14 
 

0 
14 

1,38 

Sekcja O administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

4 
 

2 
2 

11 
 

0 
11 

15 
 

2 
13 

1,47 
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podmioty gospodarki narodowej 
obszar 
miasta 

obszar 
gminy 

razem razem [%] 

Sekcja P edukacja 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

32 
21 
11 

17 
12 
5 

49 
33 
16 

4,82 

Sekcja Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

37 
2 

35 

14 
2 
12 

51 
4 

47 

5,01 

Sekcja R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

16 
3 

13 

5 
0 
5 

21 
3 

18 

2,06 

Sekcja S i T pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

sektor publiczny 
sektor prywatny 

60 
0 

60 

26 
0 
26 

86 
0 

86 

8,46 

Sekcja U organizacje i zespoły eksterytorialne 
sektor publiczny 

                    sektor prywatny 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0,00 

Ogółem 
sektor publiczny 
sektor prywatny 

669 
44 
625 

348 
14 

334 

1017 
58 
959 

100,0 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 
 

8.3.2. Stan zatrudnienia i bezrobocie 

W 2013 r. w mieście i gminie Bełżyce zatrudnionych było 1 803 osoby. Większość z nich stanowiły kobiety 
1 064, co stanowiło 55% ogółem pracujących. Większość z nich znajduje zatrudnienie w sektorze prywatnym. W 
ostatnich latach obserwowany był wzrost liczby zatrudnionych z pewnym spadkiem w latach 2011-2012.  

 

Tabela 24. Pracujący w mieście i gminie Bełżyce jako głównym miejscu pracy  

 2006 2008 2010 2012 2013 

pracujący ogółem 1654 1675 1878 1803 1945 

mężczyźni 735 726 805 780 881 

kobiety 919 949 1073 1023 1064 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Najwięcej miejsc pracy skupiają: 

 Spomasz Bełżyce S.A. , 

 Uren Novaberry sp. z o.o. 

 
W 2014 r. na terenie miasta i gminy Bełżyce zarejestrowanych było 762 bezrobotnych. Większość z nich to 

mężczyźni, stanowili oni ok. 56% ogółu bezrobotnych. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne stanowiły 
niespełna 6% ogółu mieszkańców. W skali osób bezrobotnych powiatu lubelskiego liczba osób bezrobotnych w 
mieście i gminie Bełżyce wynosi ok. 12%. W odniesieniu do liczby mieszkańców powiatu liczba bezrobotnych tej 
jednostki wynosi około 4%. Oznacza to, że liczba osób pozostających bez zatrudnienia w gminie jest nieco 
wyższa niż w powiecie.  

 

Tabela 25. Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy 

Jednostka administracyjna 
Bezrobotni zarejestrowani 

wg płci   
2006 2008 2010 2012 2014 

Miasto i gmina Bełżyce 

ogółem 896 615 797 860 762 

mężczyźni   445 294 395 448 427 

kobiety 451 321 402 412 335 

Powiat opatowski 

ogółem 6236 4091 5832 6788 6172 

mężczyźni  3014 1878 2908 3465 3341 

kobiety 3222 2213 2924 3323 2831 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 
 

8.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Głównym ośrodkiem skupiającym usługi zwłaszcza z zakresu infrastruktury społecznej są Bełżyce. 

Wielkość gminy powoduje jednak, że część z nich jest rozproszona po pozostałej części gminy. 

8.4.1. Oświata 

Na terenie Miasta i gminy Bełżyce występuje szereg placówek oświatowych, od szkół podstawowych przez 
gimnazjum do szkół średnich tj. liceum, technikum, szkoły zasadniczej. 



52 

 

Placówki oświatowe w mieście Bełżyce: 

Zespół szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach  

 Szkoła Podstawowa nr 1, 

 Gimnazjum nr 1. 

Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach 

 Szkoła Podstawowa nr 2, 

 Gimnazjum nr 2. 

Zespół Szkół: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 

 Liceum Profilowane, 

 Technikum Mechaniczne, 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 

 Policealna Szkoła Zawodowa. 

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach 

 Liceum Techniczne,  

 Technikum Rolnicze, 

 Technikum Mechanizacji Rolnictwa,  

 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 

 Policealna Szkoła Zawodowa, 

 Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Dorosłych. 

Ponad to na terenie miasta działa Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego .  

Na terenie gminy usługi oświatowe świadczą: 

 Szkoła podstawowa w Babinie, 

 Szkoła podstawowa w Matczynie, 

 Szkoła podstawowa w Wierzchowiskach, 

 Szkoła podstawowa w Krzu, 

 Szkoła podstawowa w Chmielniku, 

 Samorządowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach. 

8.4.2. Kultura 

Na terenie miasta Bełżyce działa Miejski Dom Kultury w Bełżycach oraz Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna. W Miejskim Domu Kultury odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne oraz taneczne. Kierowane są 
one do ludzi różnych grup wiekowych, zarówno dla dzieci i młodzieży jak i do osób starszych. W ramach 
działalności Domu Kultury redagowana jest także gazeta Bełżycka.  

Biblioteka Publiczna oprócz placówki w Bełżycach posiada swoje filie w Babinie, Matczynie, Starych 
Wierzchowiskach i Wronowie. 

Gmina prowadzi wymianę partnerską z Barand na Węgrzech oraz Brody na Ukrainie. W ramach 
współpracy dochodzi do wymiany zarówno zespołów artystycznych, sportowych jak i samych doświadczeń np. w 
zakresie zarządzania kulturą. 

 

8.4.3. Ochrona zdrowia 

Na terenie miasta i gminy działalność w zakresie kompleksowych świadczeń zdrowotnych (podstawowych 
i specjalistycznych) prowadzą: 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach - Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha 
Oczki, 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach (obejmujący zasięgiem także gminy 
Borzechów, Niedrzwica Duża, Wojciechów),  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYKON”. 

Ponadto został utworzony tu Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapewniający 
terapię i porady zarówno osobom uzależnionym jak i ich rodzinom oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. W 
Matczynie znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Matczynie.  

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 aptek. 

8.4.4. Sport i rekreacja 

Usługi sportu w gminie świadczy Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach. Centrum wyposażone 
jest w: 
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 salę gimnastyczną, 

 pływalnię, 

 halę sportową, 

 siłownię, 

 stadion miejski. 
 

8.4.5. Turystyka 

Turystyka w gminie Bełżyce nie odgrywa znaczącej roli. Główną przyczyną tej sytuacji są uwarunkowania 
środowiskowe tj. mało zróżnicowany krajobraz oraz brak walorów środowiskowych konkurencyjnych zwłaszcza w 
skali regionu. Główne atrakcje turystyczne gminy to: 

 Zespół dworsko-parkowy w Babinie, 

 Zespół  budynków kościelnych, 

 Zespół dworsko-parkowy przy ul. Szpitalnej w Bełżycach, 

 Park dworski we Wronowie, 

 Aleja lipowa z XVII w. położona w Krężnicy Okrągłej, 

 Układ urbanistyczny ul. Rynek, 

 Cmentarz Żydowski przy ul. Przemysłowej. 

 Przez gminę przebiega szlak rowerowy, prowadzi z miasta Bełżyce w kierunku południowym. 

Nie mniej jednak gmina dysponuje niewielką ilością miejsc świadczących miejsca noclegowe. W mieście 
Bełżyce znajdują się 4 takie obiekty (w tym 2 gospodarstwa agroturystyczne). Miejsca noclegowe w domkach 
letniskowych serwowane są także przez Centrum Kultury Fizycznej i Sportu.  

Baza noclegowa uzupełniona jest także o punkty gastronomiczne.  

 

9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 
LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 

9.1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ I STANU BEZPIECZEŃSTWA 

Główne zagrożenia mogące wystąpić na terenie miasta i gminy Bełżyce to zagrożenia pożarowe, 
przemysłowe i komunikacyjne. Zgodnie z informacjami z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie teren gminy nie jest objęty ryzykiem wystąpienia powodzi. Ewentualne zagrożenia podtopieniami 
mogą wystąpić w rejonie rzeki Krężniczanki. Ryzyko ich wystąpienia jest stosunkowo niskie i związane jest z 
wiosennymi roztopami. 

 Zagrożenia pożarowe związane są głównie z kompleksami leśnymi w leśnictwie „Radawiec”; 

 Zagrożenia przemysłowe związane są z funkcjonowaniem Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego „Spomasz” S.A. Bełżyce, Chłodni  LST Polska, NovaBery, Nowa  Fruct, Uren Poland oraz 
stacjami tankowania paliw. Zagrożenia te dotyczą także publicznych jednostek takich jak: Zakład 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Bełżycach, Domu Pomocy Społecznej czy 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  

 Zagrożenia komunikacyjne na drodze wojewódzkiej nr 747. 
 

Ponad to gmina Bełżyce narażona jest na wzmożoną emisją szkodliwych substancji chemicznych z 
lokalnych zakładów przemysłowych, z kotłowni, a także wyniku intensywnego ruchu drogowego. 

9.2. JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 

Bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Bełżyce strzegą: Policja, Jednostka Ratowniczo-
Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej oraz  Ochotnicze Straże Pożarne.  

Głównym zadaniem Policji należy dążenie do utrzymania niskiego poziomu zagrożenia przestępczością, 
współpraca ze społecznościami lokalnymi, poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości 
oraz prowadzenie projektów profilaktycznych zwiększających świadomość społeczeństwa na tematy możliwych 
zagrożeń, zapobiegającym patologiom, kształtującym właściwe zachowania. W ramach tej działalności Policja 
wspólnie z pedagogami szkolnymi oraz przedstawicielami gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych i ośrodków pomocy społecznej przeprowadza liczne akcje społeczne.  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza działa na terenie gminy od 1992 r. Zasięgiem obejmuje gminy: Bełżyce, 
Borzechów, Wojciechów, Niedrzwica Duża. W ramach swojej działalności zajmuje się organizacją i 
prowadzeniem akcji ratowniczych w czasie pożarów oraz podczas likwidacji innych zagrożeń (katastrofy, awarie 
techniczne, chemiczne, ekologiczne), wykonywaniem pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk 
żywiołowych, podejmowaniem działań organizacyjno-technicznych usprawniających system alarmowania i 
współdziałania z innymi służbami ratowniczymi oraz szkoleniem kadr dla PSP i OSP.  

Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy jest łącznie 12: OSP Babin, OSP Bełżyce, OSP 
Chmielnik, OSP Jaroszewice, OSP Matczyn-Wojcieszyn, OSP Podole, OSP Wronów, OSP Wzgórze, OSP 
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Wymysłówka, OSP Zagórze, OSP Zalesie, OSP Wierzchowiska Stare. Stanowią uzupełnienie działań 
Państwowej Straży Pożarnej.  

 

 
10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 

MIASTA I GMINY BEŁŻYCE 

10.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego z 2002 r. 

W lipcu 2002 r. Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubelskiego (Uchwała Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r.). 
Plan ten określił następujące cele strategiczne: 

 kształtowanie optymalnej przestrzennie sieci osadniczej opartej na policentrycznej i zróżnicowanej sieci 
ośrodków ponadlokalnych i lokalnych;  

 integracja funkcjonalna regionu oraz poprawa dostępności i sprawności jego obsługi przestrzennej; 

 przekształcenie funkcjonalne w zagospodarowaniu regionu, umożliwiające uzyskanie maksymalnych 
korzyści rozwojowych, wynikających z jego nowych szans, szczególnie przygranicznego położenia i 
rozwoju współpracy międzynarodowej;  

 podnoszenie efektywności wykorzystania zasobów województwa, a szczególnie walorów wynikających ze 
zróżnicowania przestrzeni regionu oraz predyspozycji jego naturalnych obszarów funkcjonalnych;  

 poprawa jakości środowiska kulturowego poprzez ochronę wartości regionalnych, rewaloryzację zasobów 
zabytkowych, kształtowanie rozwoju w ciągłości (kontynuacji) historycznej i kulturowej; 

 porządkowanie struktury przestrzennej celem optymalizacji intensywności zabudowy i poprawy estetyki 
krajobrazu województwa;  

 wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją; 

 rewitalizacja bazy ekonomicznej miast. 
 

Struktura funkcjonalna przestrzenna 

Stosownie do uwarunkowań, zasobów i możliwości zostały wydzielone elementy struktury przestrzennej obszaru 
województwa, dla których określono funkcje podstawowe i politykę rozwoju w poszczególnych sferach i 
dziedzinach zagospodarowania przestrzennego. Na strukturę układów funkcjonalno-przestrzennych składają się:  

• układ pasmowy:  

– pasma wzmożonej aktywności gospodarczej;  
– infrastruktura transportowa – drogi i koleje;  
– główne magistrale energetyczne;  
• układ węzłowy:  

– sieć osadnicza;  
– obiekty infrastruktury transportowej;  
– złoża surowców;  
• układ strefowy:  

– obszary strukturalne: gospodarki rolnej i działalności pozarolniczych;  
– obszar metropolitalny aglomeracji lubelskiej;  
– obszary cenne przyrodniczo objęte systemem ochrony;  
Obszary problemowe:  

– wymagające podjęcia działań integracyjnych z regionem;  
– zagrożone powodzią. 

W zakresie struktury funkcjonalnej Bełżyc proponuje się: 

-rozwój gospodarki rolnej, agroturystyki i zw. z obszarem gleb dobrych i bardzo dobrych 
-wschodnia część gminy - pasmo wzmożonej aktywności gospodarczej 

Sieć osadnicza 

Stosownie do ustaleń prognozy demograficznej przewidziano odpowiedni rozwój miejskiej sieci osadniczej, która 
w 2030 roku osiągnie liczbę 61 ośrodków miejskich o bardzo zróżnicowanej liczbie mieszkańców: od 1 tys. do 
400 tys. osób w ośrodku. 

Uwzględniając ośrodki proponowane do funkcji miejskich (20 ośrodków) miejską sieć osadniczą województwa 
uszeregowano pod względem liczby mieszkańców w następujących grupach:  

 I grupa (1 miasto) – miasto b. duże >387 tys. mieszkańców – Lublin;  

 II grupa (4 miasta) – miasta duże 60–85 tys. – Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Puławy;  
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 III grupa (9 miast) – miasta średnie 20–45 tys. – Świdnik, Kraśnik, Łuków, Biłgoraj, Lubartów, Łęczna, 
Tomaszów Lubelski, Krasnystaw, Hrubieszów;  

 IV grupa (9 miast) – miasta małe 10–20 tys. – Dęblin, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Włodawa, 
Janów Lubelski, Parczew, Ryki, Poniatowa, Opole Lubelskie;  

 V grupa (9 miast) – miasta małe 3,5–7,0 tys. – Bełżyce, Terespol, Szczebrzeszyn, Bychawa, Nałęczów, 
Rejowiec Fabryczny, Kazimierz Dolny, Zwierzyniec, Kock;  

 VI grupa (29 miast) – miasta b. małe 1,0–3,5 tys. – Werbkowice, Tarnogród, Krasnobród, Kurów, Janów 
Podlaski, Piaski, Bełżec, Annopol, Stoczek Łukowski, Józefów, Garbów, Dorohusk, Adamów, Tyszowce, 
Ostrów Lubelski, Piszczac, Wisznice, Dołhobyczów, Wojsławice, Krzywda, Markuszów, Łaszczów. 

 

Bełżyce stanowią tym samym jeden z 19 ponadlokalnych ośrodków. 

Centrum aglomeracji będą tworzyć dwa miasta: Lublin i Świdnik, zwane Lubelskim Zespołem Miejskim 
>500 tys. mieszkańców. Ośrodkami węzłowymi aglomeracji będą miasta położone w obszarze megalitarnym 
Lublina: Lubartów, Łęczna, Piaski, Bychawa, Bełżyce, Nałęczów, oraz nowe miasta: Kurów, Garbów i Markuszów 
(ogółem >90 tys. mieszkańców). W skład obszaru aglomeracji, oprócz wymienionych miast, wchodzą następujące 
gminy (29 gmin): Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Fajsławice, Garbów, Głusk, Jastków, Jabłonna, Kamionka, 
Kurów, Konopnica, Lubartów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Markuszów, Nałęczów, Niedrzwica Duża, 
Niedźwiada, Niemce, Ostrówek, Puchaczów, Piaski, Serniki, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka, Wojciechów (ogółem 
>200 tys. mieszkańców). Przewiduje się, że w 2030 r. obszar aglomeracji lubelskiej będzie zamieszkiwało ponad 
70 tys. osób 

Największa koncentracja zadań inwestycyjnych powinna nastąpić w Lublinie w celu zbudowania centrum 
aglomeracji oraz wypromowania miasta wojewódzkiego na europol – ośrodek pomostowy pomiędzy Polską a 
Ukrainą i Białorusią. Równolegle z kreacją Lublina na europol, rozwijać się będą jego miasta satelickie, położone 
w obszarze aglomeracji lubelskiej (Lubartów, Łęczna, Bełżyce, Bychawa, Nałęczów, Piaski oraz nowe planowane 
miasteczka: Kurów, Garbów i Markuszów). Przebudowie i rozbudowie poddane zostaną połączenia drogowe 
pomiędzy Lublinem i Świdnikiem (LZM) a ośrodkami satelickimi. Odpowiednim przemianom i rozbudowie 
podlegać powinna infrastruktura sanitarna oraz społeczna w ośrodkach satelickich. 0 tys. osób. 

Na ośrodki wspierające miasta ponadregionalne typuje się miasta regionalne (7 miast) powiatowe, 
położone w promieniu 30–50 km od ośrodków ponadregionalnych, a mianowicie: Kraśnik, Łuków, Biłgoraj, 
Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Radzyń Podlaski, Włodawę. Trzy z tych miast położone są na trasach dróg 
ekspresowych, dwa są ośrodkami transgranicznymi. Pozostałe miasta powiatowe (Świdnik, Lubartów, Łęczna, 
Krasnystaw, Międzyrzec Podlaski, Janów Lubelski, Opole Lubelskie, Ryki, Parczew) oraz miasta: Dęblin, 
Poniatowa, Bełżyce, Terespol, Bychawa, Kazimierz Dolny, Zwierzyniec, Kock, Krasnobród i Stoczek Łukowski – 
typowane są na ośrodki ponadlokalne. 

Strefy pozarolniczej działalności gospodarczej 

Wzrost znaczenia endogenicznych czynników rozwoju województwa ukierunkowuje działania samorządu 
na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki rynkowej, wśród których dla Bełżyc za najważniejsze 
uznaje się:  

• budowę infrastruktury podnoszącej sprawność zarządzania gospodarką oraz tworzącej obszar kontaktów 
międzynarodowych i międzyregionalnych, ponadto przyczyniającą się do wyrównania szans między różnymi 
częściami województwa oraz wzrostu znaczenia gospodarki na rynkach zewnętrznych. Do głównych zadań w 
zakresie kompleksowego rozwoju infrastruktury ekonomicznej należą:  

– realizacja w Lublinie głównych ogniw infrastruktury ekonomicznej, tworzących warunki do rozwoju kontaktów 
międzynarodowych: Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze, infrastruktura finansowa, doradztwo i 
obsługa firm;  
– realizacja sieci centrów wystawienniczo-kongresowych w ośrodkach ponad-regionalnych: Biała Podlaska, 
Zamość, Chełm;  
– stworzenie sieci inkubatorów przedsiębiorczości: miasta powiatowe oraz Bychawa, Bełżyce, Międzyrzec 
Podlaski, Terespol;  
– wspomaganie rozwoju infrastruktury finansowej, doradztwa i obsługi firm oraz agencji i fundacji rozwoju 
regionalnego w ośrodkach ponadregionalnych i ponadlokalnych. 
 
Strefy koncentracji walorów turystyczno-wypoczynkowych 

- Bełżyce jako zaplecze wypoczynkowe Lublina; 
- wschodnia część gminy ochronę terenów otwartych wokół miast przez utworzenie strefy tzw. „zielonych 
pierścieni” (planistyczne i ekologiczne) 

Strefy produkcji rolnej 
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Ze względu na duże zróżnicowanie środowiska rolniczego oraz istniejące uwarunkowania dla jego rozwoju 
wyróżniono na obszarze województwa dwa główne obszary rolnicze, w skład których wchodzi siedem rejonów 
produkcyjnych. Gmina Bełżyce  leży w obszarze południowym. 

