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I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 

  

„Strategia Rozwoju Gminy Kamień na lata 2008-2015” jest podstawowym narzędziem 

prowadzonej przez samorząd terytorialny polityki lokalnej. Jest dokumentem strategicznym  

o charakterze długofalowym, wyznaczającym cele i kierunki rozwoju gminy do 2015 roku. 

 Wójt i Rada Gminy w celu unormowania procesu wieloletniego planowania rozwoju gminy 

przystąpili do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego. Celem opracowania dokumentu jest określenie 

potrzeb inwestycyjnych oraz wyznaczenie długofalowej koncepcji rozwoju gminy. Istotną przesłanką 

opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego jest konieczność zaprogramowania skoordynowanych 

działań, które w określonym czasie i sytuacji społeczno – gospodarczej, pozwolą na osiągnięcie 

założonych rezultatów.   

„Strategia Rozwoju Gminy Kamień” to długookresowy program działania określający strategiczne 

cele rozwoju oraz wskazujący sposoby ich osiągnięcia z uwzględnieniem zewnętrznych  

i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju.  

Dokument powstał w wyniku prac grupy roboczej ds. opracowania strategii  złożonego z 

przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy, przedstawicieli Rady Gminy, liderów społeczności lokalnej i 

doradców zewnętrznych. Strategia została poddana szerokiej partycypacji społecznej przez co stanowi 

istotny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Strategia Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, formułuje cele strategiczne gminy  

i sposoby ich realizacji na lata 2008 - 2015. Otwarty charakter dokumentu umożliwia wprowadzenie 

korekt przyjętej Strategii Rozwoju Lokalnego wynikających z procesu transformacji społeczno-

gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów przyjętych przez Władze Gminy.   

 

Podstawą w pracach nad dokumentem były przede wszystkim: 

• Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień 
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień 
• Strategia Rozwoju Gminy Kamień 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
• Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego, 2006 
• Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny 

 

 



„Strategia Rozwoju Gminy Kamień na lata 2008-2015” 

 3 

 

    
 Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Kamień” wykonano w trzech etapach: 
 

⇒ opracowanie części diagnostycznej 

Rzetelna diagnoza istniejącego stanu gminy oraz analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 

warunkująca poprawność określenia celów strategicznych w sferze społecznej i gospodarczej oraz 

wyodrębnienia pakietu zadań niezbędnych do realizacji. Diagnoza opracowana na podstawie danych 

statystycznych i badań własnych, w oparciu o materiał źródłowy pochodzący z Urzędu Gminy oraz  

dane GUS.                                  

⇒ przeprowadzenie warsztatów strategicznych 

Przeprowadzenie warsztatów nad budowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego pod kierunkiem 

ekspertów zewnętrznych z udziałem wytypowanych przedstawicieli gminnej społeczności. W zajęciach 

wykorzystano bardzo efektywną metodę planowania strategicznego ukierunkowanego na cel (Ziel 

Orientierte Projekt - Planung; ZOPP) wypracowaną w Niemieckiej Agencji Współpracy z Zagranicą.  

W swoim zakresie stanowi ona jeden ze standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej. 

 

⇒ opracowanie części strategicznej i inwestycyjnej 

Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy określającego pożądane kierunki rozwoju 

gminy przez wyznaczenie konkretnych zadań i sposobów ich realizacji, a także zidentyfikowanie potrzeb 

i oczekiwań społeczności lokalnych ze wszystkich miejscowości gminnych oraz ujęcie ich w strategii. 

 

Niniejsza część „Strategii Rozwoju Gminy Kamień” określa cele strategiczne i operacyjne 

zaplanowane w okresie 2008-2015, oczekiwane wskaźniki osiągnięć strategii, system wdrażania, 

monitoring i proces konsultacji społecznych. 

 Zadania inwestycyjne zaplanowane na okres 2008-2011 ujęte w strategii zostały wypracowane 

podczas zajęć warsztatowych z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej, które odbyły się na 

terenie gminy Kamień w październiku 2007 roku. 

„Strategia Rozwoju Gminy Kamień” przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną gminy, 

formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego  

i gospodarczego. Prezentuje szacunkowe efekty planowanych inwestycji i ich wpływ na przebieg 

procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków 

własnych gminy. 
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   1. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE 

DANE O GMINIE KAMIEŃ 

Województwo lubelskie 

Powiat chełmski 

Powierzchnia 9690 ha 

Liczba mieszkańców 4112 

Gęstość zaludnienia 42,4 os./km
2 

Liczba sołectw 14 

Liczba osiedli 1 

Liczba miejscowości 17 

Użytki rolne 8327 ha 

Lasy 838 ha 

 

2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

2.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

Gmina Kamień jest gminą podmiejską Chełma. Położona jest w południowo-wschodniej części 

powiatu chełmskiego. Obszar gminy ma kształt obróconej litery „L”, lekko wydłużony w kierunku 

południowo-wschodnim. Jej długość wynosi ok. 16 km, a średnia szerokość ok. 6,0 km.  

Gmina położona jest przy trasie komunikacyjnej prowadzącej z Chełma do Hrubieszowa i dalej 

do przejścia granicznego w Zosinie. Wzdłuż północnej granicy gminy przebiega linia kolejowa Chełm – 

Dorohusk – Kowel. Takie usytuowanie geopolityczne gminy stanowi o jej atrakcyjności gospodarczej i 

możliwościach rozwojowych. Decyduje także o kierunku i poziomie rozwoju inwestycji na terenie gminy. 

Gmina graniczy z czterema gminami: Żmudź, Leśniowice, Dorohusk oraz gminą i miastem 

Chełm. Gmina Kamień położona jest: w odległości 80 km od miasta wojewódzkiego i 23 km od 

przejścia granicznego w Dorohusku. 

     Gmina Kamień jest charakterystycznym przykładem gminy podmiejskiej o dużym stopniu 

złożoności struktury społeczno – gospodarczej i przestrzennej oraz środowiska przyrodniczego. 
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2.2 CHARKTERYSTYKA SIECI OSADNICZEJ 

   Jednostki osadnicze gminy Kamień rozlokowane są na terenach położonych przy szlakach 

komunikacyjnych. Obszar gminy podzielony jest na 14 sołectw, w obrębie których znajduje się 17 

miejscowości. Ośrodkiem administracyjnym, handlowym i kulturalnym gminy jest miejscowość Kamień, 

która jest również najlepiej rozwiniętym przestrzennie ośrodkiem osadniczym. Pozostałe miejscowości 

to jednostki osadnicze o charakterze ulicówek z przewagą zabudowy zagrodowej (80%). Wyjątek 

stanowi wieś Pławanice, która posiada zwartą zabudowę typu gniazdowego. Ponadto na terenie gminy 

występuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna.  

Układ funkcjonalny gminy kształtuje jej położenie względem Chełma oraz położenie 

poszczególnych jednostek osadniczych względem siebie, ich nasycenie w usługi i pełnione funkcje. 

Przebiegająca przez teren gminy z zachodu na południowy wschód droga wojewódzka relacji: Chełm – 

Hrubieszów dzieli ją na część północną i południową. 

Większość z istniejących 17 jednostek osadniczych zlokalizowana jest w części północnej 

gminy. W części tej położona jest również miejscowość Kamień pełniąca funkcję ośrodka gminnego. 

W części południowej zlokalizowanych jest pięć jednostek osadniczych o niewielkiej liczbie 

mieszkańców. Wyjątek stanowi miejscowość Strachosław będąca drugą miejscowością pod względem 

ludności, licząca ponad 700 mieszkańców. 