• Rolniczy obszar południowy obejmujący rejony rolnicze: 

I – główny rejon produkcji żywności; 
II – rejon Roztocza wraz z Kotliną Sandomierską; 
III – rejon nadwiślański.  
 
Obszar południowy obejmuje tereny wyżynne województwa (Wyżyna Lubelska, Wyżyna Wołyńska, Roztocze) 

oraz część Kotliny Sandomierskiej. W obszarze tym występują głównie gleby zaliczone do bardzo dobrych i 
dobrych. Wyjątek stanowi Kotlina Sandomierska charakteryzująca się słabymi glebami i dużym udziałem lasów w 
strukturze użytkowania gruntów. Warunki glebowe obszaru południowego, znacznie korzystniejsze niż na 
północny województwa, dają większe możliwości rozwoju i specjalizacji produkcji rolnej. Obszar ten 
charakteryzuje się większą koncentracją zakładów przetwarzających surowce rolnicze. 

Jest to obszar wskazany do intensyfikacji rolnictwa. Dominującymi uprawami są: buraki cukrowe, pszenica, 
rzepak, warzywa, owoce, ziemniaki, tytoń. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej. W 
odniesieniu do obszaru południowego m.in. dla gminy Bełżyce proponuje się: 

 zalesienia gleb marginalnych;  

 rozwój rolnictwa ekologicznego – na terenach prawnie chronionych (park narodowy, parki krajobrazowe i 
ich otuliny); 

  rozwój stref żywicielskich wokół miast;  
 preferencje lokalizacyjne dla nowych zakładów przemysłu rolno-spożywczego w 6 miejscowościach 

proponowanych do rangi miast: Werbkowice, Dołhobyczów, Wojsławice, Żółkiewka, Urzędów, Bełżyce;  
 

W Bełżycach projektuje się ponadlokalny ośrodek koncentracji aktywności gospodarczej (obok gmin: Międzyrzec 
Podlaski, Ryki, Opole Lubelskie, Poniatowa, Lubartów, Łęczna, Świdnik, Krasnystaw, Bychawa, Stoczek 
Łukowski). 

Infrastruktura drogowa 

 Droga nr 747 – obwodnica Bełżyc, budowa nowej trasy na odc. Bełżyce – Opole Lubelskie 

 Droga 834 – obwodnica Bełżyc 

Infrastruktura komunalna 

 przez teren województwa ma przebiegać tranzytowy gazociąg DN 1000 łączący Białoruś (rejon Brześcia) 
ze Słowacją (Kapusany), jego trasa nie jest ostatecznie wynegocjowana. 

Obronność i bezpieczeństwo publiczne 

 utworzenie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) jako podstawowej jednostki szpitalnego oddziału 
ratunkowego w powiatach: powiat lubelski – Lublin (11 ZRM), Garbów, Bełżyce, Bychawa. 
 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego z 2015 r.  

Uchwalony został przez Semik Województwa Lubelskiego w październiku 2015 r. (Uchwała Nr 
XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego). 

Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM) tworzy w województwie lubelskim największą koncentrację 
procesów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Centralną strukturą LOM jest aglomeracja, której 
rdzeniem jest zespół miast: Lublin i Świdnik. Występuje tu największa koncentracja i rozwój kapitału społecznego, 
innowacyjnego i komunikacyjnego. Aglomeracja sukcesywnie rozszerzać się będzie o gminy podmiejskie. 
Równolegle postępować będzie rewitalizacja i restrukturyzacja funkcjonalna zdegradowanych dzielnic miejskich. 

Wzrost rangi Lublina w skali europejskiej i krajowej opierać się będzie o rozwijane funkcje metropolitalne, 
do których należą zwłaszcza: akademicka, naukowo-badawcza, kulturowo-turystyczna, targowo-wystawiennicza, 
konferencyjno-kongresowa, obsługi biznesu i inne usługi wysoko wyspecjalizowane (np. usługi zdrowia) o randze 
krajowej i międzynarodowej. Wzrośnie jakość funkcjonowania instytucji i usług publicznych wyższego rzędu, 
wzmocnieniu i eksponowaniu ulegną funkcje symboliczne, a substancja zabytkowa miasta poddana zostanie 
rewitalizacji głównie na cele kulturalne i turystyczne. Nastąpi wzmocnienie i dywersyfikacja sfery gospodarczej 
poprzez tworzenie warunków dla lokalizacji inwestycji w sektorach o wysokiej wartości dodanej, a także 
dostosowanie struktur przestrzennych i funkcjonalnych do gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. 
Struktura wewnętrzna LOM ulegnie przekształceniu w kierunku wzmocnienia ośrodków satelitarnych (Lubartów, 
Łęczna, Piaski, Bychawa, Bełżyce, Kurów) miasta metropolitalnego w układzie heksagonalnym. Sprzyjać to 
będzie bogatszej ofercie lokalizacyjnej podnoszącej szanse rozwoju różnych form przedsiębiorczości i 
efektywności działań w centrum, jak i na peryferiach obszaru metropolitalnego. 
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LOM jest jednocześnie obszarem koncentracji szczególnych działań ukierunkowanych na rozwiązywanie 
problemów wynikających z intensywnej urbanizacji charakterystycznej dla obszarów wokół dużych miast. 
Istotnym jego elementem będzie zielony pierścień (Green Belt) obejmujący tereny otwarte i ekologicznie aktywne 
(lasy, doliny rzeczne), który kanalizować będzie rozwój urbanizacji powstrzymując żywiołowe rozlewanie się 
zabudowy w obszarach podmiejskich. Funkcjami komplementarnymi pierścienia będą: ochrona i zwiększanie 
bazy terenów rekreacyjnych wokół miast oraz stabilizacja i rozwój gospodarki rolnej na tych terenach 
(zachowanie strefy żywicielskiej miasta). 

Kształtowanie przyjaznej przestrzeni życia – w ramach policentrycznej struktury systemu osadniczego, 
zgodnie z KPZK 2030 Bełżyce są miastem wspomagającym dyfuzję potencjału metropolitalnego. 

Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi powinna uwzględniać ochronę planistyczną zlewni: górnej 
Chodelki, górnej Poniatówki, zlewni Bystrej i zlewni Krężniczanki. 

Wśród działań ukierunkowanych na zachowanie wartości obiektów dziedzictwa kulturowego jako 
priorytetowe uznaje się restaurowanie i zabezpieczanie zespołów zamkowych, dworskich, pałacowo-obronnych 
m.in. w gminie Bełżyce. 

W celu podkreślenia tradycji i tożsamości regionalnej wskazuje się eksponowanie obiektów w typie 
renesansu lubelskiego, występujących m.in. w Bełżycach. 

Bełżyce stanowią jeden z głównych ośrodków koncentracji przemysłu. W ramach restrukturyzacji 
ośrodków gospodarczych zaleca się wspomaganie rozwoju funkcji przemysłowej małych miast takich jak Bełżyce.  

W ramach wykorzystania turystycznego walorów kulturowych regionu wskazuje się rozwój infrastruktury 
turystycznej w ośrodkach położonych na kierunkach szlaków kulturowych o zasięgu europejskim Via Jagiellonica 
– Szlak Jagielloński Kraków – Lublin – Wilno (jedna trasa: Annopol, Kraśnik, Bełżyce, Lublin, Kock, Radzyń 
Podlaski, Międzyrzec Podlaski; druga trasa: Ostrów Lubelski, Parczew, Piszczac, Terespol). 

Uwzględniając istniejące i projektowane elementy infrastruktury drogowej ustala się docelowy układ 
funkcjonalny podstawowych powiązań drogowych na obszarze województwa lubelskiego o znaczeniu dla gminy 
Bełżyce: 
- w układzie krajowym: 

 drogi wojewódzkie nr 747 
- w układzie regionalnym:  

 drogi wojewódzkie nr 827, 834 
w układzie ponadlokalnym: 

 drogi powiatowe nr 2238L, 2246L, 2259L  
Ze względu na pełnioną funkcję wskazuje się utrzymanie lub dostosowanie parametrów technicznych 
następujących dróg wojewódzkich w klasach:  

 GP - główna ruchu przyspieszonego – nr 747 

 Z – zbiorcza – nr  827 
 

W ramach poprawy sprawności i bezpieczeństwa ruchu w obszarach miejskich i zurbanizowanych (w 
tym Bełżyce) rekomenduje się wprowadzanie lub utrzymywanie rezerw terenowych w lokalnych dokumentach 
planistycznych umożliwiających realizację w przyszłości obwodnic (lub uzupełnienie istniejącego układu 
obwodnicowego).  

Za kluczowe zamierzenia inwestycyjne (obok zadań określonych w wykazie inwestycji celu publicznego) 
wpływające na poprawę funkcjonowania układu podstawowych powiązań elektroenergetycznych na obszarze 
województwa lubelskiego uznaje się budowę linii 110 kV stacja Węglin – wpięcie w linię 110 kV relacji 
Abramowice – Bełżyce. 

Ze względu na szczególnie niski wskaźnik zwodociągowania i skanalizowania Bełżyce wskazuje się jako 
priorytetowe w zakresie budowy i rozbudowy zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowy i 
rozbudowy zbiorowych systemów kanalizacyjnych.  

 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, a także wydanymi 
decyzjami w sprawie zamknięcia składowisk odpadów przyjmuje się funkcjonowanie 9 regionów gospodarowania 
odpadami komunalnymi opartych docelowo o istniejące, realizowane i planowane instalacje przetwarzania i 
składowania odpadów, w obszarze których docelowo zlokalizowane są W Regionie Południowo-Zachodnim: 

 instalacje w ramach RIPOK – Kraśnik i Bełżyce,  

 instalacje przewidziane do zastępczej obsługi: składowiska m.in. Bełżyce. 
W obszarze LOM wskazuje się następujące elementy regionalnej struktury funkcjonalnoprzestrzennej: 
- elementy węzłowe obejmujące:  

 w układzie naturalnym – ostoje przyrody z określeniem typu, tj.: Lasy Kozłowieckie (leśny, łąkowo-
pastwiskowy, wodny), Zemborzyce (łąkowo-pastwiskowy, wodny), Dolina Ciemięgi (łąkowo-pastwiskowy, 
murawowy), Dolina Bystrzycy (łąkowo-pastwiskowy), Świdnik (murawowy), Podzamcze (murawowy), 
Wierzchowiska (leśny), Chmiel (leśny), Olszanka (leśny),  

 w układzie antropogenicznym − miasta: Lublin i Świdnik (tworzące rdzeń LOM) będące terenem 
koncentracji funkcji metropolitalnych (w tym przede wszystkim: szkolnictwa wyższego, działalności 
naukowobadawczej, kultury, sztuki i oświaty wyższego rzędu, obsługi biznesu i turystyki 
międzynarodowej, specjalistycznych usług medycznych, działalności kongresowo-wystawienniczej, 
przemysłu wysokiej techniki), oraz miasta satelitarne: Lubartów, Łęczna, Piaski, Bychawa, Bełżyce, 
Nałęczów – wspomagające funkcje rdzenia w obsłudze LOM. 
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Bełżyce wskazuje się jako priorytetowe w zakresie budowy obwodnic ośrodków satelitarnych oraz jako gminę 
pełniącą funkcje ośrodka osadniczego w obszarze LOM wymagające dalszego rozwoju (funkcja przemysłowa w 
zakresie branż tradycyjnych dla regionu oraz koncentracji przedsiębiorczości pozarolniczej, rekreacyjna) 

Za główne elementy konstytuujące System Przyrodniczy Miast w miastach LOM uznaje się m.in.  
Bełżyce – doliny rzeczne: Krężniczanka, zbiorniki wodne: stawy, tereny zieleni urządzonej (skwery, zieleń 
osiedlowa), ogrody działkowe, 
 

Zadanie celu publicznego: 

 Rozbudowa drogi Nr 747 na odcinku Konopnica Kamień 

 Rozbudowa krajowej sieci przesyłu gazu DN 700 Rozwadów – Końskowola – Wronów 

 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
 

Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Za cel generalny „Strategii rozwoju województwa lubelskiego” uznano osiąganie trwałego rozwoju 
społecznego i gospodarczego poprzez wykorzystanie geograficznego położenia regionu jako platformy 
współpracy krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. 

Wizja rozwoju województwa została sformułowana w 8 punktach przy założeniu, że w zakładanym okresie 
nie dojdzie do długotrwałego i głębokiego załamania gospodarczego oraz że procesy społeczno-gospodarcze 
będą przebiegały zgodnie z prawidłowościami współczesnego modelu rozwoju. 

Przyspieszone zostaną przemiany strukturalne, polegające na stopniowym ograniczaniu udziału 
pracujących w najmniej wydajnych działach gospodarki (w tym głównie w nisko produktywnym rolnictwie) na 
rzecz działów przynoszących wyższą produktywność pracy i wyższe dochody samym pracującym, co będzie 
prowadzić do wzrostu poziomu życia mieszkańców regionu tak w wymiarze materialnym, jak i ekologicznym i 
kulturowym. 

Miejsce modelu rozwoju tradycyjnego zajmie rozwój selektywny, polegający na wzmacnianiu tych dziedzin 
gospodarowania, które z jednej strony znajdują uzasadnienie w tradycyjnych kierunkach gospodarczej 
specjalizacji regionu, z drugiej zaś zapewniają długotrwałą opłacalność produkcji i usług. Kierunki te będą 
wspomagane selektywnie wspieranym zapleczem naukowo-badawczym i edukacyjnym, jak również zapleczem 
instytucjonalnym, wspierającym racjonalne, nowoczesne formy gospodarowania. Oznacza to, że sama tylko 
zgodność działań, proponowanych przez różne podmioty z ramowymi celami programów rozwojowych, nie będzie 
„automatyczną” przesłanką do akceptacji tych działań, a akceptacja taka będzie wymagała jasnego i 
jednoznacznego wykazania zgodności projektowanych przedsięwzięć z celami rozwoju regionu. 

Przyspieszonemu rozwojowi będą podlegać najważniejsze miasta regionu, z Lublinem na czele, w którym 
rosnąć będzie znaczenie funkcji ponadregionalnych i międzynarodowych, w tym wynikających ze zwiększonych 
kontaktów naukowych, akademickich, kulturalnych i gospodarczych z ośrodkami Białorusi, a zwłaszcza Ukrainy. 
Miasta subregionalne wzmocnią i usprawnią swoje funkcje gospodarcze, kulturowe, edukacyjne, z których – także 
dzięki ich lepszemu skomunikowaniu z otoczeniem – będą szeroko korzystali mieszkańcy  otaczających 
obszarów. 

Procesy te spowodują poprawienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności regionu, w tym zwłaszcza jego 
największych miast, co pobudzi procesy gospodarcze, zwiększy napływ kapitału zewnętrznego (w tym 
zagranicznego), zmniejszy tendencje migracyjne i uchroni region przed stałą utratą najbardziej aktywnych i 
najlepiej wykształconych młodych mieszkańców. 

Poprawa jakości bazy turystycznej, lepsza ogólnokrajowa i międzynarodowa promocja produktów, nie zaś 
tylko „walorów” turystycznych regionu, czemu będzie towarzyszyć poprawa skomunikowania regionu z 
otoczeniem, będzie jednym z czynników rozwoju turystyki, w tym wysoko dochodowej turystyki biznesowej, 
uzdrowiskowej, leczniczej i turystyki wyspecjalizowanej – stając się ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i 
źródłem dochodów dla mieszkańców. 

Działania zmierzające do kulturowej i społecznej integracji regionu lubelskiego pozwolą na przełamanie 
obecnych partykularyzmów subregionalnych i związanego z tym słabego poczucia tożsamości regionalnej. 
„Lubelszczyzna” przestanie być pojęciem wyłącznie geograficzno-historycznym, a zacznie funkcjonować jako 
termin kulturowo-społeczny, zakorzeniony w świadomości mieszkańców regionu i odwołujący się do 
wielokulturowych tradycji i obiecujących perspektyw na przyszłość. 

W rezultacie tych procesów, wzmacnianych prorozwojowym wykorzystaniem środków europejskich 
dostępnych do końca obecnej dekady, województwo lubelskie spowolni powiększanie się dystansu do tych wyżej 
rozwiniętych regionów Polski, które zawierają miasta o rozwiniętych funkcjach metropolitalnych, i zacznie 
zmniejszać dystans do regionów średnio rozwiniętych, opuszczając ostatnią pozycję w kraju ze względu na 
poziom PKB na mieszkańca i wydajność pracy. 

W sytuacji długotrwałego i głębokiego kryzysu światowej gospodarki, który – jeżeli wystąpi – niewątpliwie 
negatywnie wpłynie na rozwój Polski, region lubelski wydaje się być w relatywnie lepszym położeniu, bowiem – 
jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, układy terytorialne relatywnie słabiej rozwinięte, o względnie 
zacofanej strukturze społeczno-gospodarczej, przez głębokie zakłócenia procesów ekonomicznych przechodzą 
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nieco lepiej, choć w fazie późniejszego ożywienia wykazują mniejszą dynamikę wzrostu. Uchylenie założenia o 
braku kryzysu nie powinno zmieniać zarysowanej wizji przemian regionu, bowiem w ujęciu długofalowym 
przemiany te są wręcz konieczne. 

Realizacja wizji województwa lubelskiego nastąpi poprzez realizację następujących celów strategicznych:  
− Wzmacnianie urbanizacji regionu, 
− Restrukturyzację rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 
− Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, 

przedsiębiorczości i innowacyjności regionu 
− Funkcjonalną, przestrzenną, społeczną, kulturową integrację regionu 

 

10.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW SZCZEBLA POWIATOWEGO 

Misją powiatu lubelskiego jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój 

uwzględniający korzystne położenie oraz wszechstronny rozwój społeczności powiatu. 

Misja rozwoju powiatu będzie możliwa do spełnienia dzięki realizacji następujących priorytetów / celów 
strategicznych i wyznaczonych w ich ramach celów operacyjnych: 

Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki 

1.1. Rozwój podstawowej infrastruktury poprawiającej funkcjonowanie lokalnej gospodarki 

1.2. Tworzenie warunków do inwestowania, rozwoju usług i osadnictwa podmiejskiego 

1.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu 

1.4. Promocja oraz rozwój współpracy międzynarodowej powiatu 

Priorytet 2: Wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców powiatu 

2.1. Poprawa efektywności sektora rolnego oraz jego większa specjalizacja 

2.2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie 

2.3. Rozwój instytucji rynku pracy i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 

Priorytet 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie 

3.1. Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu 

3.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie 

Priorytet 4: Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz ograniczenie wykluczenia społecznego 

4.1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 

4.2. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia w powiecie 

 

10.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW SZCZEBLA LOKALNEGO 

Misją gminy Bełżce jest „kompleksowy, wszechstronny rozwój Gminy zachowujący w swoich 

zamierzeniach kierunki: Historia – Tradycja – Nowoczesność – Rozwój angażujący w realizacji całe 

społeczeństwo w myśl zasady „razem możemy więcej”. 

Realizacja misji gminy nastąpi poprzez dążenie do urzeczywistnienia celów strategicznych (a w ich 

ramach celów operacyjnych) w kolejno wyznaczonych dziedzinach: 

1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

CEL STRATEGICZNY: 

 podniesienie standardów życia mieszkańców miasta i gminy - wzrost rangi gospodarczej miasta 

jako ośrodka ponadregionalnego. 

CEL OPERACYJNY:  

 rozwój infrastruktury technicznej miasta i gminy Bełżyce. 

2. ROZWÓJ DRÓG I KOMUNIKACJI 

CEL STRATEGICZNY: 

 zaspokojenie potrzeb transportowych społeczeństwa. 

CELE OPERACYJNE: 

 Doprowadzenie stanu dróg sieci drogowej do wymaganych warunków technicznych; 

 Dostosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb mieszkańców; 

 Poprawa połączeń drogowych z poszczególnymi miejscowościami gminy oraz sąsiednimi 

gminami; 

 Poprawa warunków rozwoju gospodarczego gminy poprzez zwiększenie gęstości dróg o 

nawierzchni twardej; 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę 

i modernizację chodników; 

 Zmniejszenie uciążliwości ruchu tranzytowego poprzez budowę obwodnicy Bełżyc; 

 Tworzenie nowych linii komunikacji zbiorowej; 
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 Dążenie do budowy dróg i ulic spełniających wymogi ustawy o drogach publicznych i standardów 

wynikających z innych dyrektyw unijnych (chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie uliczne). 