Ośrodek gminny, mimo lokalizacji na swoim terenie podstawowych urządzeń  

i obiektów obsługi mieszkańców gminy, nie jest dostatecznie ukształtowany. Duża część usług obsługi 

mieszkańców zlokalizowana jest w Chełmie. 

  

 

   2.3 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE i ZASOBY NATURALNE GMINY 

Większość obszaru gminy Kamień, według podziału fizyczno–geograficznego Polski    

Kondrackiego (1978) znajduje się w mezoregionie Obniżenie Dubienki. Krańce północno – zachodnie, 

zachodnie i południowo – zachodnie zalicza się do Pagórów Chełmskich. Oba mezoregiony są częścią 

makroregionu Polesie Wołyńskie, podprowincji Polesie. 

W podziale Polski na krainy przyrodniczo–leśne obszar gminy znajduje się  

w IV Krainie  Mazowiecko – Podlaskiej w 7 dzielnicy Wyżyny Wschodniolubelskiej, w mezoregionie 

Polesie Wołyńskie (Trampler i inni 1990). 

 Geobotaniczny podział Polski (J. Matuszkiewicz 1993) umieszcza gminę Kamień w dwóch 

podokręgach: Chełmskim i Dorohusko–Sawińskim, okręgu Polesia Wołyńskiego, Krainie 

Zachodniowołyńskiej. 
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W granicach administracyjnych gminy znajdują się obszary i obiekty prawnie chronione, tj.: 

fragment rezerwatu przyrody „Roskosz”, fragment Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  

i Chełmskiego Parku Krajobrazowego oraz użytki ekologiczne. 

Rezerwat przyrody „Roskosz” (z unikalnymi zbiorowiskami torfowisk węglanowych jak też  

z ostoją chronionych i rzadkich gatunków ptaków), razem z innymi rezerwatami torfowiskowymi koło 

Chełma został uznany za ostoję przyrody o znaczeniu europejskim (Nr 378 Torfowiska Węglanowe koło 

Chełma) i wpisany na listę ostoi przyrody w europejskim programie CORINE- biotopes. 

Najcenniejsze przyrodniczo obszary chronione w gminie są ważnym ogniwem połączeń 

ekologicznych w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. 

 W koncepcji krajowej Sieci Ekologicznej – ECONET – PL północno – wschodnia część gminy 

Kamień znajduje się w obszarze węzłowym „Polesie” o znaczeniu międzynarodowym (symbol 27M). 

Obszar węzłowy „Polesie” rozciąga się z północnego zachodu od Radzynia Podlaskiego na południowy 

wschód do Horodła na pow. 2 507 ha i wyróżnia się bogactwem ekosystemów i dużą różnorodnością 

gatunkową. 

 Chełmskie Torfowiska Węglanowe z rezerwatem „Roskosz” zostały również wyznaczone jako 

tzw. obszary specjalnej ochrony OSO (PLB 060002 - 1 163,0 ha na terenie Gminy Kamień) oraz 

specjalne obszary ochrony SOO (PLH 060023 – Torfowiska Chełmskie), w tworzonej europejskiej sieci 

ekologicznej Natura 2000. 

 W regionalnym systemie obszarów chronionych (woj. lubelskiego), północna i wschodnia część 

gminy Kamień leży w Chełmskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.  

 Przez obszar gminy przebiega z północnego zachodu na wschód korytarz ekologiczny  

o znaczeniu regionalnym. Korytarz ten łączy ekosystemy Chełmskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu z doliną Bugu, która jest korytarzem o znaczeniu międzynarodowym oraz projektowanym 

Dorohuskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. 

Główną rzeką na obszarze gminy jest Udal, (lewobrzeżny dopływ Bugu) i jej dopływy: Kacap  

i Krzywólka. Cieki te posiadają przebieg równoleżnikowy i zbierają wodę z centralnej i południowej 

części gminy poprzez dość gęstą sieć rowów melioracyjnych. Koryta rzeczne są regulowane, a doliny 

tych rzek są płytkie i niewyraźne, częściowo zmeliorowane. Wykształciły się na skrasowiałych płaskich 

terenach łąkowych, obfitujących w rozliczne mokradła i zabagnienia stale lub okresowo podmokłe. 

Północna część obszaru gminy (rejon rezerwatu „Roskosz”) odwadniana jest przez kanał 

Świerżowski i sieć płytkich rowów melioracyjnych. 

Wody powierzchniowe w gminie Kamień zajmują 113 ha, co stanowi 1,1 % ogólnej powierzchni 

gminy. Są to głównie wody płynące. Wody stojące to torfianki, w dolinie Kacapu i w rejonie rezerwatu 

„Roskosz”. 
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Obecnie realizowana jest inwestycja w zakresie budowy zbiornika małej retencji na rzece Udal 

we wsi Natalin o pow. 9,20 ha lustra wody. 

Największą powierzchnię w gminie zajmują: grunty orne – 51,7 % (5012 ha), użytki zielone – 

30,8 % (2980 ha), lasy – 8,6 % (838 ha), inne tereny to grunty pod wodami – 0,2 % (20 ha), nieużytki – 

2,2 % (217 ha) i tereny pozostałe – 6,5 % (623 ha) 

Lasy i zadrzewienia na terenie gminy Kamień zajmują powierzchnię 838 ha, co stanowi tylko 

8,6 % obszaru gminy. Jest to bardzo niska lesistość, wskaźnik ten w województwie wynosi 21,8 %,  

a w kraju 28.9 %. 

Lasy należą głównie do Nadleśnictwa Chełm (obręb Pobołowice) oraz prywatnych właścicieli. 

Występują one w kilku niewielkich kompleksach leśnych położonych w południowej i wschodniej części 

gminy. W lasach dominują siedliska lasu świeżego i mieszanego. Największe zwarte kompleksy leśne 

to: Udalec i Andrzejów. Lesistość gminy wynosi zaledwie 8,6%  i jest dwukrotnie niższa od średniej dla 

powiatu chełmskiego. 

Wśród zespołów leśnych dominują dąbrowy, lasy sosnowe, grądy z panującym grabem  

i w mniejszej ilości podmokłe olsy. Przeważają drzewostany w młodszych klasach wieku (do 60 lat), 

liczne są młodniki (10 – 20 lat) rosnące na zrębach.  

Na uwagę zasługują niewielkie fragmenty starego boru sosnowego (ponad 110-letni) rosnącego 

w kompleksie leśnym Udalec (oddz. 1130 i 1140). 

 Najcenniejszy florystycznie obszar leśny w gminie to fragment 50 -70 letniej świetlistej dąbrowy 

położony na południe od Strachosławia. Występują tu liczne rzadkie gatunki roślin m. in.: naparstnica 

zwyczajna, dziurawiec skąpolistny, lilia złotogłów.  

Struktura gruntów w gminie Kamień  

(źródło: Urząd Gminy Kamień) 

1. Ogólna powierzchnia gminy 9 690 ha 
  2. Użytki rolne 

w tym: 
  grunty orne 
  sady 
  łąki trwałe 
  pastwiska trwałe 
  grunty rolne zabudowane 
  grunty pod stawami 
  grunty pod rowami 
 

8 327 ha 
 

5 012 ha 
57 ha 

2 547 ha 
433 ha 
185 ha 

1 ha 
92 ha 
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3. Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia,  
w tym: 
        lasy 
        zadrzewienia i zakrzewienia 

838 ha 
 

701 ha 
137 ha 

4. Grunty zabudowane i zurbanizowane 
w tym: 

tereny mieszkaniowe 
tereny przemysłowe 
inne tereny zabudowane 
zurbanizowane tereny niezabudowane 
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 
drogi 
tereny kolejowe 
inne 
użytki kopalne 

270 ha 
 

1 ha 
1 ha 
1 ha 

- 
3 ha 

219 ha 
2 ha 

- 
43 ha 

5. Grunty pod wodami 
w tym:  

powierzchniowymi płynącymi 
powierzchniowymi stojącymi 

20 ha 
 

20 ha 
-  

6. Nieużytki  217 ha 
7. Tereny różne 18 ha 

 

Gmina Kamień posiada korzystne warunki glebowe dla produkcji rolnej. 86,8 % gruntów ornych 

znajduje się w klasie od II – IV a, a zaledwie 9,2 % gruntów ornych posiada gleby klasy V i VI. 