3 . ROZWÓJ WSI I OCHRONA ŚRODOWISKA 

CELE STRATEGICZNE: 

 Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój infrastruktury społecznej i 

technicznej; 

 Aktywizacja mieszkańców wsi, wzmocnienie kapitału społecznego i promowanie inicjatyw 

oddolnych na obszarach wiejskich; 

 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; 

 Uporządkowanie gospodarki odpadami poprzez wprowadzenie segregacji odpadów i budowę 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie istniejącego składowiska odpadów przy drodze 

Czółnowskiej. 

 Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych – ekoenergii (w tym wykorzystanie gminnych 

źródeł energii, promocja ekoenergii wśród odbiorców końcowych, rozwój działalności edukacyjno 

– badawczo – wdrożeniowej). 

CELE OPERACYJNE: 

 Poprawa struktury agrarnej; 

 Modernizacja gospodarstw rolnych prowadząca do wzrostu efektywności produkcji; 

 Tworzenie grup producenckich i rozwój rynku pierwotnych produktów rolnych; 

 Odbudowa i rozwój spółdzielczości wiejskiej; 

 Racjonalna technizacja systemów wytwarzania w rolnictwie; 

 Wspieranie marketingu proeksportowego produktów rolno – spożywczych; 

 Wspieranie rozwoju produkcji ogrodniczej, upraw specjalnych i przemysłowych; 

 Usprawnianie systemu kontroli jakości i standaryzacji produktów rolnych oraz przetworzonych; 

 Rozwój systemu doradztwa oraz informacji rynkowej w rolnictwie; 

 Tworzenie dogodnych warunków rozwoju produkcji ekologicznej; 

 Rozwój systemu regulacji stosunków wodnych w rolnictwie; 

 Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich; 

 Zróżnicowanie działalności gospodarczej wsi zapewniającej pozarolnicze źródła dochodu; 

 Tworzenie warunków ochrony gleby; 

 Wdrażanie wzorów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; 

 Zachowanie regionalnej specyfiki i charakteru wsi; 

 Rozwój systemu edukacji zawodowej i aktywizacji społeczności wiejskiej; 

 Poprawa wyposażenia wsi w infrastrukturę społeczną; 

 Tworzenie warunków integracji lokalnej społeczności wiejskiej. 

4. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 

CEL STRATEGICZNY: 

 Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich, doskonalenia ludności z terenu miasta 

i gminy Bełżyce i aktywizacja rynku pracy. 

CELE OPERACYJNE: 

 Wzrost zatrudnienia oraz lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich gminy. 

 Integracja i aktywizacja społeczeństwa. 

 Podniesienie jakości kapitału intelektualnego i budowa społeczeństwa informatycznego. 

 Aktywizacja zawodowa i społeczna ludności, w szczególności kobiet. 

 Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

 Stworzenie systemu monitoringu potrzeb szkoleniowych na terenie miasta i gminy Bełżyce. 

 Uruchomienie działalności sieci ośrodków szkoleniowych, szczególnie na obszarach wiejskich, 

szkolących liderów wiejskich. 

 Uruchomienie systemu szkoleń zapewniających alternatywny, w stosunku do istniejących 

zawodów, rozwój zawodowy mieszkańców miasta i gminy Bełżyce. 

5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

CELE STRATEGICZNE: 

 Poprawa obsługi mieszkańców w sferze kultury, edukacji, warunków zamieszkania, ochrony 

zdrowia 

i poczucia bezpieczeństwa publicznego. 

CELE OPERACYJNE: 

 Aktywizacja placówek oświatowych. 

 Budowanie perspektyw dla młodzieży. 

 Rozwój różnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 
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 Budowanie nowoczesnej zintegrowanej społeczności oraz promocja miasta. 

 Budowanie systemu wspierania rozwoju przedsiębiorczości. 

 Stworzenie warunków dla pozyskania inwestorów zewnętrznych krajowych i zagranicznych dla 

gminy Bełżyce poprzez stworzenie zasad udzielania ulg podatkowych, dobrą infrastrukturę, niskie 

ceny mediów. 

 Wdrażanie programu „Gdy nie ma przedszkoli” oraz innych form edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży. 

 Rozwój współpracy międzynarodowej. 

 Propagowanie aktywności fizycznej społeczeństwa. 

 Prowadzenia działań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury społecznej poprawiające stan 

techniczny istniejących i budowa nowych obiektów. 

6. TURYSTYKA I REKREACJA 

CEL STRATEGICZNY: 

 Rozwój turystyki (agroturystyki, rekreacji, turystyki tranzytowej) na terenie miasta i gminy Bełżyce. 

CELE OPERACYJNE: 

 Utworzenie społeczno – lokalowej bazy dla rozwoju turystyki i rekreacji. 

 Wykreowanie gminy Bełżyce jako regionu atrakcyjnego turystycznie. 

 Stworzenie produktu i marki charakteryzującej gminę Bełżyce. 

 Opracowanie projektu trasy ścieżek rowerowych, ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych. 

7. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

CELE STRATEGICZNE: 

 Efektywne wykorzystywanie terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 Tworzenie warunków dla zróżnicowanego rozwoju gminy, podnoszących poziom jakości życia 

mieszkańców. 

 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, zabezpieczenie terenów pod rozwój usług i 

biznesu. 

 Zwiększenie szans i możliwości tkwiących w zagospodarowaniu przestrzennym, poprawa ładu 

przestrzennego. 

8. KULTURA, SZTUKA, DZIEDZICTWO NARODOWE 

CEL STRATEGICZNY: 

 Rozwój działalności kulturalnej i ochrona dziedzictwa historyczno – kulturowego na terenie gminy 

Bełżyce. 

CEL OPERACYJNY: 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

 Promocja twórczości lokalnej. 

 Promocja: czytelnictwa, literatury, sztuk teatralnych. 

 Pomoc w rozwoju szkolnictwa artystycznego, poprzez współtworzenie i wspólną realizację 

 programów edukacji artystycznej. 

 Tworzenie autorskich programów nauczania edukacji artystycznej. 

 Prowadzenia działań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury kulturalnej. 

 Organizacja imprez kulturalno- wypoczynkowych o charakterze ogólnokrajowym. 

 

10.4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO STUDIUM  

W związku z trwającą procedurą sporządzania studium do Urzędu Miejskiego składano wnioski do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce dla obszaru w granicach 

administracyjnych gminy. 

Do studium w terminie złożono łącznie  wniosków, z czego: 

8 – od instytucji uzgadniających i opiniujących; 

7 – od instytucji branżowych; 

77 – od osób fizycznych i prawnych ( w tym 43 wpłynęło po terminie). 

Wnioski do studium składane były na podstawie art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioski dotyczą terenów określonych na podstawie Uchwały Nr 

LIII/332/2014 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce.  
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10.4.1. Wnioski instytucji uzgadniających i opiniujących 

 
Tabela 26. Wykaz wniosków instytucji uzgadniających i opiniujących złożonych do studium 

Lp. 
Data 

nadania/Data 
wpływu 

Wnioskodawca Treść wniosku 

1  Wojewoda Lubelski,  
 Lubelski Urząd Wojewódzki, 
ul. Spokojna 4 
20-914 Lublin 
 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

2 14.04.2015/ 
21.04.2015 

Zarząd Województwa,   
Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w 
Lublinie 
ul. Spokojna 4 
20-074 Lublin 
 

Wg PZPWL Bełżyce będą stanowić lokalny ośrodek kultury - 
kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego. Kształtowanie i 
ochrona środowiska z uwzględnieniem Chodelskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, położenia wschodniej części w obszarze 
„zielonego pierścienia”, projektowanej ostoi siedliskowej 
„Wierzchowiska”. Należy ponad to wziąć pod uwagę położenie miasta 
i gminy w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406. 
Rolnictwo pozostanie jednym z głównych kierunków rozwoju 
województwa. Tereny położone w obrębie Chodelskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu odznaczają się cennymi walorami 
krajobrazowymi i przyrodniczymi  co stanowi podstawę do rozwoju 
wypoczynku i turystyki. Zwraca się uwagę na konieczność ochrony 
ładu przestrzennego. Zwraca się także uwagę na podjęcie działań w 
zakresie komunikacji, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenia ścieków, 
gospodarki odpadami i energetyki. PZPWL zwraca także uwagę na 
obronność i bezpieczeństwo publiczne. 

3  Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w 
Lublinie 
ul. Spokojna 4 
20-074 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

4  Starosta Lubelski, Starostwo 
Powiatowe w Lublinie 
ul. Spokojna 9 
20-074 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

5  Urząd Gminy w 
Wojciechowie 
Wojciechów 5 
24-204 Wojciechów 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

6  Urząd Gminy w Konopnicy 
Kozubszczyzna 127 A 
21-030 Motycz 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

7  Urząd Gminy Niedrzwica 
Duża 
ul. Lubelska 30 
24-220 Niedrzwica Duża 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

8  Urząd Gminy w Borzechowie 
24-224 Borzechów 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

9  Urząd Gminy Chodel 
ul. Partyzantów 24 
24-350 Chodel 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

10  Urząd Miejski w Poniatowej 
ul. Młodzieżowa 2 
24-320 Poniatowa 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

11 10.04.2015 Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Lublinie 
ul. Archidiakońska 4 
20-113 Lublin 

Zaproponowane zostały zapisy dotyczące działań w odniesieniu do 
zabytków wpisanych do rejestru. Określone zostały warunki 
przeprowadzania robót budowlanych, prac remontowych i prac 
ziemnych. 

12 04.05.2015 Wojewódzki Sztab Wojskowy 
w Lublinie 
ul. Spadochroniarzy 5 
20-043 Lublin  

Obiekty o wysokości równej i większej od 50 m nad poziomem terenu 
podlegają przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę 
zgłaszania poprzez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie do 
Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego 

13  Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, 
 Delegatura w Lublinie 
ul. Narutowicza 73 
20-019 Lublin  

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

14  Nadbużański Oddział Straży 
Granicznej im. 27 Wołyńskiej 
Dywizji Armii Krajowej 
ul. Trubakowska 2 
22-100 Chełm 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 
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Lp. 
Data 

nadania/Data 
wpływu 

Wnioskodawca Treść wniosku 

15 14.04.2015/ 
17.04.2015 

Urząd Lotnictwa Cywilnego, 
Departament Lotnictw 
ul. M. Flisa 2 
02-247 Warszawa 
 

Na terenie opracowania obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia 
wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, określone w 
dokumentacji rejestracyjnej lotniska Radawiec k. Lublina; 
ograniczenie wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim 
urządzenia, a w szczególności anteny, reklamy, a w przypadku dróg 
lub linii kolejowych również ich skrajnie; w odległości do 5 km od 
granicy lotniska zarania się budowy lub rozbudowy obiektów 
budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków; 
przeszkody lotnicze muszą być zgłoszone Prezesowi Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego oraz oznakowane. 

16  Komenda Wojewódzka 
Policji w Lublinie 
ul. Narutowicza 73 
20-019 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

17  Komenda Miejska Policji w 
Lublinie 
ul. Północna 3 
20-064 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

18 02.04.2015/ 
03.04.2015 

Lubelski Urząd Wojewódzki, 
Wydział Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego 
ul. Spokojna 4 
20-914 Lublin 

Nie zgłasza wniosków. 

19  Okręgowy Urząd Górniczy w 
Lublinie 
ul. Magnoliowa 2 
20-143 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

20  Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w 
Lublinie, Departament 
Rolnictwa i Środowiska, 
Oddział Geologii 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 
3  
20-029 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

21  Starostwo Powiatowe w 
Lublinie, Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa, Geolog 
Powiatowy 
ul. Spokojna 9 
20-074 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

22 30.04.2015/ 
04.05.2015 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 
ul. Zarzecze 13B 
03-194 Warszawa  

Należy uwzględnić granice projektowanego obszaru ochronnego 
GZWP nr 406 „Niecka lubelska”. 

23 10.04.2015/ 
16.04.2015 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska,  
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w 
Lublinie 
ul. Bazylianówka 46 
20-144 Lublin 

Należy wziąć pod uwagę zagadnienia z wymienionych aktów 
prawnych z zakresu ochrony środowiska. 

24 31.03.2015/ 
02.04.2015 

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Lublinie 
ul. Strażacka 7 
20-012 Lublin 
 

Uwzględnienie wymogów określonych w Prawo ochrony środowiska; 
zajęcie stanowiska w zakresie lokalizacji zakładów stwarzających 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi na obszarach określanych w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako tereny 
przeznaczone do działalności produkcyjnej, składowania i 
magazynowania; w przypadku wprowadzenia możliwości lokalizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (bez 
zakazu lokalizacji zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku), należy 
określić bezpieczną odległość tych terenów, od osiedli 
mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, budynków 
zamieszkania zbiorowego, dróg krajowych oraz linii kolejowych o 
znaczeniu państwowym. Obiektom użyteczności publicznej, 
zamieszkania zbiorowego, usług i przemysłu należy zapewnić: wodę 
do zewnętrznego gaszenia pożaru, dojazdy spełniające wymagania 
jak dla dróg pożarowych. 

25  Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Lublinie 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 
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Lp. 
Data 

nadania/Data 
wpływu 

Wnioskodawca Treść wniosku 

ul. Szczerbowskiego 6 
20-012 Lublin 

26  Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w 
Lublinie 
ul. Obywatelska 13 
20-092 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

27  Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Lublinie, Państwowy 
Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny 
ul. Pielęgniarek 6 
20-708 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

28  Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Lublinie 
ul. 3 maja 4 
20-078 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

29  Gminna Komisja 
Urbanistyczno-
Architektoniczna 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 27. Wykaz wniosków instytucji branżowych złożonych do studium 

Lp. 
Data 

nadania/Data 
wpływu 

Wnioskodawca Treść wniosku 

1  Lubelski Urząd Wojewódzki, 
Wydział Infrastruktury 
ul. Spokojna 4 
20-914 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

2  Biuro Planowania 
Przestrzennego w Lublinie 
ul. Graniczna 4 
20-010 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

3 27.03.2015/ 
01.04.2015 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych I Autostrad, 
Oddział w Lublinie 
ul. Ogrodowa 21 
20-075 Lublin 

Nie zgłasza wniosków. 

4 15.04.2015/ 
20.04.2015 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie 
ul. Turystyczna 7a 
20-207 Lublin  

Zapewnienie dla dróg wojewódzkich: nr 747 Iłża - Lipsko - Solec nad 
Wisłą -Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica parametrów 
technicznych jak dla drogi klasy GP (główna ruchu 
przyspieszonego), w tym szerokość w liniach rozgraniczających min. 
25 m; nr 827 Sadurki - Bełżyce, nr 832 Woła Rudzka - Poniatowa - 
Krężnica Okrągła i nr 834 Bełżyce - Niedrzwica Duża - Bychawa - 
Stara Wid In, parametrów technicznych jak dla dróg klasy Z 
(Zbiorcze), w tym szerokość w liniach rozgraniczających min. 20m - 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
jDz.U.1999.43.430. z późn. zm./. Zgodnie z ad.10.usł.5 Ustawy z 
dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych /Dz.U.2013.260 j.t. z 
późn. zm./ - odcinek drogi wojewódzkiej nr 747 (przebieg od ronda 
na tli. Żeromskiego do ronda w m. Krężnica Okrągła) zastąpiony 
nowo wybudowanym odcinkiem drogi (obwodnica Bełżyc w ciągu 
DW nr 747), z chwilą oddania go do użytkowania został pozbawiony 
dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. 
Wprowadzenie w przedmiotowym studium docelowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 834 z przebiegiem od ronda na drodze 
wojewódzkiej nr 747 (Obwodnica Bełżyc, uł. Żeromskiego) – ul. 
Kazimierska - ul. Rynek ul. Lubelska ul. Bychawska do istniejącego 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 834. 

5  Zarząd Dróg Powiatowych 
w Lublinie z/s w Bełżycach 
ul. Żeromskiego 3 
24-200 Bełżyce 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

6 01.04.2015/ 
03.04.2015 

Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Lublinie 
ul. Karłowicza 4 

Należy wprowadzić zapisy: 1. Dopuszczające budowę obiektów 
hydrotechnicznych w korytach rzek. 2. Zabraniające nowej 
zabudowy w dolinach rzecznych na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią. 3. Zabraniając zabudowy działek w odległości 
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Lp. 
Data 

nadania/Data 
wpływu 

Wnioskodawca Treść wniosku 

20-027 Lublin mniejszej niż 4,0 m i ich grodzenia w odległości mniejszej niż 1,5 m 
od linii brzegowej cieków wodnych. 4. Zabraniające zalesiania i 
zadrzewiania gruntów przyległych do cieków wodnych w odległości 
mniejszej niż 3 m od górnej krawędzi skarp. 5. Nakazujące 
zachowanie istniejących rowów melioracyjnych. 6. Zabraniające 
wszelkiej zabudowy na terenach uzbrojonych w sieć drenarską. 

7  Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Lublinie 
ul. Czechowska 4 
20-950 Lublin  

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

8 20.04.2015/ 
23.04.2015 

Nadleśnictwo Świdnik w 
Świdniku 
ul. Lotnicza 4 
21-040 Świdnik 

W stosunku do gruntów przeznaczonych pod zabudowę położonych 
przy zwartych kompleksach leśnych, należałoby zachować 
odległość linii zabudowy, co najmniej 25 m (wysokość drzewostanu) 
od granicy lasu. Zachowanie takiej odległości pozwoli uniknąć 
wpływu niekorzystnego sąsiedztwa z drzewostanem (ocienienie, 
spadające gałęzie, szkody od wywróconych i złamanych drzew itp.), 
a także zachować bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

9  Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Bełżycach 
ul. Przemysłowa 26 
24 - 200 Bełżyce 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

10 13.04.2015/ 
20.04.2015 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne 
Wschód  S.A. 
ul. Żeromskiego  75 
26- 600 Radom 

Nie zgłasza wniosków. 

11  PGE Obrót Spółka Akcyjna, 
Oddział z siedzibą w 
Lublinie 
ul. T. Zana 32A 
20-601 Lublin 

Brak odpowiedzi na zawiadomienie 

12 13.04.2015/ 
15.04.2015 

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Lublin 
ul. Garbarska 21 
20-340 Lublin 

Zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób nie kolidujący 
z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi. 2. Usunięcie 
kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z planowanym 
zagospodarowaniem terenu odbywać się będzie kosztem i 
staraniem Inwestora projektowanej zabudowy według 
odpowiedniego porozumienia lub umowy zawartej z właścicielem 
sieci elektroenergetycznej. 3. Wykonanie potrzebnych obostrzeń 
oraz ochrony przeciwporażeniowej na napowietrznych sieciach 
elektroenergetycznych w miejscach skrzyżowań tego 
wymagających, powstałych w wyniku zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie jak w p. 2. 
4. Należy utrzymać istniejące linie elektroenergetyczne 
napowietrzne dopuszczając ich modernizacje oraz rozbudowę. 5. 
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej planowanych obiektów 
(nieruchomości) lub zwiększenie mocy elektrycznej do istniejących, 
nastąpi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne gdy spełnione będą 
warunki techniczne ekonomiczne przyłączenia oraz dostarczania 
energii elektrycznej na podstawie stosownej umowy z właścicielem 
sieci po zrealizowaniu określonych przez niego warunków 
przyłączenia. 6. Dla potrzeb przyłączania nowych odbiorców, 
wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, 
modernizacji istniejących sieci elektroenergetycznych należy 
przewidzieć możliwość budowy linii średniego i niskiego napięcia 
oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV. 7. W opracowaniu należy 
uwzględnić możliwość wydzielenia nowych terenów pod realizację 
stacji, dopuścić realizację stacji transformatorowych w odległości 1,5 
m od granicy sąsiedniej działki przy ścianach stacji bez otworów 
drzwiowych i wentylacyjnych. Budowa wnętrzowych stacji 
transformatorowych, winna być zlokalizowana na gruncie o 
uregulowanym stosunku prawnym w miejscu określonym m.in. 
wymogami technicznymi, z dostępem od drogi i możliwością dojazdu 
sprzętu ciężkiego. 8. Lokalizację elektroenergetycznych linii 
kablowych wraz ze złączami należy przewidywać N.A/ 
zarezerwowanych pasach technologicznych. Szerokość pasów 
technologicznych z infrastrukturą elektroenergetyczną szerokości 
min. 1 m. W pasach technologicznych z infrastrukturą 
elektroenergetyczną nie wolno sadzić drzew, budować obiektów 
oraz składować materiałów. Powinien to być teren stale dostępny 
dla służb eksploatacyjnych, z możliwością dojazdu. 9. W planowanej 
zabudowie należy uwzględnić strefy ochronne (pasy technologiczne) 



66 

 

Lp. 
Data 

nadania/Data 
wpływu 

Wnioskodawca Treść wniosku 

pod istniejącymi i przewidywanymi liniami napowietrznymi średnich i 
wysokich napięć. Zabudowa w obszarze strefy ochronnej pod liniami 
napowietrznymi jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymagań 
obowiązujących przepisów i uzgodnienia z właścicielem sieci. 10. 
Lokalizacja budynku musi spełniać zapisy Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 
192, poz. 1883). 11. Strefy ochronne – ograniczeń w sposobie 
użytkowania terenu – pod liniami napowietrznymi średnich napięć 
powinny wynosić 15 m (po 7,5m od osi linii, po obu jej stronach) a 
dla linii WN 40 m (po 20 m od osi linii po obu stronach). 12. Przy 
zadrzewieniach na terenie planowanej zabudowy, należy zachować 
wymagane przepisami odległości gałęzi i drzew od urządzeń linii 
elektroenergetycznych. 

13 27.04.2015 PGNiG SPV 4 sp. z o.o., 
Oddział w Tarnowie,  
Zakład w Lublinie  
ul. Diamentowa 15 
20-471 Lublin 
(Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział w Tarnowie) 

Na terenie miasta i gminy Bełżyce zlokalizowana jest infrastruktura 
gazownicza średniego i niskiego ciśnienia, strefa kontrolowana dla 
takich gazociągów wynosi 1,0 od osi rury. Nie można w tej strefie 
wznosić budynków. Operator zastrzega sobie prawo dostępu do 
infrastruktury. Należy przewidzieć możliwość prowadzenia sieci 
gazowych w pasach drogowych poza działkami prywatnymi. 

Źródło: Opracowanie własne 

Wnioski złożone przez instytucje branżowe oraz instytucje uzgadniające i opiniujące mają charakter 
informujący o ewentualnych ograniczeniach oraz możliwościach rozwoju. W przewadze odnoszą się do obszaru 
całej gminy zawierając ogólne informacje i wskazania do kierunków rozwoju. 

10.4.2. Wnioski mieszkańców i właścicieli nieruchomości zainteresowanych zmianą 
przeznaczenia na obszarze gminy 

Na podstawie art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), do sporządzanego studium wpłynęło 75 
wniosków od osób fizycznych i prawnych (spółek). Spośród nich do analizy wzięto pod uwagę 33 wnioski. Jeden 
wniosek dotyczył ujęcia wody. Ze względu na nieprecyzyjny zapis, wniosek nie został ujęty w statystykach. 

Ponadto po ustawowym terminie składania wniosków wpłynęło kolejnych 43. Część z nich została 
uwzględniona w procedurze rozpatrywania wniosków (część złożona do daty zwołania gminnej komisji 
urbanistyczno-architektonicznej). 

Największa ilość wniosków (łącznie we wszystkich obrębach) dotyczy zmiany przeznaczenia terenu na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową. Zdecydowanie mniejszy udział mają wnioski złożone ze 
względu na tereny mieszkaniowo-usługowe lub usługowo-przemysłowe. Część wniosków ok. 15% dotyczy 
terenów komunikacji tj. zmiany kategorii drogi lub wybudowania garaży wolnostojących.  

Tabela 28. Złożone wnioski na terenie miasta i gminy Bełżyce w rozbiciu na poszczególne funkcje i na obręby 

geodezyjne (podane wartości odpowiadają liczbie działek, na które złożono wnioski) 
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/zagrodowa 1 1 5 5 2 1 1 
      

7 11 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/zagrodowa z 
usługami 

     
3 

 
2 

       przemysł/usługi 

              
2 

garaże 

            
1 2 

 zmiana kategorii drogi, poszerzenie drogi 

             
4 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie złożonych wniosków 
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Analiza złożonych wniosków wskazuje, że największe zapotrzebowanie wśród mieszkańców i właścicieli 

działek na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową występuje w 

granicach miasta Bełżyce, w obrębie Bełżyce Zastawie.  

 

Rysunek 14. Złożone wnioski na terenie miasta i gminy Bełżyce w rozbiciu na poszczególne obręby geodezyjne 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie złożonych wniosków 

Najwięcej wniosków zostało złożonych w obrębach Bełżyce Zastawie oraz Bełżyce Rolne (w granicach 
administracyjnych miasta Bełżyce). Na terenie gminy najwięcej wniosków obejmują tereny obrębu Krężnica 
Okrągła oraz Płowizny. Pod względem działek ewidencyjnych najwięcej wniosków złożono w obrębie Bełżyce 
Zastawie. W dalszej kolejności Bełżyce Rolne, Matczyn, Krężnica Okrągła.  

Największa ilość wniosków (zarówno ze względu na ich ilość jak i ilość działek ewidencyjnych, którymi 
zostały objęte) dotyczy obrębu Bełżyce Zastawie. Zgodnie z rys. 9 dotyczą one głównie przeznaczenia terenów 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną/zagrodową. Kilka działek wnioskuje się także pod przemysł lub 
usługi.  

Najmniej wniosków zostało złożonych w obrębach Zalesie, Zagórze, Zosin, Kolonia Chmielnik – dotyczą 
one jeden działki. Pozostaje też kilka obrębów, w których nie został złożony żaden wniosek np. Babin, Cuple, 
Jaroszewice, Kierz, Wronów, Wojcieszyn.  

Analiza wniosków wskazuje, że mieszkańcy największy rozwój wiążą z sąsiedztwem drogi wojewódzkiej 
oraz bliskością miasta Bełżyce. W obrębach tych została złożona największa ilość wniosków.  
 

10.5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z SYTUACJI EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWO-
SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY BEŁŻYCE 

 

10.5.1. Analiza ekonomiczna, środowiskowa i społeczna 

Wiodącą funkcją gospodarczą gminy Bełżyce jest rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, zaś funkcją 
uzupełniającą przemysł, turystyka i usługi o standardzie głównie gminnym. Wartości takich wskaźników 
aktywności gospodarczej, jak: liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych na 100 osób w wieku produkcyjnym, dynamika udziału podmiotów gospodarczych w usługach 
wyższego rzędu czy udział pracujących w zawodach pozarolniczych plasują gminę Bełżyce poniżej średniej dla 
województwa. Analiza obszarów wiejskich w województwie uczestniczących w procesach rozwojowych w 
zakresie funkcji pozarolniczych wskazała, że gmina należy do obszarów o niskim stopniu rozwoju. Szanse 
rozwoju bazy ekonomicznej gminy stwarzają przede wszystkim:  

 wysokiej jakości gleby; 

 istniejący, rozwinięty na wielu płaszczyznach potencjał przetwórstwa przemysłowego płodów rolnych na 
terenie gminy i Lubelszczyzny;  

 dogodna dostępność transportowa (drogi wojewódzkie 747, 827, 832 i 834);  
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 bliskie sąsiedztwo głównego ośrodka wojewódzkiego – Lublina  – rdzenia Lubelskiego Obszaru 
Metropolitarnego (LOM);  

 walory przyrodniczo-krajobrazowe południowo-wschodniej części gminy.  
Natomiast główne problemy rozwoju bazy ekonomicznej stanowią:  

 niedobór terenów inwestycyjnych o uregulowanej sytuacji własnościowej i odpowiednim uzbrojeniu;  

 niska zamożność gospodarstw rolnych oraz niska skłonność do inwestowania i wdrażania innowacji w 
produkcji rolnej; 

 duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz trudności w zbycie małych ilości produktów rolnych; 

 problemy z lokalizacją funkcji pozarolniczych ze względu na wysoki udział ściśle chronionych gleb klas 
bonitacyjnych I-III; 

 niska aktywność gospodarcza mieszkańców; 

 niski poziom wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną (głównie kanalizację). 
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Województwa Lubelskiego (2015 r.) miasto i gmina Bełżyce została 

włączona do Lubelskiego obszaru Metropolitarnego, gdzie miasto Bełżyce ma jako ośrodek satelitarny LOM 
pełnić funkcję przemysłową w zakresie branż tradycyjnych oraz koncentracji przedsiębiorczości poza rolniczej. 
Ponadto gmina została zaliczona do obszaru funkcjonalnego rozwoju gospodarki żywnościowej (roślinnej 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej). Z kolei południowo-wschodnia część gminy została wytypowana do pełnienia 
funkcji rekreacyjnej. 

 
Zgodnie z opracowaniem „Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010” 

(2011 r.) zdecydowanie najmniejszy potencjał ekonomiczny płynący z efektywności i aktywności JST miało miasto 
Bełżyce, dla którego wskaźnik zintegrowany w roku 2010 wyniósł 16,8, czyli mniej niż 20,0% wartości wskaźnika 
dla lidera. Jest to efektem przede wszystkim bardzo niskich dochodów na jednego mieszkańca, które przekładają 
się na niskie wydatki, w tym także wydatki inwestycyjne. Dodatkowo gmina niskie wpływy uzupełniała 
przychodami zwrotnymi, co przełożyło się na względnie wysoki poziom zadłużenia. Ponadto znaczna część 
przychodów przeznaczana była na realizację obligatoryjnych zadań gminy, a tylko w niewielkim stopniu 
finansowała inwestycje. Dlatego Bełżyce znajdują się także wśród ośrodków miejskich o niskiej dynamice 
wydatków inwestycyjnych. 
 

Miasto i gmina Bełżyce odznacza się przeciętnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi ze względu 
na typowo rolniczy charakter gminy. Ponadto tereny zieleni w gminie nie mają charakteru ciągłego i nie zawsze 
łączą się z terenami aktywnymi biologicznie na terenach gmin sąsiednich. Teren miasta i gminy Bełżyce znajduje 
się poza zasięgiem głównych korytarzy ekologicznych wyznaczanych w ramach sieci ECONET-PL. 
Najcenniejszymi elementami przyrodniczym jest m.in. ukształtowanie terenu, położenie nad rzeką Krężniczanką 
oraz wartościowe zasoby przyrodnicze południowo-wschodniej części gminy. Ta część gminy jest cenna 
przyrodniczo ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, możliwość 
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 
Stanowią one jednocześnie siedliska dla większości gatunków zwierząt występujących na terenie gminy. 
Środowisko przyrodnicze jest stosunkowo mało przekształcone. Nie ma tu większych zakładów pracy czy 
obiektów przemysłowych – gospodarka oparta jest przede wszystkim na rolnictwie (ze względu na 
uwarunkowania glebowe oraz klimat). Miasto i gmina ma duże predyspozycje do rozwoju turystyki, mimo ubogiej 
bazy noclegowej i gastronomicznej. Potencjał ten nie jest wykorzystywany w tym kierunku (m.in. z powodu 
niewielkiego zainteresowania mieszkańców rozwojem agroturystyki). 

 Ok. 9%  pow. miasta i gminy stanowią tereny prawnie chronione w ramach ustawy o ochronie przyrody. 
Na terenie miasta i gminy Bełżyce znajduje się: 

 obszar Natura 2000 Wierzchowiska (PLH060069); 

 Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu; 

 7 pomników przyrody (pojedyncze okazy lub grupy drzew). 
Na analizowanym obszarze nie wskazuje się obszarów proponowanych do objęcia ochroną w ramach 

ustawy o ochronie przyrody. 
 

Według stanu na dzień 1 lipca 2015 r. miasto i gminę Bełżyce zamieszkiwało 13 400
8
 osób, co stanowi 

8,9% ogółu mieszkańców powiatu lubelskiego oraz 0,6% województwa lubelskiego. Nieco ponad 50% 
mieszkańców miasta i gminy zamieszkuje obszar wiejski. Gęstość zaludnienia dla całej gminy kształtuje się 
średnio na poziomie 100 osób na 1 km

2
 (gęstość zaludnienia w mieście wynosi 284 osób/km

2
, a na terenie 

wiejskim 61 osób/km
2
).  

Największymi miejscowościami pod względem liczby ludności (poza miastem Bełżyce liczącym 6 671 
mieszkańców) są: Babin (872 mieszkańców), Krężnica Okrągła (880), Matczyn (530) oraz Podole (523). W 
pozostałych miejscowościach liczba mieszkańców nie przekracza 500. Najmniejszymi miejscowościami pod 
względem liczebności są Płowizny (107), Skrzyniec (84), Skrzyniec-Kolonia (121), Wierzchowiska Dolne (103), 
Wymysłówka (113), Zalesie (132) i Zosin (114). 

W latach 2005-2014 (analizowany okres na podstawie danych GUS, BDL) widoczny jest stały spadek 
liczby ludności (o - 3,4% w porównaniu z rokiem 2005), przy czym w mieście Bełżyce spadek ten jest nieco 

                                                           
8 Wg danych pozyskanych z UM Bełżyce. 
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wyższy w porównaniu do obszaru wiejskiego (miasto - 5,5%, gmina - 1,2%). Szczegółowe informacje przedstawia 
poniższy wykres. 
 
Tabela 29. Liczba ludności na terenie miasta i gminy Bełżyce w latach 2005-2014 

13900 13841 13842 13809 13811 13620 13588 13553 13502 13426

6810 6819 6841 6851 6875 6738 6710 6743 6737 6726

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gmina miejsko-wiejska Bełżyce

Miasto Bełżyce

Gmina Bełżyce

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych 
 

Spadek liczby ludności kształtowany jest przede wszystkim przez ujemne saldo migracji wewnętrznych. W 
analizowanym przedziale czasowym saldo migracji wewnętrznych zarówno w mieście jak i na obszarze wiejskim  
było bardzo zróżnicowane (zarówno ujemne jak i dodatnie, przy ujemnym przyroście naturalnym). Na 
analizowanym obszarze także przyrost naturalny w ostatnich latach był ujemny. W poszukiwaniu pracy nie tylko 
ludzie młodzi, ale także mieszkańcy w wieku produkcyjnym emigrują poza teren gminy. 
 

Analiza niekorzystnych procesów demograficznych występujących na terenie miasta i gminy Bełżyce daje 
podstawę do zaliczenia jej do obszarów problemowych województwa lubelskiego — stanowi ona m. in. obszar:  

 dotknięty depopulacją, czyli stałym ubytkiem ludności, małą gęstością zaludnienia, największym ujemnym 
przyrostem rzeczywistym ludności - zagrożony marginalizacją i wyludnieniem;  

 zachwianej struktury wiekowej - postępującego procesu starzenia się społeczeństwa charakteryzującego się 
malejącym udziałem dzieci i młodzieży w ogóle mieszkańców;  

 nadmiernego i długofalowego odpływu ludności. 
 

W 2014 r. na terenie miasta i gminy Bełżyce zarejestrowano 762 osób bezrobotnych, co stanowiło 12% 
ogółu bezrobotnych w powiecie lubelskim. W stosunku do 2005 r. liczba osób bezrobotnych w mieście i gminie 
Bełżyce zmniejszyła się o ok. 21%. Nieznaczną przewagę wśród bezrobotnych mają mężczyźni – stanowią blisko 
56% ogółu bezrobotnych.  

 
Według stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. na terenie miasta i gminy Bełżyce funkcjonowało 1017 

zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej. 959 podmiotów gospodarczych należało do sektora 
prywatnego, co stanowiło ok. 94% ogółu zarejestrowanych spółek. Pozostałe 58 podmiotów należało do sektora 
publicznego. W porównaniu z 2004 r. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wzrosła z 801 do 1017 
w 2014 r., czyli o ok. 21%. Mimo, iż liczba podmiotów gospodarczych jest powyżej przeciętnej dla powiatu, osoby 
młode poszukują miejsca zatrudnienia poza obszarem gminy (zwłaszcza w mieście Lublin, ze względu na bliskie 
położenie). Ponadto na terenie miasta i gminy działa mała ilość instytucji wsparcia przedsiębiorczości oraz jest 
mało terenów przeznaczonych pod inwestycje. 
 

Podsumowując należy stwierdzić, że pod względem wykorzystania zasobów pracy miasto i gmina Bełżyce 
stanowią obszar problemowy, dotknięty m.in.:  

 wysoką stopą bezrobocia;  

 deformacją struktury bezrobotnych (tj. wysokim odsetkiem ludzi młodych pozostających bez pracy, 
bezrobotnych mężczyzn, bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok oraz wysokim odsetkiem 
bezrobotnych z niskim poziomem wykształcenia, bez kwalifikacji zawodowych, bez stażu pracy, długotrwale 
poszukujących pracy i bez prawa do zasiłku następuje pauperyzacja gminy). 

 
W odniesieniu do infrastruktury społecznej to głównym ośrodkiem usługowym gminy jest miasto Bełżyce. 

Ilość oferowanych w nim usług oraz układ komunikacyjny, podkreśla jego znaczenie dla miejscowości gminnych. 
Ośrodkami uzupełniającymi są: Krężnicę Okrągłą i Babin.  

Miasto Bełżyce skupia obiekty usługowe umożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb 
mieszkańców. Skoncentrowane są tu usługi publiczne, kultury, zdrowia, sportu i oświaty. 
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Miasto i gmina Bełżyce jest słabo wyposażona w placówki z zakresu ochrony zdrowia, kultury, obiekty 
sportowo-rekreacyjne oraz bazę gastronomiczną i rekreacyjną. Pozostałe potrzeby dotyczą także poprawy 
standardów zagospodarowania istniejących obiektów usługowych. 
 

10.5.2. Prognoza demograficzna 

Na podstawie zmiany liczby ludności w latach 2005-2014 oraz prognozy zmiany liczby ludności dla 
powiatu lubelskiego do 2050 r. (opracowane na potrzeby Banku Danych Lokalnych dla GUS, na bazie NSP 2011 
r.), wnioskować można, że liczba ludności na terenie miasta i gminy Bełżyce zacznie systematycznie wzrastać. 
Nie przewiduje się także, aby wzrost ten miał gwałtowny charakter.  

Zgodnie z prognozami liczba mieszkańców całego powiatu lubelskiego zwiększy się w 2050 r. o ok. 17% w 
stosunku do danych z 2014 r. (powiat w tym roku zamieszkiwało 150359 osób). Co więcej wzrost będzie dotyczył 
jedynie terenów wiejskich (o ok. 19,5% w 2050 w stosunku do ostatnich danych), natomiast tereny miejskie będą 
się wyludniać (o ok. 12,5% zmniejszy się liczba ludności w miastach w 2050 r. w stosunku do 2014 r.).  Analizując 
w podobny sposób dane dla miasta i gminy Bełżyce, przy założeniu że wzrost liczby ludności w 2050 r. będzie na 
takim samym poziomie, to obszar analiz będzie zamieszkiwany przez 13906 osób.  
 
Tabela 30. Prognoza ludności do 2050 r. dla powiatu lubelskiego oraz miasta i gminy Bełżyce 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Powiat 
lubelski 

ogółem 151645 152679 153704 154726 155746 156759 161477 165417 168574 171257 173723 175941 

miasto 11953 11968 11983 11991 11992 11985 11866 11638 11358 11051 10723 10383 

wieś 139692 140711 141721 142735 143754 144774 149611 153779 157216 160206 163000 165558 

Miasto i 
Gmina 
Bełżyce 

* 

ogółem 13537 13595 13652 13706 13756 13802 13970 14043 14052 14024 13974 13906 

miasto 6753 6762 6770 6775 6775 6771 6704 6575 6417 6244 6058 5866 

wieś 
6784 6833 6882 6932 6981 7031 7266 7468 7635 7780 7916 8040 

* dane oszacowano na podstawie danych opracowanych dla powiatu lubelskiego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych 
 

Prognoza demograficzna przewiduje w kolejnych latach stały wzrost mieszkańców powiatu lubelskiego i 
utrwalenie się korzystnych wskaźników demograficznych, tj. wzrost gęstości zaludnienia, dodatni przyrost 
naturalny i dodatnie saldo migracji wewnętrznych. Ulepszeniu ulegnie m.in. struktura wiekowa ludności 
charakteryzująca się wzrostem udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym i wzrostem ludności w wieku 
produkcyjnym. Należy się spodziewać wzrostu udziału ludności w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lat). 
Ludność w wieku przedprodukcyjnym obciążona będzie głównie osobami w wieku poprodukcyjnym. Jest to 
spowodowane położeniem powiatu lubelskiego, który otacza stolicę województwa Lublin. Bezpośrednie 
sąsiedztwo powoduje napływ ludności na tereny bezpośrednio przylegające do miasta oraz rozwój na tych 
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest to zjawisko widoczne wokół każdego z większych miast 
w Polsce. Nie dziwi zatem wzrost liczby ludności na terenie powiatu lubelskiego, mimo stałego spadku 
odnotowanego w województwie oraz niekorzystnych prognoz demograficznych (przewiduje się, że do roku 2035 
spadek ogólnej liczby ludności w województwie wyniesie ok. 285 tys. w stosunku do 2009 r.). Również miasto i 
gmina Bełżyce (szczególnie teren wiejski gminy – miejscowości położone we wschodniej część gminy tj. Babin, 
Matczyn, Wojciechowice, Zosin czy Podole) odznaczają się oddziaływaniem miasta Lublin i wynikającym z tego 
wzmożonym ruchem budowlanym.  
 