Gleby na terenie gminy Kamień należą do średnich w województwie lubelskim. Udział gruntów 

klas od I do III w powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych w gminie Kamień 

wynosi 38,4%, udział gruntów średniej jakości klas do IV do IV b wynosi ok. 50% oraz klas słabych od V 

do VI to 11,6%. 

Najbardziej urodzajne rędziny czarnoziemne, zaliczane do II klasy bonitacyjnej mają 

ograniczony zasięg w okolicach wsi Kamień - Kolonia i Koczów.  

Na terenie gminy Kamień występuje wschodnia część udokumentowanego złoża kredy piszącej 

„Chełm”. Całe złoże o powierzchni 552 ha położone jest we wschodniej części miasta Chełm oraz na 

terenie gmin: Chełm i Kamień. Złoże kredy eksploatowane jest przez Kopalnię Kredy w Chełmie 

wchodzącą w skład Cementowni „Chełm” S.A. Dla złoża kredy utworzony został obszar i teren górniczy 

„Góra Kredowa I” o pow. 595,072 ha. W obrębie obszaru i terenu górniczego znajduje się północno – 

zachodnia część gminy Kamień. 

Na terenie gminy Kamień, poza złożem kredy brak jest innych udokumentowanych złóż 

surowców mineralnych.  
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2.4 WALORY TURYSTYCZNE GMINY 

Obszar gminy Kamień charakteryzuje się wysokimi walorami biotycznymi, które związane są 

głównie z ekosystemami torfowiskowymi i leśnymi o dużym nagromadzeniu gatunków chronionych  

i rzadkich flory torfowiskowej i awifauny. 

Podstawowym elementem systemu w gminie jest Chełmski Park Krajobrazowy, Chełmski 

Obszar Chronionego Krajobrazu oraz rezerwat przyrody i użytki ekologiczne. Gmina znajduje się  

w obrębie sieci NATURA 2000. 

Obszary prawnie chronione w gminie Kamień zajmują łącznie 4,767 ha, co stanowi około  

49,2 % powierzchni gminy.  

⇒ Chełmski Park  Krajobrazowy. 

  W jego zasięgu znalazły się niezwykle cenne przyrodniczo obszary leżące w północno – 

wschodniej części gminy Kamień (na północ od m. Pławanice - Kolonia). Są to fragmenty rezerwatu 

przyrody „Roskosz” oraz jego projektowane powiększenie (Bagno Ostrowie i Bagno Tarnowo). 

Obszar Chełmskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy zajmuje powierzchnię 237 ha. 

Tereny te odznaczają się dużym zróżnicowaniem siedlisk i zbiorowisk roślinnych (torfowisk 

węglanowych i muraw kserotermicznych), a także niezwykłym bogactwem flory i fauny (szczególnie 

awifauny), reprezentowanej przez wiele gatunków rzadkich i chronionych. 

 Wokół Chełmskiego Parku Krajobrazowego rozciąga się otulina parku, stanowiąca integralną 

część Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Otulina Parku o powierzchni 722 ha obejmuje 

mozaikę obszarów polno – łąkowo – zaroślowo – leśnych, na północ od wsi Pławanice i Pławanice - 

Kolonia. 