10.5.3. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej służące zaspokojeniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) – zadania własne Gminy, z wyłączeniem zadań, o których 
mowa w przepisach odrębnych. 

Realizacja celów publicznych, na terenach nie będących we władaniu Gminy, wymaga przeprowadzenia 
postępowania wywłaszczeniowego, o którym mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami lub 
pozyskania terenów dla realizacji tych celów w formie zamiany na nieruchomości będące we władaniu Gminy.  

 
 Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz społecznej, które należą do 

zadań własnych gminy, pochodzą z budżetu oraz mogą być pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy na 
rozwój regionalny, pożyczek i kredytów preferencyjnych lub umów z innymi podmiotami. Limity wydatków 
budżetowy oraz wieloletnie plany inwestycyjne powinny być każdorazowo ujęte w budżecie Gminy na każdy rok. 
Starania o pozyskanie środków strukturalnych funduszy na rozwój regionalny, pożyczek i kredytów 
preferencyjnych gmina powinna prowadzić samodzielnie. Ponadto realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz społecznej, należącej do zadań własnych gminy, może być prowadzona we współdziałaniu z 
innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak, aby 
zoptymalizować wydatki publiczne, np. koordynacja prac przy realizacji poszczególnych rodzajów uzbrojenia 
technicznego wraz z budową nawierzchni ulic. 
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10.5.4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją urbanistyczną na potrzeby studium (kwiecień 2015 r.) oraz 
na podstawie ewidencji gruntów i budynków pozyskanej ze Starostwa Powiatowego w Lublinie (kwiecień 2014 r.), 
został określony bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę na terenie miasta i gminy Bełżyce. Stan istniejący 
terenów zabudowanych, z podziałem na funkcje, przedstawia poniższe zestawienie. 
 
Tabela 31. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę sporządzony w oparciu o ewidencję gruntów i 

budynków 

Funkcja zabudowy Miasto Gmina Razem 

Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha] 

tereny mieszkaniowe 33 7 40 

tereny przemysłowe 22 0 22 

inne zabudowane 32 5 32 

zurbanizowane niezabudowane 2 0 2 

rekreacyjne 6 0 6 

tereny komunikacyjne: 

dróg 68 211 279 

kolei 0 0 0 

inne 0 0 0 

użytki kopalne 0 0 0 

RAZEM 163 223 386 

Użytki rolne [ha] 

grunty rolne zabudowane 113 314 427 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie EGiB, 2015 r. 

 
Wśród obecnego zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę zdecydowanie dominują 

tereny użytkowane rolniczo z dominującym udziałem zabudowy zagrodowej (stanowią ok. 52,5% terenów 
przeznaczonych pod zabudowę) oraz tereny komunikacji (ok. 34%). Pozostałe tereny mają niewielki udział w 
strukturze użytkowania gruntów przeznaczonych pod zabudowę.  

 
Zgodnie z danymi z danymi GUS (BDL) pod koniec 2014 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

na 1 osobę na terenie miasta i gminy Bełżyce wynosiła 27,1 m
2
. Przy liczbie ludności wynoszącej w tym czasie 

13426 mieszkańców, łączna powierzchnia użytkowa zabudowy wyniosła 363844,6 m
2
 (ok. 36,4 ha).  Analizując 

dane z ostatnich lat (2005-2014) oszacowano zapotrzebowanie na przeciętną powierzchnie użytkową zabudowy 
na analizowanym terenie w perspektywie najbliższych 30 lat. Mimo zmniejszającej się dotychczas liczby ludności 
powierzchnia użytkowa mieszkań będzie się zwiększać, na co wskazują trendy odnotowane w Europie 
Zachodniej (gdzie obecnie średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi ponad 40 m

2
) oraz prognozowany 

wzrost liczby ludności na terenie wiejskim gminy. Dla miasta i gminy Bełżyce przyjęto, że w 2045 r. przeciętna 
powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę będzie dążyła do standardów Europy Zachodniej i wyniesie 40 m

2
, 

co przy liczbie ludności wynoszącej wg prognoz 13974 osób, da zapotrzebowanie na nową zabudowę (wyrażoną 
w postaci powierzchni użytkowej zabudowy) o wielkości 558960 m

2
 (ok. 55,9 ha). Zatem maksymalne 

zapotrzebowanie na nową zabudowę za 30 lat wyniesie 195115,4 m
2
 (ok. 19,5 ha). 

 
Na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz aktualnego użytkowania gruntów oszacowano chłonności 

obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej 
– wyniosła ona 396225,0 m

2
 (ok. 39,6 ha) powierzchni użytkowej zabudowy. Zestawienie tej wielkości z istniejącą 

powierzchnią użytkową zabudowy wynoszącą 363844,6 m
2
 (ok. 36,4 ha), pozwala stwierdzić, że obszary te mogą 

być jeszcze na ok. 10%  powierzchni (tj. na 32380,4 m
2
) dogęszczone nową zabudową. Przy oszacowaniu tych 

wartości została wzięta pod uwagę zabudowa w podziale na funkcję. 
 
Całe miasto i gmina Bełżyce pokryte są obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie z wykazem przeznaczenia terenów w obowiązujących planach miejscowych 
powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę wynosi 1686,3 ha (Tabela nr 2). Szacuje się, że chłonność 
obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę wynosi 143,37 ha. Część terenów 
przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych jest już skonsumowana,  a więc zostały uwzględnione 
przy szacowaniu chłonności obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w 
granicach jednostki osadniczej. Zatem powierzchnia użytkowa zabudowy wyrażająca chłonność obszarów 
przeznaczonych w planach miejscowych pod nową zabudowę wynosi 106,97 ha. 

 
Zestawienie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę za 30 lat oraz sumy 

powierzchni użytkowej zabudowy pozwala stwierdzić, że zapotrzebowanie na nową zabudowę nie przekracza 
sumy powierzchni użytkowej zabudowy. W związku z czym nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy – 
tereny nowej zabudowy w studium, w stosunku do obowiązującego studium zostały pomniejszone (nie licząc 
obszarów wynikających ze złożonych wniosków w procedurze). Nie ma zatem także potrzeby określenia 
możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także 
infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy innych niż wymienione w rozdziale 10.5.3. 
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11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW 

Miasto i gmina Bełżyce zajmują powierzchnię 13 389 ha. 
Na obszarze wiejskim zdecydowanie przeważają grunty należące do osób fizycznych (95,09%), w tym 

nieco ponad 70% z nich wchodzi w skład gospodarstw rolnych. 85,57% stanowią użytki rolne, w tym 3,32% to 
grunty rolne zabudowane. Stosunkowo duży odsetek powierzchni, ponad 12%, zajmują także grunty leśne oraz 
zadrzewione i zakrzewione, w tym w większości są to lasy należące do osób fizycznych (ok. 82%). 

Około 3% to grunty Skarbu Państwa poza użytkowaniem wieczystym. W nich najliczniejszą grupę 
stanowią grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (nieco ponad 2%). 
Porównując obszary leśne, pod względem zajmowanej powierzchni, można zauważyć, iż lasów prywatnych jest 
prawie 5 razy więcej niż lasów państwowych. Niecałe 1,3% gruntów należy do gmin i związków międzygminnych 
(z wyłączeniem gruntów w użytkowaniu wieczystym oraz przekazane w użytkowanie wieczyste). Pozostałe grupy 
własności, tj. grunty kościołów i związków wyznaniowych, wspólnoty gruntowe, grunty powiatów i województw (z 
wyłączeniem gruntów w użytkowaniu) oraz grunty spółek prawa handlowego i innych osób niewymienionych 
wcześniej zajmują w sumie 86 ha (niecały 1%). 

Na terenie miasta, podobnie jak na obszarze wiejskim gminy Bełżyce, najliczniejszą grupę w strukturze 
własności stanowią osoby fizyczne (nieco ponad 92%). Zaledwie 5,5% to grunty wchodzące w skład gospodarstw 
rolnych (zdecydowaną większość stanowią grunty nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych). Podobnie jak na 
obszarze wiejskim najwięcej jest użytków rolnych – 92,5%; grunty leśne stanowią znikomą powierzchnię miasta - 
0,13% obszaru. Drugie miejsce, pod względem udziału procentowego, zajmują grunty gmin i związków 
międzygminnych (łącznie z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste i przekazanych w 
użytkowanie wieczyste) (razem 3,8%). Niecałe 1,4% powierzchni stanowią grunty Skarbu Państwa poza 
użytkowaniem wieczystym. Pozostałe 63 ha (2,69%) to grunty będące własnością: Skarbu Państwa w 
użytkowaniu wieczystym, spółdzielni, kościołów i związków wyznaniowych, powiatów i województw (z 
wyłączeniem gruntów w użytkowaniu) oraz spółek prawa handlowego i innych osób niewymienionych wcześniej. 

Szczegółowe zestawienia zawierają poniższe tabele. 
 

Tabela 32. Struktura własności gruntów gminy Bełżyce, stan na dzień 20 lipca 2015 r. 

Grupa lub podgrupa rejestrowa Wyszczególnienie wchodzące w skład grupy 
Powierzchnia 

ogólna 
gruntów [ha] 

Udział 
[%] 

Grunty SP poza użytkowaniem wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej SP 5 0,04 

wieczystym w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP 226 2,05 

 pozostałe grunty SP 85 0,77 

 Razem 316 2,86 

Grunty gmin i zw. międzygm. z 
wyłączeniem gruntów przekazanych w 

użytkowanie wieczyste 
 

wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości 119 1,07 

przekazane w trwały zarząd gminnym jedn. organ. 3 0,03 

pozostałe grunty z tej grupy 2 0,02 

 Razem 124 1,12 

Grunty gmin i zw. międzygm. przekazane 
w użytkowanie wieczyste 

w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 11 0,10 

w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób 5 0,04 

Razem 16 0,14 

Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych 7762 70,29 

 nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych 2739 24,80 

 Razem 10501 95,09 

Grunty kościołów i związków  10 0,09 

wyznaniowych Razem 10 0,09 

Wspólnoty gruntowe  8 0,07 

 Razem 8 0,07 

Grunty powiatów i zw. powiatowych z 
wyłączeniem gruntów przekazanych w 

użytkowanie 

przekazane w trwały zarząd oraz grunty, których wł. nie 
są znani 

15 0,14 

 Razem 15 0,14 

Grunty województw z wyłączeniem 
gruntów przekazanych w użytkowanie 

wchodzące w skład wojewódzkiego zasobu 
nieruchomości 

41 0,37 

przekazane w trwały zarząd oraz grunty, których wł. nie 
są znani 

8 0,07 

Razem 49 0,44 

Grunty spółek prawa handlowego i 
innych osób niewymienionych 

wcześniej 

spółek prawa handlowego 2 0,02 

partii politycznych i stowarzyszeń 1 0,01 

pozostałe grunty z tej grupy 1 0,01 

Razem 4 0,04 

RAZEM powierzchnia ewidencyjna 11043 100,00 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lublinie, 2015 
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Tabela 33. Struktura własności gruntów miasta Bełżyce, stan na dzień 20 lipca 2015 r. 

Grupa lub podgrupa rejestrowa wyszczególnienie wchodzące w skład grupy 
Powierzchnia 

ogólna 
gruntów [ha] 

udział 
[%] 

Grunty Skarbu Państwa poza 
użytkowaniem wieczystym 

wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej SP 6 0,26 

w trwałym zarządzie państw. jedn. organizacyjnych z 
wyłączeniem gruntów PGL 

2 0,08 

pozostałe grunty SP 24 0,02 

Razem 32 1,36 

Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym 

osób fizycznych 1 0,04 

pozostałych osób 6 0,26 

Razem 7 0,30 

Grunty gm. i zw. międzygm. z 
wyłączeniem gr. przekaz. w użytkowanie 

wieczyste 

wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości 67 2,86 

przekazane w trwały zarząd gminnych jednostek 
organizacyjnych 

15 0,64 

Razem 82 3,50 

Grunty gmin i zw. międzygm. przekaz. w 
użytkowanie wieczyste 

osób fizycznych 4 0,17 

pozostałych osób 3 0,13 

Razem 7 0,30 

Grunty osób fizycznych 

wchodzące w skład gospodarstw rolnych 129 5,50 

nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych 2033 86,66 

Razem 2162 92,16 

Grunty spółdzielni 

własność spółdzielni mieszkaniowych o ich zw. Oraz 
grunty których właściciele nie są znani 

5 0,22 

pozostałe grunty z tej grupy 1 0,04 

Razem 6 0,26 

Grunty kościołów i związków 
wyznaniowych 

 6 0,26 

Razem 6 0,26 

Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów 
przekaz. w użytkowanie 

przekazane w trwały zarząd oraz gr. których wł. nie są 
znani 

14 0,60 

pozostałe grunty z tej grupy 1 0,04 

Razem 15 0,64 

Grunty województw z wyłączeniem 
gruntów przekazanych w użytkowanie 

wchodzące w skład wojewódzkiego zasobu 
nieruchomości 

19 0,81 

przekazane w trwały zarząd oraz grunty, których wł. 
nie są znani 

1 0,04 

Razem 20 0,85 

Grunty spółek prawa handlowego i 
innych osób niewymienionych 

wcześniej 

spółek prawa handlowego 9 0,38 

Razem 9 0,38 

RAZEM powierzchnia ewidencyjna 2346 100,00 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lublinie, 2015 

221,30 ha gruntów na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce (1,65% ogółu) stanowi mienie komunalne 
(własność Gminy Bełżyce, forma władania lub użytkowania przez Gminę Bełżyce), przy czym 63,52% tego mienia 
komunalnego leży na obszarze miasta, a 36,48% na obszarze gminy wiejskiej.  
 

Na obszarze miasta mienie komunalne zajmuje 80,73 ha (3,44% powierzchni miasta), z czego jego 
struktura przedstawia się następująco: 

 11,17% gruntów stanowi własność Gminy (jako droga publiczna gminna lub wewnętrzna), 

 39,62% stanowią grunty oddane w dzierżawę, 

 16,79% stanowią grunty oddane w trwały zarząd ustanowiony decyzją,  

 9,68% stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste (w tym niepełne), 

 22,25% stanowią grunty oddane w bezpośredni zarząd,  

 0,32% stanowią grunty oddane w zarządzanie przez inne jednostki,  

 0,17% stanowią grunty ujęte w kategorii inne. 
 

Na obszarze wiejskim mienie komunalne zajmuje 140,57 ha (1,27% powierzchni gminy), z czego jego 
forma władania gruntów przedstawia się następująco: 

 20,95% gruntów stanowi własność Gminy (jako droga publiczna gminna), 

 6,45% stanowią grunty oddane w dzierżawę, 

 3,00% stanowią grunty oddane w trwały zarząd ustanowiony decyzją, 

 2,74% stanowią grunty oddane w użyczenie, 

 12,37% stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste, 

 54,34% stanowią grunty oddane w bezpośredni zarząd, 

 0,16% stanowią grunty oddane w zarządzanie przez inne jednostki. 
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Grunty komunalne występują praktycznie na terenie każdej z gminnych wsi, przy czym najwięcej jest ich na 
terenie miejscowości: Babin, Chmielnik Kolonia, Kierz Kolonia, Krężnica Okrągła, Malinowszczyzna, Matczyn, 
Skrzyniec Kolonia, Wierzchowiska i Wronów.  

 
 

12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I 
TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSATWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH 

12.1. OBIEKTY I TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE 
PRZYRODY 

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1651) 
wymienia formy ochrony przyrody. Wśród nich na terenie gminy Bełżyce występują: obszary Natura 2000, obszar 
chronionego krajobrazu oraz pomniki przyrody. 

12.1.1. Natura 2000 Wierzchowiska 

Obszar ten położony jest w południowej części gminy w sąsiedztwie miejscowości Skrzyniec i 
Wierzchowiska Dolne. Przedmiotem ochrony jest tu ciepłolubna dąbrowa oraz stanowisko dzwonecznika 
wonnego (Adenphora loliifolia). Dąbrowa świetlista jest ostoją rzadkich i chronionych gatunków roślin 
naczyniowych takich jak: pluskwica europejska (Cimicifuga europaea), powojnik prosty (Clematis recta), parzydło 
leśne (Aruncus sylvestris), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), miodownik melisowaty (Melittis 

melissophyllum), lilia złotogłów (Lilium martagon).  
W warstwie drzew dominują dąb bezszypułkowy (Quercus patraea). W warstwie zielnej występują ponad 

to bodziszek czerwony (Geranium sanguineum), traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos), bukwica 
zwyczajna (Betonica officinalis), trzcinnik leśny (Calamagrostis Arundinacea), klinopodium pospolite (Clinopodium 
vulgare), gorysz siny (Peucedanum cervaria), pięciornik biały (Potentilla alba), jaskier wielokwiatowy (Ranunculus 
polyanthemos), malina kamionka (Rubus saxatilis), gorysz pagórkowaty (Peucedanum oeroselinum), lebiodka 
pospolita (Origanum vulgare), pajęcznica gałęzista (Anthericum Ramosum), koniczyna dwukłosowa (Trifolium 
alpestre), dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia), dziurawiec skąpolistny (Hypericum montanum), 
miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum), ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria). 
 

12.1.2. Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony na mocy Uchwały Sejmiku Województwa 
Lubelskiego Nr VI/83/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015,  poz. 1597). Obejmuje on tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z 
turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Stanowi łącznik między obszarami 
chronionymi wzdłuż prawego brzegu przełomu Wisły, pomiędzy Kazimierskim i Wrzelowieckim Parkiem 
Krajobrazowym. Na terenie gminy zajmuje powierzchnię około 1260 ha. Nadzór nad parkiem sprawuje Dyrektor 
Zarządu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie.  

 

12.1.3. Pomniki przyrody 

Na terenie gminy znajdują się ponadto następujące pomniki przyrody: 

Tabela 34. Pomniki przyrody na terenie miasta i gminy Bełżyce 

Lp. Miejscowość 

Gatunek 
Obwód pnia (cm)/ 
Wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska 

1 Chmielnik Miłorząb chiński Ginko biloba 208/10 

2 Bełżyce Lipa drobnolistna Tilia cordata 400/25 

3 i 4 Bełżyce 2 Buki zwyczajne Fagus sylvatica - 

5 Krężnica Okrągła 42 Lipy drobnolistne Tilia cordata 200-540/7-30 

6 Krężnica Okrągła 4 Jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior 230-320/10-20 

7 Krężnica Okrągła Kasztanowiec biały Carpinus betulus 260/20 

Źródło: http://lublin.rdos.gov.pl/ 

12.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY 
PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Zgodnie z opracowaniami przygotowanymi przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w gminie 
Bełżyce nie występuje ryzyko powodziowe.  
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12.3. OBIEKTY I OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE 
ZABYTKÓW 

12.3.1. OBIEKTY I OBSZARY PRAWNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

W stosunku do obszarów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje priorytet 
wymagań konserwatorskich: 

 uzgadnianie zamierzeń i działań inwestycyjnych, w trybie przepisów odrębnych, z organem  
ds. ochrony zabytków; 

 uzyskanie pozwolenia organu ds. ochrony zabytków dla wszelkich działań inwestorskich realizowanych w 
obiektach i na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków. 

Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków nieruchomych zamieszczono poniżej. 

Tabela 35. Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków położonych na obszarze miasta i 

gminy Bełżyce 

LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ULICA NR NR REJESTRU 

1 Babin 

Zespół przestrzenny: dwór, park wraz 
ze szpalerem drzew wzdłuż 

granicy północnej parku, stawy – na 
działkach wskazanych w dec., w gran. 

wg opisu w decyzji, zał. planu i 
opracowania ewidencyjnego 

  A/817 

2 Babin 

kapliczka z kamiennym krzyżem z 
figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, w 

obrysie ścian zewnętrznych kapliczki, 
na działce wskazanej w decyzji, wg 

zał. mapy 

  A/1121 

3 Bełżyce 

Kościół paraf. pw. Nawrócenia św. 
Pawła z wyposażeniem wnętrza, 
dzwonnica, cmentarz kościelny z 

drzewostanem (w gran. ogrodzenia), 
ogrodzenie cmentarza kościelnego 

Plac Kościelny 7 A/26 

4 Bełżyce 

zespół dworsko-parkowy: dwór (d. 
szpital), park w gran. działki wskazanej 
w dec. – w gran. wg opisu decyzji oraz 

wg zał. planu i opracowania 
ewidencyjnego 

ul. Szpitalna  A/816 

5 Bełżyce dawny budynek zamkowy ul. Zamkowa  30 (d. 36) A/121 

6 Matczyn 
drzewostan w miejscu otoczenia 

dawn. kościoła 
  A/137 

7 Matczyn 

zespół przestrzenny: dwór, park, 
stawy, w gran. obszaru wskazanego 

na zał. mapie, który odpowiada działce 
i częściom działek wskazanych w dec. 

  A/818 

8 Matczyn 
kaplica grobowa Ligowskich na 

cmentarzu parafialnym – patrz Podole 
Pierwsze 

  A/1607  

9 Podole Pierwsze  

kaplica grobowa Ligowskich na 
cmentarzu parafialnym wraz z gruntem 

pod budowlą, 
na terenie cmentarza 

parafialnego rzymskokatolickiego, 
na działce wskazanej w dec., wg zał. 

mapy 

  A/1607 

10 Wronów 
park dworski, w gran. działek 

wskazanych w dec., wg zał. planu 
  A/932 

Źródło: Materiały udostępnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 

Żadne ze stanowisk archeologicznych występujących na terenie miasta i gminy Bełżyce nie jest wpisane 
do rejestru zabytków archeologicznych. 
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13. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOMUNIKACJI 

 

13.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCEGO Z FUNKCJONOWANIA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 
TRANSPORTOWEGO 

13.1.1. Układ drogowy 

Pod względem funkcjonalnym w układzie drogowym miasta i gminy wyróżnia się drogi służące 
połączeniom ponadlokalnym, są to drogi wojewódzkie, powiatowe klasy zbiorczej (Z), odcinek dawnej drogi 
wojewódzkiej nr 747, zaliczony do dróg kategorii gminnej  oraz drogi o znaczeniu lokalnym, obsługujące 
miejscowe potrzeby komunikacyjne, do których zaliczają się drogi powiatowe klasy lokalnej (L), drogi gminne oraz 
drogi wewnętrzne. 

Bełżyce znajdują się w zasięgu krajowego i regionalnego układu drogowego województwa lubelskiego, 
wiążącego województwo z krajowym systemem drogowym oraz służącego regionalnym potrzebom 
komunikacyjnym. 
Bełżyce znajdują się w odległości ok. 20 km od Lublina oraz ok. 30 km od drogi krajowej nr 17/S17 Warszawa – 
Lublin – Hrebenne (Ukraina) i ok. 15 km od drogi krajowej nr 19 Kuźnica (Białoruś) – Białystok – Lublin – Kraśnik 
– Rzeszów – Barwinek (Słowacja). Droga krajowa nr 17 jest rozbudowywana do parametrów drogi ekspresowej. 
W korytarzu drogi nr 19 ustalony jest przebieg drogi ekspresowej S19, której fragmentem będzie budowana 
południowo-zachodnia obwodnica Lublina.   
   
Przez teren miasta i gminy przechodzą następujące drogi wojewódzkie: 
− nr 747 o przebiegu Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica (droga krajowa 

nr 19), droga ta stanowi ważne wojewódzkie połączenie na kierunku wschód – zachód, łącząc za 
pośrednictwem drogi nr 19 Lublin z obszarami  po zachodniej stronie tego miasta, droga została rozbudowana 
i zmodernizowana, m.in. poprzez budowę obwodnic Bełżyc i Chodla, znaczenie drogi wzrośnie po oddaniu                  
do użytku mostu przez Wisłę w miejscowości Kamień, droga będzie wówczas miała charakter 
międzyregionalny, stanowiąc czwarte stałe połączenie drogowe województw lubelskiego z mazowieckim, dla 
Bełżyc jest to najważniejsze połączenie zewnętrzne na kierunku wschód – zachód, w tym z Lublinem oraz 
gminami Konopnica i Chodel,  

− nr 827 o przebiegu Sadurki – Bełżyce, łącząca gminy Bełżyce, Wojciechów i Nałęczów,  
− nr 832 o przebiegu Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła, łącząca gminy Bełżyce i Poniatowa, 
− nr 834 o przebiegu Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III, łącząca Bełżyce z Niedrzwica 

Dużą oraz drogą krajową nr 19 w tej miejscowości.       
 

W dalszej kolejności dla powiązań zewnętrznych i wewnętrznych Bełżyc są drogi powiatowe: 
− nr 2233 L o przebiegu Miłocin – Stasin – Podole, 
− nr 2238 L o przebiegu Halinówka – Góra – Bełżyce,  
− nr 2239 L o przebiegu Bełżyce – Chmielnik – Góra, 
− nr 2240 L o przebiegu Kolonia Chmielnik – Kierz – Cuple – Trzciniec, 
− nr 2241 L o przebiegu Poniatowa – Stoczki – Kierz, 
− nr 2242 L o przebiegu droga wojewódzka nr 832 – Wronów – Dąbrowa, 
− nr 2243 L o przebiegu Krężnica Okrągła – Zalesie – Skrzyniec, 
− nr 2244 L o przebiegu Trzciniec – Zalesie, 
− nr 2245 L o przebiegu Ratoszyn – Grądy – Skrzyniec – Wierzchowiska Stare, 
− nr 2246 L o przebiegu Bełżyce (ul. Przemysłowa) – Borzechów, 
− nr 2247 L o przebiegu Chodel – Borzechów – Wilkołaz, 
− nr 2256 L o przebiegu Wierzchowiska Górne – Czółna,  
− nr 2258 L o przebiegu Podole – Zosin – Babin,  
− nr 2259 L o przebiegu Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin.          

Ponadto do dróg powiatowych zaliczona jest cześć ulic w Bełżycach, są to ulice: Grażewicza (nr 2318 L), 
Jakuba Nachmana (nr 2319 L), Klamera (nr 2320 L), Kopernika do Przelotowej (nr 2321 L), Partyzantów (nr 2322 
L), Prebendarska (nr 2323 L), Przelotowa (nr 2324 L), Słoneczna (nr 2325 L), 1000-lecia (nr 2326 L), Wesoła (nr 
2327 L), Ks. Biskupa T. Wilczyńskiego (2328 L) i Zielona (nr 2329 L).    

Drogi wojewódzkie i powiatowe łączą funkcję obsługi ruchu w powiązaniach zewnętrznych i 
wewnętrznych z obsługą zagospodarowania, znajdującego się przy drodze. Dla obsługi nieruchomości przy 
obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 służą drogi serwisowe.  

Drogi gminne obsługują zagospodarowanie, wyprowadzają ruch na drogi wyższych kategorii i 
uzupełniają powiązania o lokalnym znaczeniu.   

Zgodnie z art. 10 ust. 5e ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych, w związku z oddaniem do 
użytku obwodnicy miejscowości Bełżyce w ciągu drogi nr 747, drogą powiatową stał się dawny odcinek tej drogi 
od ronda na ul. Żeromskiego do ronda w Krężnicy Okrągłej, z tym, że dla zapewnienia ciągłości drogi 
wojewódzkiej nr 834 ulice Kazimierska i Rynek będą zaliczone do kategorii drogi wojewódzkiej w ciągu tej drogi, a 
ulice Zielona, Krakowska i Kościuszki do dróg powiatowych.      
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Część zagospodarowania gminy obsługiwana jest przez drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg 
publicznych. Są to drogi wewnętrzne na terenach mieszkaniowych, rolnych i leśnych. 

Sieć dróg publicznych i wewnętrznych jest dobrze rozwinięta i dobrze udostępnia zagospodarowanie 
gminy, a także umożliwia wyprowadzenie ruchu na drogi wyższych kategorii i klas. Nawierzchnie twarde 
posiadają drogi wojewódzkie, większość dróg powiatowych (poza drogami 2244L, 2256 L i fragmentem 2258 L) 
oraz część dróg gminnych. 

Drogi o nawierzchni twardej ulepszonej obsługują najważniejsze połączenia zewnętrzne i wewnętrzne 
gminy oraz rejony o największej koncentracji zabudowy. Drogi o nawierzchni twardej nieulepszonej i gruntowej 
obsługują głównie tereny zabudowy jednorodzinnej oraz ekstensywnie zagospodarowane – zabudowy 
siedliskowej, rolne i leśne.  

Wszystkie drogi o nawierzchni twardej są jednoprzestrzenne i posiadają po jednym pasie ruchu w 
każdym kierunku.  

Dane dotyczące obecnego poziomu ruchu przedstawiono w tabeli „Pomiary ruchu”. Informacje pochodzą 
z Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2010 r. W tabeli przedstawiono również oszacowanie ruchu 
w 50-tej godzinie w roku, przyjmowanego jako miarodajny dla określania przepustowości dróg zamiejskich 
stanowiącego 8-14% Średniego Dobowego Ruchu (SDR).  

 
Tabela 36. Pomiary ruchu 

Lp 
Numer 
drogi 

Odcinek SDR 2010 
Udział proc. 
pojazdów 

ciężarowych 

Ruch w 50-tej 
godzinie 

 

1 2 3 4 5 6 

1 747 Chodel – Bełżyce  3.860 13 500 

2 747 
Bełżyce  

(dawny przebieg przez miasto) 
7.861 9 1.000 

3 747 Bełżyce - Radawiec  4.928 12 600 

4 827 Sadurki – Bełżyce 2.763 5 300 

5 832 Poniatowa – Krężnica 3.918 14 500 

6 834 Bełżyce – Niedrzwica Duża 2.657 12 300 

 
Powyższe pomiary były wykonane przed wybudowaniem obwodnicy Bełżyc, stąd tak duża koncentracja 

ruchu w mieście na drodze nr 747. Obecnie część tego ruchu przeniosła się na obwodnicę. Dane o ruchu będą 
znane po przeprowadzeniu w 2015 roku kolejnego Generalnego Pomiaru Ruchu. Uwzględniając budowę 
obwodnicy dane te wskazywałyby, że drogi wojewódzkie posiadają jeszcze znaczne rezerwy przepustowości. W 
przypadku drogi nr 747 należy spodziewać się istotnego zwiększenia ruchu po oddaniu do użytku mostu na Wiśle 
i zmiany charakteru drogi z regionalnej na międzyregionalną. W zależności od skali wzrostu tego ruchu, nie 
można wykluczyć, że w przyszłości konieczne będzie poszukiwanie dla tej drogi nowego korytarza na odcinku na 
wschód od miasta Bełżyce.        

Dla dróg powiatowych i gminnych brak jest danych o ruchu. Poza ważniejszymi drogami w mieście i jego 
bezpośrednim otoczeniu oraz drogą 2259L (Bełżyce – Lublin) jest on stosunkowo niewielki.   

Klasy dróg w stanie istniejącym przedstawiono na rysunku uwarunkowań. Przy klasyfikacji wykorzystano 
dane Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz dotychczasowe ustalenia z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430 z 
późn.zm.), przez klasę drogi rozumie się przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, 
wynikających z jej cech funkcjonalnych. Zasadniczym problemem przy określaniu klas dróg istniejących jest 
niepełne dostosowanie parametrów technicznych dróg do funkcji przez nie pełnionych. Większy ruch i zakres 
obsługi ruchu o zasięgu ponadlokalnym, wymagają lepszych parametrów technicznych i większego ograniczenia 
obsługi zagospodarowania – dostępności do drogi.  

W stanie istniejącym droga wojewódzka nr 747 jest drogą klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP). 
Obsługuje ona wszystkie rodzaje ruchu: ponadlokalny tranzytowy – regionalny, lokalny – docelowo-źródłowy 
związany z miastem oraz zagospodarowanie przy pomocy zjazdów włączonych do jezdni drogi. Tylko obwodnica 
Bełżyc posiada jezdnie serwisowe. Droga spełnia wymagania dla klasy GP, poza odcinkami w obszarach ciągłej 
zabudowy Wojcieszyna, Matczyna, Podola i Dylążek, gdzie mają miejsce duży zakres bezpośredniej obsługi 
przyległych nieruchomości oraz zbyt małe odległości pomiędzy skrzyżowaniami – poniżej 1000 m. 
Drogi wojewódzkie nr 827, 832, 834 oraz drogi powiatowe nr 2233L, 2238 L, 2245 L, 2246 L i 2259 L są drogami 
klasy zbiorczej (Z), spełniającymi warunki dla dróg tej klasy. 

Do dróg klasy zbiorczej (Z) należy również zaliczyć odcinek dawnej drogi wojewódzkiej nr 747 (obecnie 
drogi gminnej) od Rynku do ronda w Krężnicy Okrągłej.   

Pozostałe drogi powiatowe są drogami klasy lokalnej (L), a drogi gminne klasy lokalnej (L) lub 
dojazdowej (D).  
 

13.1.2. Komunikacja publiczna 

Głównym węzłem komunikacji autobusowej są przystanki przy zbiegu ulic Kazimierskiej         i Szewskiej 
oraz ul. Jakuba Nachmana. Obsługę zapewniają przewoźnicy prywatni oraz PKS. Oferta przewozowa 
dostosowana jest do istniejącego zapotrzebowania. Autobusy i mikrobusy kursują przede wszystkim w stronę 
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Lublina, Poniatowej i Opola Lubelskiego. Najlepsze warunki obsługi posiadają tereny położone wzdłuż dróg 
wojewódzkich oraz drogi powiatowej nr 2259 L prowadzącej w kierunku Lublina.  
 

13.1.3. Transport ładunków 

Obiekty, wymagające obsługi towarowej są rozproszone i nie generują znaczącego ruchu. Uciążliwości 
ze strony pojazdów ciężarowych wynikają głównie z ruchu tranzytowego na drogach wojewódzkich.     
 

13.1.4. Ruch pieszy i rowerowy 

Na terenach zabudowy drogi prowadzące intensywny ruch pieszy i samochodowy  wyposażone są w 
chodniki dla pieszych.   

W gminie brak jest wydzielonych dróg (ścieżek)  rowerowych. Obustronne ciągi pieszo-rowerowe i 
ścieżki rowerowe są tylko w pasie drogi nr 747 na odcinku na wschód od Bełżyc.  

W gminie wyznakowano szlak rowerowy prowadzący drogami publicznymi i wewnętrznymi z Bełżyc 
przez Skrzyniec do Wierzchowisk Górnych. 

Wzdłuż południowej granicy gminy drogą powiatową nr 2247 L prowadzi znakowany rowerowy szlak 
turystyczny Kazimierz Dolny – Chodel – Borzechów – Lublin.      
 

13.1.5. Parkowanie pojazdów 

W Bełżycach brak jest istotnych problemów z parkowaniem pojazdów, poza okresowymi w rejonie Rynku.    
 

13.2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOMUNIKACJI WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ 
ZEWNĘTRZNYCH, DOTYCHCZASOWYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH, STRATEGII, 
PLANÓW ROZWOJU ORAZ WNIOSKÓW DO STUDIUM 

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

XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.) wśród głównych celów rozwoju 
wymienia funkcjonalną, przestrzenną, społeczną i kulturową integrację regionu m.in. poprzez poprawę jego 
wewnętrznego skomunikowania.   
 
Zarząd Województwa Lubelskiego w piśmie BPP.L.WG.KK.4200/25/15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. wnosi o 
uwzględnienie ustaleń zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 
(PZWL) (uchwała Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r., zmiany: uchwały Nr 
XXXI/546/09 z 27 kwietnia 2009 r., Nr VII/85/2011 z 28 marca 2011 r. oraz Nr XXIII/393/2012 z dnia 25 czerwca 
2012 r.), zwracając uwagę m.in. na: 
− określenie w PZWL miasta i gminy Bełżyce jako części obszaru metropolitalnego aglomeracji lubelskiej, a 

miasta Bełżyce jako ośrodka ponadlokalnego,  
− przebieg przez gminę atrakcyjnej trasy rowerowej,  
− konieczność uwzględnienia rozwoju infrastruktury transportowej, wśród której przez obszar miasta i gminy 

przebiegają następujące szlaki komunikacyjne: 

 droga wojewódzka nr 747 (Iłża – Konopnica), dla której wnioskowana jest zmiana kategorii drogi na 
krajową, ponadto droga jest proponowana do wyznaczenia dla przewozu materiałów 
niebezpiecznych w tranzycie wojewódzkim, 

 droga wojewódzka nr 827 (Sadurki – Bełżyce),  

 droga wojewódzka nr 832 (Wola Rudzka – Krężnica Okrągła) przewidziana do modernizacji, 

 droga wojewódzka nr 834 (Bełżyce – Stara Wieś III) z planowaną obwodnicą Bełżyc. 
Na mapie nr II.17 Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego p.n. Kierunki polityki 
przestrzennej. Infrastruktura transportowa w osi drogi nr 747 wskazano na nowy przebieg tej drogi na odcinku na 
zachód od końca obwodnicy Bełżyc w stronę Poniatowej i Opola Lubelskiego. Na mapie tej nie wskazano nowego 
przebiegu pozostałych dróg wojewódzkich w gminie Bełżyce mających charakter obwodnic, w szczególności nie 
wskazano przebiegu obwodnicy w ciągu drogi nr 834.  
Z kolei na liście inwestycji celu publicznego wynikających z przyjętych w Planie kierunków zagospodarowania 
przestrzennego województwa, znajdują się m.in. następujące zadania samorządu z zakresu infrastruktury 
drogowej: 

− droga nr 747 (Iłża – Konopnica): 

 budowa mostu na Wiśle w Kamieniu, 

 obwodnica Bełżyc,  

 obwodnica Opola Lubelskiego, 

 modernizacja odcinka Konopnica – Kamień, 

 docelowo budowa nowej trasy (przełożenie) na odcinku Bełżyce – Opole Lubelskie, 

 wnioskowana zmiana kategorii drogi na krajową, 
− droga nr 832 (Wola Rudzka – Krężnica Okrągła): 

 modernizacja odcinka Wola Rudzka – Krężnica Okrągła, 
− droga nr 834 (Bełżyce – Stara Wieś III): 

 obwodnica Bychawy, 
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 obwodnica Bełżyc, 
− dostosowanie pozostałych dróg wojewódzkich do odpowiednich parametrów, 
− dostosowanie dróg powiatowych do odpowiednich parametrów. 
 
Projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego (wersja z sierpnia 2015 r.) :  

− sytuuje Bełżyce w obszarze oddziaływania ośrodka metropolitalnego, w miejskim obszarze funkcjonalnym 
ośrodka wojewódzkiego, w Lubelskim Obszarze Miejskim (LOM), jako jeden z ośrodków satelitarnych,    

− zakłada integrację systemu transportowego oraz podniesienie jego jakości,  
− adaptuje istniejący przebieg drogi wojewódzkiej nr 747, w tym obwodnicę Bełżyc, odstępując od nowego 

przebiegu drogi między obwodnicami Bełżyc i Opola Lubelskiego, 
− wyznacza ciąg dróg wojewódzkich 827 i 834 jako część pierścienia zewnętrznego LOM, mającego 

połączenia (węzły) z drogami ekspresowymi S-12/17 (Piotrków Trybunalski/Warszawa – Lublin) i S-19 (Lublin 
– Rzeszów), utrzymując jednocześnie dla tych dróg klasę zbiorczą (Z), podczas gdy z tak określonej funkcji 
tych dróg w systemie województwa powinna raczej wynikać klasa główna (G),     

− rekomenduje dla drogi wojewódzkiej nr 747 klasę głównej ruchu przyspieszonego (GP), 
− rekomenduje dla dróg wojewódzkich nr 827, 832 i 834 klasę zbiorczej (Z),     
− rekomenduje realizację w przyszłości obwodnicy Bełżyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 834, nie wskazując 

przebiegu tej obwodnicy na rysunkach,  
− adaptuje obecne przebiegi pozostałych odcinków dróg wojewódzkich w gminie Bełżyce, 
− w układzie ponadlokalnych powiązań drogowych wymienia szereg dróg powiatowych, w tym przede 

wszystkim klasy głównej (G), wśród których w gminie Bełżyce znajdują się drogi nr nr 2233 L, 2238 L, 2246 L 
i 2259 L,   

− rekomenduje budowę dróg rowerowych lub wyznaczanie pasów rowerowych w drogach i ulicach 
charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu.  