⇒ Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Rozciąga się we wschodniej części gminy na obszarze 4,616 ha i obejmuje: fragmenty 

rozległych torfowisk węglanowych na północ od Pławanic, łąki w dolinie Kacapu z licznymi zespołami 

torfianek (na wschód od Kamienia), dolinę rzeki Udal oraz kompleksy leśne Udalec i Andrzejów. 

Najcenniejsze przyrodniczo obszary w zasięgu Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

objęte są ochroną prawną. W północnej części obszaru występuje południowy fragment torfowiskowego 

rezerwatu przyrody „Roskosz”, natomiast w kompleksach leśnych Udalec i Andrzejów znajduje się 

szereg śródleśnych bagienek uznanych za użytki ekologiczne. 

Osobliwością przyrodniczą na terenie Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest 

zbiorowisko torfowiskowo – leśne „Wolawce” objęte do niedawna ochroną w formie pomnika przyrody. 
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⇒ rezerwaty przyrody 

 W północno – wschodniej części gminy Kamień występuje fragment rezerwatu przyrody 

„Roskosz” na powierzchni 133,5 ha. Pozostała część położona jest w gminie Dorohusk. Rezerwat 

utworzono w 1990 r. na powierzchni 472,79 ha. Obejmuje on rozległe fragmenty torfowiska niskiego 

węglanowego z okalającymi łąkami oraz  śródtorfowiskowe wysepki zajęte przez roślinność ciepłolubną 

i zadrzewienia. Celem ochrony jest zachowanie unikalnych zbiorowisk torfowisk węglanowych jak też 

ostoi chronionych i rzadkich gatunków ptaków. Rezerwat „Roskosz” wraz z innymi rezerwatami 

torfowiskowymi ok. Chełma został uznany za ostoję przyrodniczą o znaczeniu europejskim w systemie 

CORINE (Nr 378 Torfowiska Węglanowe koło Chełma). Niezwykle bogata jest awifauna rezerwatu. 

Gniazdują tu cenne gatunki ptaków (w skali Europy i kraju). Na uwagę zasługują rzadkie i chronione 

gatunki motyli dziennych. 

 

Przez teren gminy przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym, doliną rzeki Udal, 

łączący ekosystemy Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z doliną rzeki Bug. 

Ponadto węzłami ekologicznymi o znaczeniu lokalnym są: 

⇒ kompleks leśny  Andrzejów z użytkami ekologicznymi, 

⇒ kompleks leśny  Udalec oraz niewielkie zbiorowiska leśne na południe od Strachosławia, 

⇒ łąki w dolinie kanału Kacap (na zachód i wschód od wsi Kamień). 

Wszystkie węzły ekologiczne mają bardzo duże wartości przyrodnicze, zarówno florystyczne jak 

i faunistyczne i wymagają szczególnej ochrony przed degradacją. 

Elementami destabilizującymi system ekologiczny w gminie są:  

⇒ liniowe bariery ekologiczne tras komunikacyjnych, 

⇒ punktowe zakłócenia np. składowisko odpadów w Strachosławiu (w fazie przed 

rekultywacją). 

Główną barierą liniową jest w gminie droga wojewódzka 844 Chełm – Hrubieszów  

(o dużym natężeniu ruchu) przecinająca lokalne ciągi ekologiczne. 

Gmina Kamień posiada uwarunkowania do rozwoju turystyki i agroturystyki. Na terenie gminy 

do atrakcji turystycznych należy stajnia „TESA” położona w odległości 9-ciu km od Chełma przy trasie 

Chełm-Hrubieszów. Stajnia sąsiaduje z lasem oraz przylega do rzeki Udal.  

Dużą popularnością cieszą się na terenie gminy tzw. „Biesiady jeździeckie” połączone  

z pokazami jazdy konnej i grami zręcznościowymi. Piękne tereny oraz konie są rajem dla fotografików.   

Dodatkowo prowadzona jest nauka jazdy konnej oraz hodowla koni małopolskich. Corocznie na terenie 

gminy odbywa się bieg  „Hubertusa”.  
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Dodatkową atrakcją będzie budowany zbiornik wodny w Natalinie, usytuowany w pobliżu 

ośrodka rekreacyjno–sportowego „Pod wiatrakiem”. 