       
Z pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Lublinie O.LU.Z-3.439.4.pr z dnia 27 marca 
2015 r. wynika, że przez teren gminy Bełżyce nie przebiegają drogi krajowe oraz nie są planowane inwestycje w 
zakresie dróg krajowych. 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w piśmie ZDW-IP.am.4135/UK/45/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. wnosi o: 
− zapewnienie dla dróg wojewódzkich: 

 nr 747 (Iłża – Konopnica) parametrów technicznych jak dla drogi klasy głównej ruchu 
przyspieszonego (GP), w tym szerokości w liniach rozgraniczających min. 25 m, 

 nr 827 (Sadurki – Bełżyce), nr 832 (Wola Rudzka – Krężnica Okrągła) i nr 834 (Bełżyce – Stara 
Wieś III), parametrów technicznych jak dla dróg klasy zbiorczej (Z), w tym szerokości w liniach 
rozgraniczających min. 25 m, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
1999.43.430 z późn. zm), 

− zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. z późn. 
zm.), odcinek drogi nr 747 (przebieg od ronda na ul. Żeromskiego do ronda w m. Krężnica Okrągła) 
zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi (obwodnica Bełżyc w ciągu DW nr 747), z chwilą oddania 
go do użytkowania został pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej, 

− wprowadzenie docelowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 834 z przebiegiem od ronda na drodze 
wojewódzkiej nr 747 (obwodnica Bełżyc, ul. Żeromskiego) – ul. Kazimierska – ul. Rynek – Lubelska – ul. 
Bychawska do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 834.  

W świetle obowiązującego PZWL i jego projektu, wnioskowany jako docelowy przebieg drogi nr 834 przez miasto, 
należy rozumieć jako rozwiązanie funkcjonujące do czasu budowy obwodnicy w ciągu tej drogi.              
 
Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012 – 2020 (przyjęty uchwałą Zarządu 

Województwa Lubelskiego nr CXXII/2471/2012 z dnia 24 lipca 2012 r.) nie przewiduje rozbudowy lub przebudowy 
dróg wojewódzkich w obszarze gminy Bełżyce, poza zakończoną rozbudową drogi nr 747.  
 
W ramach Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 realizowana jest rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 747 na odcinku Konopnica – Kamień, w ramach której w obszarze gminy Bełżyce zbudowano 
obwodnicę miasta oraz rozbudowano i przebudowano  odcinki drogi na wschód i na zachód od miasta, nie 
zbudowano natomiast drogi w nowym przebiegu od Bełżyc do Poniatowej, tak jak przewiduje to obowiązujący  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.  Nowy odcinek drogi wraz z mostem na 

Wiśle w Kamieniu został wykonany w gminie Opole Lubelskie. Zbudowano natomiast obwodnicę Chodla, co 
utrwala obecny przebieg tej drogi w gminach Bełżyce i Chodel i podważa celowość budowy drogi w nowym 
przebiegu  między Opolem Lubelskim, Poniatową i Bełżycami. 
 
Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim (przyjęta uchwałą nr 
CLXVIII/1984/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 października 2008 r.) przewiduje przebieg przez 
Bełżyce samochodowego szlaku renesansu lubelskiego, nie przewiduje natomiast szlaków rowerowych i 
pieszych.             
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konopnica (uchwała nr 

XLVI/252/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r.) przy granicy z gminą Bełżyce przewiduje m.in.:  

− adaptację istniejącego przebiegu i klasy drogi wojewódzkiej nr 747, 
− klasę drogi zbiorczej (Z) dla drogi gminnej nr 106976 L (gm. Konopnica) na przedłużeniu drogi gminnej 

nr 107005L (gm. Bełżyce) przy obecnej klasie tej drogi lokalnej (L).      

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa (uchwała nr XVI/92/12 

Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 9 marca 2012 r.) przy granicy z gminą Bełżyce przewiduje m.in.: 

 nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 747 klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego – przez Kolonię 
Wronów – jest to przebieg wynikający z obowiązującego PZWL 

 adaptację istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 832, 

 adaptację istniejących przebiegów dróg powiatowych nr 2241 L  i 2242 L. 
   

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce  (z 1999 r., 
zmiany w 2006, 2008  i 2011 – uchwała  nr  VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z 30 marca 2011 r.) 
wskazano na związek z Lubelskim Zespołem Miejskim, którego jednym z obszarów silnego rozwoju są Bełżyce. 
Ludność miała wzrosnąć z 7 tys. do 25 tys. mieszkańców. Wyznaczono duże tereny nowego zagospodarowania, 
a warunkiem ich sprawnych powiązań,  integracji funkcjonalnej i obsługi była znaczna rozbudowa systemu dróg, 
w tym obwodnic, m.in. całkowicie nowy przebieg drogi nr 747 w zakresie przekraczającym ustalenia PZPWL. 
Jako dziedzinę problemową zidentyfikowano komunikację o znaczeniu ponadlokalnym, pozostająca poza 
kompetencjami i zadaniami własnymi Gminy.          
 

13.3. OCENA FUNKCJONOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SYSTEMU 
TRANSPORTOWEGO GMINY 

Do podstawowych problemów funkcjonowania systemu transportowego gminy należą:  

 nie w pełni zhierarchizowany układ drogowy – drogi wojewódzkie, których podstawowym zadaniem,  
wynikającym z ich funkcji w sieci drogowej powinno być prowadzenie ruchu, przede wszystkim o zasięgu 
ponadlokalnym, obsługują jednocześnie przyległą zabudowę, powoduje to niejednorodność ruchu pod 
względem struktury rodzajowej pojazdów i prędkości, zakłócenia jego płynności i zagrożenie 
bezpieczeństwa,   

 zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, wynikające z dużej dostępności (zjazdów                          do przyległych 
nieruchomości) do dróg wyższych kategorii i klas oraz konfliktów będących skutkiem wspólnego 
wykorzystywania jezdni przez wszystkich użytkowników, w szczególności „niechronionych uczestników 
ruchu” (pieszych i rowerzystów),  korzystających z jezdni ze względu na brak dróg rowerowych i chodników,  

 trudności w poprawie parametrów technicznych i użytkowych dróg na terenach zabudowy, wobec ograniczeń 
terenowych oraz problemów ze zwiększeniem odległości pomiędzy skrzyżowaniami, poprzez ograniczenie 
ich liczby, ponieważ spowodowałoby to znaczne utrudnienia w dojazdach do zagospodarowania.  

 

Uwarunkowaniami sprzyjającymi rozwojowi gminy są: 

− korzystne położenie gminy pod względem komunikacyjnym - dogodne połączenia drogowe z 
ważnymi ośrodkami administracyjno-gospodarczymi oraz terenami sąsiednimi,  

− dobrze rozwinięta sieć dróg, zapewniająca powiązania oraz dojazd do zagospodarowania,   
− gęstość sieci odpowiednia do struktury osadniczej, 
− wysoki udział dróg o nawierzchni twardej, 
− możliwość uzyskania środków na rozwój infrastruktury z funduszy Unii Europejskiej, 
− wyznaczenie rezerw terenowych w planach miejscowych dla budowy nowych dróg,  
− możliwości przestrzenne rozbudowy dróg na terenach otwartych  

Zagrożeniami dla rozwoju mogą być: 

− nadmierny wzrost ruchu, za którym nie będzie nadążała rozbudowa ,  
− rozpraszanie zabudowy, powodujące wzrost zapotrzebowania na transport, 
− opóźnienia w rozbudowie i modernizacji układu drogowego, 
− wstrzymywanie inwestycji drogowych, 
− pogarszanie się jakości obsługi komunikacją publiczną, szczególnie dostępności do niej,  
− niedostatek środków finansowych na rozwój i utrzymanie sieci drogowej,  

Wnioski 

Obecny system transportowy gminy dość dobrze zaspakaja podstawowe potrzeby komunikacyjne 
mieszkańców i gospodarki.  
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Istotnymi problemami są natomiast szeroko rozumiane standardy funkcjonowania tego systemu i obsługi 
jego użytkowników, wynikające z niedostatecznego zhierarchizowania, wyspecjalizowania i spójności układu 
drogowego, braków w jego wyposażeniu oraz zagrożeń bezpieczeństwa jego użytkowników.  
W kontekście ustaleń Studium z 2011 r. należy zauważyć, że:  

 o ile na kierunku wschód – zachód usprawniono dojazd do gminy oraz ruch tranzytowy poprzez budowę 
obwodnicy Bełżyc oraz rozbudowę innych odcinków drogi nr 747,           to aktualne pozostają kwestie 
usprawniania tego ciągu wraz ze wzrostem ruchu na tej drodze po oddaniu do użytku mostu na Wiśle; 
ponieważ projekt PZPWL z 2015 r. nie przewiduje budowy kolejnych odcinków tej drogi, konsekwentnie 
należy odstąpić          od nowych odcinków drogi w kierunku Poniatowej oraz obejść Podola i Matczyna, 

 rozwiązania wymaga tranzyt na kierunku północ – południe. 
Najistotniejszym problemem, mającym wpływ na ustalenie kierunków rozwoju dróg powiatowych i 

gminnych, jest jednoznaczne ustalenia kierunków rozwoju przestrzennego gminy, wynikających z realnych 
przesłanek ekonomicznych i społecznych – głównie demograficznych. Dopiero na tej podstawie możliwe jest 
określenie koncepcji rozwoju systemu transportowego w obszarze gminy Bełżyce, dostosowanego do 
rzeczywistych potrzeb oraz realnych przestrzennych, technicznych, finansowych możliwości jego realizacji, a 
także prawnych i finansowych możliwości utrzymania dla nich rezerw terenowych.  
  W zakresie uwarunkowań wynikających z diagnozy dotychczasowego rozwoju systemu transportowego 
oraz planowanego jego rozwoju, określonego w dokumentach  wojewódzkich, jak również wnioskowanego przez 
zarządców dróg, w kierunkach rozwoju komunikacji, określonych w Studium powinny być uwzględnione w 
szczególności:  
− zapewnienie możliwości przestrzennych dla: 

 rozbudowy dróg wojewódzkich nr 827, 832 i 834 do klasy nie niższej niż  zbiorcza (Z), z 
wyznaczeniem nowego przebiegu drogi nr 834 poza centrum Bełżyc,    

 przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych do parametrów dróg klasy nie niższej niż zbiorczej (Z) i 
lokalnej (L), 

− budowa nowych dróg gminnych dla poprawy spójności zagospodarowania przestrzennego i systemu 
transportowego oraz dla obsługi nowego zagospodarowania, 

− przebudowa i rozbudowa istniejących dróg gminnych,  
− przystosowanie dróg różnych kategorii do prowadzenia komunikacji autobusowej, 
− budowa dróg rowerowych i chodników dla pieszych,  
− zapewnienie warunków dla parkowania pojazdów.  
 

 

14. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA UPORZĄDKOWANIA 
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ 
GOSPODARKI ODPADAMI – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

14.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bełżyce 

prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżyce.  

14.1.1. Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie miasta i gminy zaopatrzenie w wodę odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem 
gminnych ujęć wody oraz sieci wodociągowych. Długość sieci wodociągowej wynosi 64 km i podłączonych jest do 
niej 1 861 budynków mieszkalnych (indywidualnych i zbiorowych) (wg danych GUS, BDL. Stan na koniec 2014 
r.). 

Z sieci wodociągowej w roku 2013 korzystało 5 122 (75,7%) mieszkańców miasta oraz 1 692 (25,1%) 
mieszkańców wsi, co w sumie stanowi 50,5% mieszkańców gminy. Na koniec 2014 r. zużycie wody dostarczanej 
wodociągami na jednego mieszkańca gminy wynosiło 16,9 m

3
, w tym dla terenu miasta 21,6 m

3
, a dla wsi 12,1 

m
3
. Pobór wody dostarczanej do gospodarstw domowych wynosił 227 500 m

3
. 

System zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Bełżyce oparty jest na 3 komunalnych ujęciach wód 

podziemnych:  

− ujęcie w Bełżycach - eksploatowane ujęcie wód podziemnych z utworów jurajskich składa się z 2-ch studni 

głębinowych (1A - awaryjnej i 2 - podstawowej) oraz stacji wodociągowej - służącej do ujmowania, 
uzdatniania, gromadzenia i tłoczenia wód do sieci rozbiorowej grupowego wodociągu gminnego. Ujęcie 
zaopatruje w wodę sieć wodociągu miejskiego, obejmującego swoim zasięgiem miasto Bełżyce, w ilościach 
Qmax d = 1150 m

3
/d. Zasoby eksploatacyjne w kat. „B” studni 2 zatwierdzone zostały w wysokości 115 m

3
/h 

przy depresji s = 10,8 m. Ujmowana woda z ujęcia w Bełżycach jest dobrej jakości pod względem 
fizykochemicznym i bakteriologicznym; nie wymaga uzdatniania; 

− ujęcie w Matczynie - eksploatowane ujęcie wód podziemnych z utworów kredowych składa się z 2-ch 

wierconych studni głębinowych (2 – podstawowej i 1A - awaryjnej), obiektów stacji wodociągowej oraz 
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zbiorników wyrównawczych. Określona w pozwoleniu ilość pobieranej wody z ujęcia to Qmax d = 140 m
3
/d. 

Służy do zasilania w wodę sieci wodociągu wiejskiego publicznego, obejmującego swoim zasięgiem 5 wsi: 
Matczyn, Wojcieszyn, Zosin, Podole I i Podole II. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kat. „B” ujęcia 
(studni zasadniczej) wynoszą: Q = 66 m

3
/h przy depresji s = 2,0 m. Ujmowana woda z ujęcia w Matczynie 

jest dobrej jakości pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym; nie wymaga uzdatniania; 
− ujęcie w Skrzyńcu - eksploatowane ujęcie wód podziemnych z utworów kredowych składa się z 2-ch 

wierconych studni głębinowych (2 – zasadniczej i 1A - awaryjnej), obiektów stacji wodociągowej oraz 
zbiorników wyrównawczych - służące do ujmowania, gromadzenia i tłoczenia wód do sieci wodociągu 
wiejskiego publicznego, obejmujący swoim zasięgiem następujące wsie: Skrzyniec, Kolonia Skrzyniec, 
Wierzchowiska Dolne i Zalesie. Określona w pozwoleniu ilość pobieranej wody z ujęcia to Qmax d = 122,4 
m

3
/d. Ujmowana woda z ujęcia w Wygodzie jest dobrej jakości pod względem fizykochemicznym i 

bakteriologicznym; nie wymaga uzdatniania. 

Sieć ujęć wody zasilających odbiorców na terenie gminy uzupełniają 2 ujęcia zlokalizowane na 

obszarach przyległych. Ujęcie wody w Łączkach (gmina Borzechów) obsługuje Wierzchowiska Górne i Stare, a 

ujęcie wody w Trzcińcu (gmina Chodel) obsługuje miejscowość Malinowszczyzna. 

Dla ww. ujęć wody nie ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej. Przedmiotowe ujęcia posiadają 

wygrodzony teren ujęcia zawierający się w granicach działki na której jest posadowiona. Dla ww. ujęć wód nie 

zostały ustalone strefy ochrony pośredniej. 

W/w gminne ujęcia wód podziemnych zlokalizowane na terenie miasta i gminy Bełżyce eksploatowane 

są na podstawie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód z poszczególnych ujęć gminnych udzielonego 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach decyzjami Starosty Lubelskiego: 

− dla ujęcia w Bełżycach - znak OŚR.6341.61.2015.ZG z dnia 29 lipca 2015 r., pozwolenie ważne jest do dnia 
30 lipca 2035 r.; 

− dla ujęcia w Matczynie - znak OŚR.6341.16.2012 z dnia 2 marca 2012 r., pozwolenie ważne jest do dnia 28 
lutego 2032 r.; 

− dla ujęcia w Skrzyńcu - znak OŚR.6223-74/06 z dnia 17 października 2006 r., pozwolenie ważne jest do 
dnia 30 października 2016 r. 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych ze stacji wodociągowej w 

Skrzyńcu do cieku Zalesianka za pomocą wylotu kanalizacyjnego wydane zostało decyzją Starosty Lubelskiego 

znak OŚR.6223-74/06 z dnia 17 października 2006 r. Pozwolenie ważne jest do dnia 30 października 2016 r. 

Podstawowe elementy układu wodociągowego gminy Bełżyce tj. ujęcia wód, stacje uzdatniania i zbiorniki 

wyrównawcze, zapewniają odbiorcom dostawę odpowiedniej ilości i jakości wody.  

Ogółem długość sieci wodociągowej wynosi 64 km.  

Woda pitna ze wszystkich opisanych powyżej źródeł zaopatrzenia jest systematycznie badana, zgodnie z 

częstotliwością ustaloną przez PSSE. 

14.1.2. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków 

Sieciowy system odprowadzania ścieków sanitarnych istnieje wyłącznie w mieście Bełżyce oraz w części 
miejscowości Krężnica Okrągła. System funkcjonuje w układzie grawitacyjno-tłocznego spływu ścieków. Przerzut 
ścieków do miejskiej oczyszczalni w Bełżyce zapewnia 7 przepompowni ścieków. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 35,7 km (z czego większość na terenie miasta – 26,7 km) i 
jest do niej podłączonych 215 budynków mieszkalnych (indywidualne i zbiorowe). Z sieci kanalizacyjnej w roku 
2013 korzystało 4940 mieszkańców miasta oraz 203 mieszkańców obszaru wiejskiego (łącznie 5143 tj. 38,1% 
ogółu mieszkańców). Na koniec 2013 r. za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni odprowadzono 
235 dam

3
 ścieków. 

Na pozostałym obszarze gminy odprowadzanie ścieków opiera się na zbiornikach bezodpływowych i 
wywozie ścieków wozami asenizacyjnymi oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków. Na koniec 2013 r. w 
gminie istniało 805 zbiorników bezodpływowych oraz 85 przydomowych oczyszczalni. 

Kanalizacja deszczowa występuje jedynie na terenie miasta w postaci kolektora deszczowego, 
położonego wzdłuż ul. Fabrycznej.  

Miejska biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia w Bełżycach o przepustowości (zgodnie z pozwoleniem 
wodnoprawnym Starosty Lubelskiego OŚR.6341.84.2014AM1 z dnia 1 sierpnia 2014 r.) 1450,0 m

3
/śrd 

(Qmax=240,0 m
3
/h) przyjmuje wszystkie ścieki z miasta. Odbiornikiem wód oczyszczonych jest rów melioracyjny 

zlokalizowany w km 16+990 rzeki Krężniczanki. Oczyszczalnia nie posiada strefy ochrony sanitarnej. 
Na terenie miejscowości Babin znajduje się lokalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, 

obejmująca swoim zasięgiem osiedle mieszkaniowe dawnego PGR-u. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym 
Starosty Lubelskiego (znak: OŚR.6341.4.2013 z dnia 24 styczna 2012 r.) przepustowość oczyszczalni wynosi 
13,2 m

3
/śrd (Qmax=1,14 m

3
/h). Odbiornikiem wód oczyszczonych jest również rzeka Krężniczanka w jej 14+772 

km, za pomocą wylotu rowu. 
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Ponadto na terenie gminy znajdują się lokalne (zakładowe) oczyszczalnie ścieków obsługujące zakłady 
pracy i szkoły tj. : 
1. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Matczynie – przy PDPS. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna (kontenerowa) typu BIOVAC, o przepustowości 56 m

3
/d., obsługuje mieszkańców (pensjonariuszy 

PDPS) ok. 150 osób. Istnieje możliwość jej rozbudowy i przyjęcia ścieków komunalnych z miejscowości Matczyn i 
Wojcieszyn (po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej). Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Krężniczanki. 
2. Zakładowa oczyszczalnia ścieków w Krężnicy Okrągłej obsługująca przedsiębiorstwa: Uren Novaberry oraz 
około 40 mieszkańców bloków mieszkalnych byłej Spółdzielni Owocowo – Warzywnej. Jest to oczyszczalnia 
biologiczna o przepustowości 304 m

3
/d, ścieki są odprowadzane do rzeki Krężniczanki. 

3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej (ok.120 uczniów) i byłego Domu Nauczyciela w 
Krzu – ok. 20 mieszkańców. Przepustowość 8 m

3
/d., ścieki po oczyszczeniu są odprowadzane bezpośrednio do 

gruntu. 
4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Babinie – ok.120 uczniów i ok. 10 
mieszkańców Domu Nauczyciela. Przepustowość oczyszczalni wynosi 4,6 m

3
/d., ścieki po oczyszczeniu są 

odprowadzane do gruntu. 
Prezentowane oczyszczalnie są obsługiwane bezpośrednio przez właścicieli bądź administratorów 

poszczególnych obiektów. 
 
 

14.2. GOSPODARKA ODPADAMI 

Miasto i gmina Bełżyce posiada uregulowaną gospodarkę odpadami stałymi, prowadzoną zgodnie z 
„Planem gospodarki odpadami województwa lubelskiego 2017” (2012 r.) - załącznik do uchwały Nr 
XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. 

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich deponowanie na składowiskach. Na terenie 
miasta i gminy Bełżyce nie ma czynnego składowiska odpadów. Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla 
województwa lubelskiego 2017” Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych przy tzw. „drodze Czółnowskiej” w 
Bełżycach pod koniec 2011 r. było całkowicie zapełnione (pojemność całkowita – 48 210,00 m

3
, masa 

zeskładowanych odpadów w 2011 r. – 1 271,53 Mg). Składowisko zostało zamknięte pod koniec 2012 r. i 
poddane rekultywacji. 

„Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” przewiduje, że miasto i gmina Bełżyce 
została zakwalifikowana do Regionu Południowo-Zachodniego, który jest i będzie obsługiwany przez Regionalny 
Zakład Zagospodarowania Odpadów (RZZO) w Kraśniku oraz w Bełżycach

9
. Do roku 2012 r. planowana była 

rozbudowa sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki  oraz kompostowni pryzmowej w Kraśniku. Na 
terenie Bełżyc planowania była w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach budowa sortowni 
frakcji „suchej” i „mokrej”, sortowni odpadów opakowaniowych oraz kompostowni w systemie Biodegma (4 
moduły). Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia ustalony był na II kwartał 2014 r. Obie inwestycje zostały 
zrealizowane. Ponadto do 2017 r. planowana jest rozbudowa części biologicznej przekształcania odpadów w 
funkcjonujących instalacjach MBP. Inwestorem na tym terenie jest Celowy Związek Gmin „Proekob”

10
 z siedzibą 

w Bełżycach. W chwili obecnej na terenie miasta i gminy funkcjonuje Zakład Gospodarowania Odpadami, który 
swoim zasięgiem obejmuje dawne składowisko odpadów oraz sąsiednie działki. 

Wywóz stałych niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bełżyce prowadzony 
jest w sposób zorganizowany przez firmy posiadające stosowne zezwolenie na działalność w tym zakresie. 

Na terenie gminy Bełżyce funkcjonuje system zbiórki selektywnej odpadów "u źródła" (w budownictwie 
mieszkaniowym i zagrodowym) oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany 
przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, ul. Przemysłowa 26. System obejmuje 
zestawy pojemników przeznaczonych na poszczególne rodzaje odpadów nadających się do odzysku i recyklingu. 
Istniejący system został wprowadzony i jest obsługiwany przez firmy, które zapewniają dalsze rozdysponowanie 
odpadów zebranych na drodze zbiórki selektywnej. 

                                                           
9
 Rolą zakładu jest kompleksowe przetworzenie odpadów komunalnych pochodzących z regionu, na którym zakłady te są 

zlokalizowane. RZZO są zobowiązane do zapewnienia: 

- mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,  

- przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych  bioodpadów, 

- składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

10
 Celowy Związek Gmin Proekob to zrzeszenie 15 gmin województwa lubelskiego, którego celem jest realizacja wspólnego 

zadania z zakresu gospodarki odpadami. Głównym zadaniem Celowego Związku jest budowa nowoczesnego systemu 
gospodarowania odpadami obejmującego wszystkie gminy członkowskie. Związek zajmuje się zagospodarowaniem odpadów 
na terenie trzech powiatów przejmując zadania gminne w tym zakresie. Zaprogramowana infrastruktura przyszłego zakładu 
pozwala kompleksowo uregulować całość gospodarki odpadowej na terenie CZG Proekob. Powstający zakład utylizował będzie 
odpady z grupy odpadów komunalnych. Docelowy program Związku obejmuje zarówno zamknięcie, jak również rekultywację 
nieczynnych już składowisk na terenie Związku. W ramach programu prowadzić będzie kompleksową selektywną zbiórkę 
surowców wtórnych u źródła ale także na specjalistycznej linii sortowniczej 
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Postępowanie z pozostałymi odpadami, w tym niebezpiecznymi, określa aktualny WPGO i przepisy 
odrębne. 

 

14.3. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ i MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Przez gminę nie przebiegają linie przesyłowe. 

Miasto Bełżyce oraz tereny wiejskie gminy zasilane są w energię elektryczną w układzie podstawowym i 
rezerwowym siecią linii elektroenergetycznych napowietrznych oraz kablowych o napięciu roboczym 15 kV. Na 
terenie miasta zlokalizowany jest GPZ "Bełżyce" zasilany dwoma liniami jednotorowymi wysokiego napięcia 110 
kV relacji Abramowice-Bełżyce i Bełżyce-Poniatowa. Na terenie gminy i miasta znajduje się łącznie 20,27 km linii 
wysokiego napięcia. 

Na obecną chwilę sieć wysokiego napięcia w pełni pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną 
miasta u gminy Bełżyce i w najbliższej perspektywie nie przewiduje się jej rozbudowy. GPZ Bełżyce posiada 
rezerwy mocy, które są wystarczające dla pokrycia zapotrzebowania na moc elektryczną. Prognozowany przyrost 
poziomu zapotrzebowania na moc elektryczną na przedmiotowym obszarze nie daje podstaw do budowy nowych 
punktów zasilania. 

Stan techniczny sieci energetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia można ocenić jako dobry. 
Zgodnie z „Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego” (2002 r. ze zm.) oraz 
projektem „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego” (wersja z 08.2015 r.) miasto i 
gmina Bełżyce nie została zaliczona do obszarów o potrzebach w zakresie reelektryfikacji. Na jej obszarze nie 
wyznacza się także linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV oraz stacji transformatorowych 110/15 
kV, które wymagały budowy, modernizacji czy rozbudowy. Wskazuje się jedynie na budowę i modernizacje linii i 
stacji średniego i niskiego napięcia, w zależności od potrzeb danej gminy. 

Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu istniejącej i 
planowanej infrastruktury elektroenergetycznej spełniając wymagania Polskich Norm oraz aktualnie 
obowiązujących przepisów. 

W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi 
należy sieci te przystosować do nowych warunków pracy określonych przez dysponenta sieci. 
Wyklucza się z zadrzewiania obszary pod liniami elektroenergetycznymi w pasach: 
- dla linii 110 kV - 20 m (po 10 m w obie strony od osi linii), 
- dla linii SN - 11 m (po 5,5 m w obie strony od osi linii), 
oraz w pasach przeznaczonych dla infrastruktury elektroenergetycznej. 

Odnawialne źródła energii w przyszłości będą stanowiły kilkunasto procentowy udział w krajowej produkcji 
energii. W przypadku Bełżyc największe znaczenie ma energia słońca

11
, bioenergia (biomasa), energia 

geotermalna oraz energia z odpadów komunalnych. W przypadku energii z pozostałych źródeł, w tym energii 
wiatru, nie istnieją zbyt korzystne warunki do ich wykorzystania

12
. Mimo tego faktu gmina zamierza zabezpieczyć 

teren pod lokalizację farmy wiatrowej. 

 

                                                           
11

 Obszar województwa lubelskiego należy do regionów posiadających jedne z najlepszych warunków wykorzystywania energii 
słonecznej w kraju. Potencjał ten określany przez roczną gęstość mocy promieniowania słonecznego w obszarze regionu waha 
się w granicach od ok. 1050 do ok. 1150 kWh/m², podczas gdy w kraju potencjał ten zasadniczo zawiera się w przedziale 950 
kWh/m² - 1150 kWh/m². Pozyskiwanie energii słonecznej za pomocą kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na 
terenie województwa stanowi niewielką część energii pozyskiwanej z OZE. Ma charakter lokalny i służy głównie jako 
uzupełnienie innych źródeł energii. Spowodowane jest to tym, że warunki meteorologiczne w naszym regionie charakteryzują 
się nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia 
przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego (kwiecień-wrzesień). Charakter rozkładu gęstości strumienia energii 
promieniowania słonecznego i jego struktura wskazują na pewne ograniczenia w możliwości jego wykorzystania, zwłaszcza w 
okresie zimowym. Uznać należy, że pozyskiwanie i wykorzystanie energii słonecznej w chwili obecnej w województwie 
lubelskim jest niewielkie. Można jednak zaryzykować tezę, że jest to jeden z bardzie przyszłościowych kierunków pozyskiwania 
energii z OZE zwłaszcza w zakresie fotowoltaiki oraz energetyki lokalnej. 
12

 Obszarami preferowanymi do rozwoju energetyki wiatrowej są tereny o najkorzystniejszych warunkach wietrznych, przy czym 
za kryterium opłacalności funkcjonowania elektrowni wiatrowych uznaje się tereny, na których energia użyteczna wiatru na 
wysokości 30 m w terenie o klasie szorstkości 0-1 wynosi min. 1000 kWh/m2/rok, a prędkość wiatru na tej wysokości 
przekracza 4 m/s. Teoretyczne zasoby energetyczne wiatru na terenie województwa lubelskiego w skali kraju są relatywnie 
skromne. Średnioroczne 10-minutowe prędkości wiatru na wysokości 10 m według pomiarów IMiGW w stacjach 
meteorologicznych wahają się od 3,1 m/s (Lublin, Zamość) do 3,7 m/s (Włodawa), co odpowiada prędkościom wiatru na 
wysokości 30 m: od 3,6 m/s (Lublin, Zamość) do 4,3 m/s (Włodawa) oraz 80 m: od 5,9 m/s (Lublin, Zamość) do 6,9 m/s 
(Włodawa). Poza analizą parametru prędkości wiatru, w celu określenia potencjału energetycznego wiatru, niezbędne jest także 
uwzględnienie szorstkości terenu. Na terenie województwa lubelskiego występuje pokrycie terenu określone klasą szorstkości w 
przedziale 0,5-3,5. Z uwagi na to uznać należy, że możliwości pozyskiwania energii wiatrowej na terenie województwa nie są 
znaczące. Jedną z podstawowych wad elektrowni wiatrowych jest niemożność pracy ciągłej tych siłowni. Spowodowane jest to 
niestałością wiatrów wiejących na terenie województwa lubelskiego, a zatem pozyskiwanie energii elektrycznej z farm 
wiatrowych może stanowić jedynie uzupełnienie innych źródeł energii, które są w stanie produkować energię w sposób ciągły. 
Dodatkowym czynnikiem przemawiającym przeciwko instalowaniu na naszym terenie wież elektrowni wiatrowych jest ich 
uciążliwość dla środowiska. Powodują niekorzystne zmiany w krajobrazie, są hałaśliwe oraz zakłócają sezonowe migracje 
ptaków.  
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14.4. ZAOPATRZENIE W GAZ  

Przez teren gminy Bełżyce przebiega gazociąg - magistrala wysokiego ciśnienia, o średnicy 250 mm, 
zasilający miasto Lublin (DN250 Poniatowa-Felin), której właścicielem jest Polska Spółka gazownictwa sp. z o.o. 
w Warszawie. Ponadto przez wschodnią część gminy przebiega magistrala wysokiego ciśnienia o średnicy 700 
mm  DN 700 Jarosław-Puławy, której zarządcą jest firma GAZ-SYSTEM. 

Na trasie przebiegu w/w gazociągu zostały wybudowane w Bełżycach stacje redukcyjne I i II stopnia (o 
przepustowości odpowiednio 3000 m

3
/h oraz 1500 m

3
/h), poprzez które gaz, już jako średnio i nisko prężny, jest 

rozprowadzany do miasta Bełżyce i sąsiednich wsi. 
Gaz przewodowy został doprowadzony do wszystkich miejscowości gminy oprócz terenów położonych w 

południowej części gminy, tj.: Wierzchowiska Dolne, Zalesie, Skrzyniec, Kolonia Skrzyniec, Kolonii Krężnica 
Okrągła i miejscowości Dylążki. 

Wymienione miejscowości nie mogły być wcześniej zgazyfikowane, gdyż według założeń strategicznych 
Karpackich Zakładów Gazowniczych powinny one być zasilone od strony Gminy Borzechów po wybudowaniu 
przez nią gazociągu rozdzielczego. Gazociąg ten został wybudowany, a Gmina Bełżyce partycypowała w 
kosztach tej inwestycji, z tytułu instalacji linii o zwiększonej średnicy uwzględniającej nasze potrzeby. Z uwagi na 
wysokie koszty przyłączenia (przy wyraźnym zubożeniu ludności utrzymującej się w przeważającej części z 
rolnictwa) obecnie brak jest inicjatywy ze strony mieszkańców tych miejscowości dotyczących budowy sieci 
gazowej. 

Długość sieci wynosi 141,6 km (w mieście 32,9 km oraz na terenie wiejskim 108,7 km), w tym sieci 
przesyłowej 18,5 km, a sieci rozdzielczej 123,1 km. Długość gazociągu bez czynnych przyłączy gazowych, w 
podziale na ciśnienie wynosi: 
- 3,1 km w mieście i 13,2 km w gminie w przypadku wysokiego ciśnienia, 
- 9,3 km w mieście i 94,4 km w gminie w przypadku średniego ciśnienia, 
- 20,4 km w mieście i 1,1 km w gminie w przypadku niskiego ciśnienia. 

Do końca 2013 r. wykonanych zostało 2387 przyłączy. Obecnie liczba odbiorców w gminie wynosi 2810 
gospodarstw domowych, z czego większość korzystających z gazociągu mieszka w mieście Bełżyce – 1799 
gospodarstw domowych. W sumie z sieci gazowej korzysta 8878 mieszkańców miasta i gminy, zużywając 1613,0 
tys. m

3
 gazu. 
 
Na terenie Gminy Bełżyce są eksploatowane kotłownie gazowe w następujących obiektach: 

− szkołach podstawowych i gimnazjach w Bełżycach, Wzgórzu, Wronowie, Krzu, Kolonii Chmielnik, Babinie i 
Matczynie, 

− szkołach średnich w Bełżycach, tj. Zespół Szkół przy ul. Bychawskiej i Zespół Szkół Technicznych przy ul. 
Przemysłowej, 

− budynkach administracyjnych Urzędu Miejskiego i Poczty Polskiej (kotłownia wspólna), 
− stadionie sportowym przy ul. Zamkowej, 
− basenie pływackim i hali sportowej, 
− Szpitalu Rejonowym przy ul. Lubelskiej, 
− budynkach administracyjnych Szpitala przy ul. Szpitalnej, 
− Przychodni Rejonowej i MDK (kotłownia wspólna), 
− Komisariacie Policji, 
− Powiatowym Urzędzie Pracy – filia w Bełżycach, 
− Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, 
− Domach parafialnych w Matczynie, Bełżycach i Babinie, 
− Rozdzielni Gazu w Bełżycach. 

 
Stan techniczny istniejącej sieci gazowej jest dobry i aktualnie nie wymaga remontów bądź modernizacji. 

Na terenie miasta i gminy nie przewiduje się aby występowały ograniczenia i przerwy w dostawie gazu. 
Na terenie gminy przy ul. Przemysłowej jest zlokalizowana Rozdzielnia gazu, która swoim zasięgiem 

działania obejmuje również gminy sąsiednie, tj. Niedrzwicę Dużą, Konopnicę, Wojciechów, Chodel, Borzechów, 
Opole Lubelskie, Poniatową, Józefów, Strzyżewice oraz część gminy Karczmiska. 
 

Dla istniejących i projektowanych gazociągów wyznacza się strefę kontrolowaną tj. obszar, w którym 
operator sieci gazowej podejmować będzie czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny 
wpływ na trwałość gazociągów i ich prawidłową eksploatację. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić 
budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna 
działalność mogącą zagrozić trwałości gazociągów podczas ich eksploatacji. Dopuszcza się za zgodą operatora 
sieci gazowej, urządzanie parkingów nad gazociągami. 

Od gazociągów obowiązują następujące strefy kontrolowane: 
− szerokości 30,0 m ( po 15,0 m od osi gazociągu ) dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia 
− szerokości 6,0 m ( po 3,0 m od osi gazociągu ) dla projektowanych gazociągów wysokiego ciśnienia 
− szerokości 1,0 m ( po 0,5 m od osi gazociągu ) dla projektowanych gazociągów niskiego i średniego ciśnienia 

lokalizacja innych obiektów w stosunku do istniejących gazociągów niskiego i średniego ciśnienia 
wykonanych przed 30-07-2001 r. winna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 14-11-1995 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe" (Dz. U. z 
1995 r. Nr 139 poz. 686). 
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Zgodnie z „Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego” (2002 r. ze zm.) przez 
teren województwa miał przebiegać tranzytowy gazociąg DN 1000 łączący Białoruś (rejon Brześcia) ze Słowacją 
(Kapusany) (będącego odgałęzieniem istniejącego gazociągu „Jamalskiego”), jego trasa nie została ostatecznie 
wynegocjowana. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego” z 2015 r. nie zakłada już 
przebiegu jakiegokolwiek gazociągu magistralnego przez teren miasta i gminy Bełżyce, dlatego nie zachowuje się 
w niniejszym studium rezerwy terenu pod planowaną inwestycję.  

 

14.5. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ  

Na terenie miasta i gminy Bełżyce koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła posiada 
„Spomasz” Bełżyce SA. Działalność elektrociepłowni zakładowej w Bełżycach prowadzona jest w oparciu o 2 
kotły węglowe rusztowe WR5 oraz jeden kocioł rusztowy węglowy WR-2,5. Ciepło wytwarzane w ww. kotłach 
produkowane jest na cele własne „Spomasz” Bełżyce SA (ok. 33%) oraz na cele mieszkalnictwa (ok. 55%) i 
użyteczności publicznej (ok. 12%). Poza zaspokajaniem potrzeb własnych grzewczych „Spomasz” Bełżyce SA 
prowadzi produkcję i dystrybucję ciepła na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych  i obiektów użyteczności 
publicznej oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Na terenie gminy brak scentralizowanych systemów dostaw ciepła. Całość zabudowy ogrzewana jest z 
indywidualnych źródeł energii, poprzez urządzenia zasilające poszczególne obiekty lub grupy obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie. 

Źródłem energii cieplnej są paliwa stałe (węgiel, koks, eko groszek, drewno), gaz lub olej opałowy. 
Sposób zagospodarowania oraz charakter zabudowy na obszarze gminy predysponują do indywidualnego 

sposobu ogrzewania obiektów. Nie planuje się budowy scentralizowanego systemu ogrzewania. 
 

14.6. TELEKOMUNIKACJA 

Telefonia przewodowa obejmuje teren całego miasta i gminy, zaspokajając w 100% potrzeby mieszkańców 
w zakresie łączności. Wszystkie miejscowości gminy są podłączone do sieci telefonicznej, jednak stopień 
stelefonizowania obszaru gminy zależy od odległości obiektów od centrali telefonicznej i w mniejszym stopniu 
innych uwarunkowań (zainteresowanie i możliwości ekonomiczne mieszkańców).  

Usługi telekomunikacyjne zapewnia również system telefonii bezprzewodowej wszystkich operatorów sieci 
komórkowej. Istnieją tu także dobre możliwości odbierania programów radiowych i telewizyjnych. 
 Na obszarze miasta i gminy zapewniony jest też ogólny dostęp do Internetu.  

 

 