Usytuowanie  gminy na obrzeżach miasta Chełm oraz nasycenie obszaru gminy w bogate 

walory przyrodnicze, predysponują ją do rozwijania bazy obsługi wypoczynku i turystyki. Wymaga to 

kompleksowych rozwiązań obejmujących cały zespół działań umożliwiających przyciągnięcie 

potencjalnych odbiorców szukających miejsca do czynnego wypoczynku i rekreacji.  

 

2.5 DZIEDZICTWO  I WALORY KULTUROWE GMINY 

Pierwsze datowanie miejscowości wchodzących w skład gminy przypada na rok 1205  

i związane jest z miejscowością Andrzejów. Następnie, w XV wieku pojawiały się wzmianki  

o Czerniejowie, Haliczanach, Kamieniu, Koczowie, Mołodutynie, Pławanicach, Strachosławiu  

i Wolawcach. W wieku XVIII wzmiankowany był Natalin a w XIX w. miejscowości Ignatów, Józefin, 

Majdan Pławanicki, Rudolfin. 

W latach 1864 – 1874 w pobliżu Chełma masowo osiedlali się niemieccy koloniści. W gminie 

Kamień kolonie niemieckie pojawiły  się po 1864 r. w Natalinie i Pławanicach, a następnie – w 1870 r. – 

w Andrzejowie, w 1872 r. – w Ignatowie, w 1874 r. w Kamieniu i Rudolfinie. 

Na terenie gminy Kamień rejestrem zabytków objęto pięć pojedynczych obiektów 

 rozproszonych w pięciu miejscowościach: 

⇒ Kopiec ziemny zw. „ Mogiłą szwedzką” w Józefinie 

⇒ Cmentarz ewangelicko – augsburski w Kamień - Kolonii, z 2 poł. XIX w. 

⇒ Kościół rzymsko – katolicki (filialny) p.w. św. Izydora w Pławanicach,  z 1828 r. 

⇒ Figura „Matka Boska Niepokalanie Poczęta” w Strachosławiu,  z 1906 r.  

⇒ Kurhan w Koczowie. 

          Dodatkowo ewidencją Urzędu Gminy zostały objęte następujące obiekty: 

⇒ architektura sakralna w miejscowościach: Kamień – Kolonia, Czerniejów, Pławanice 

⇒ budynki użyteczności publicznej – 4 szkoły drewniane w miejscowościach: Haliczany 

(ob. sklep), Strachosław, Pławanice (ob. dom nr 42, wł. Gmina Kamień), Wolawce 

⇒ domy mieszkalne – 16 obiektów wzniesionych w 1 ćw. XX w. 

⇒ założenia dworskie w Czerniejowie 

⇒ budownictwo przemysłowe w Kamieniu i Natalinie 

⇒ kapliczki, krzyże, figury – 19 obiektów wzniesionych głównie w XX w. 

⇒ cmentarze i mogiły – 10 obiektów na terenie gminy 
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IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE PRZYRODNICZEJ, 

TURYSTYCZNEJ I KULTUROWEJ:  

⇒ niedostateczny poziom świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców gminy 
⇒ niezadowalający stan infrastruktury turystycznej (obiekty, baza żywieniowa, trasy 

turystyczne) 
⇒ mało urozmaicona oferta turystyczna gminy i słabo rozwinięty marketing turystyczny 
⇒ słaba promocja lokalnych miejsc dziedzictwa kulturowego 

 

3. SFERA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA 

 3.1 Demografia gminy 

Poziom zaludnienia gminy Kamień nie ulega większym wahaniom od wielu lat. Jednak 

niekorzystne zjawiska demograficzne zachodzące w kraju i w regionie znajdują swoje odzwierciedlenie 

w strukturze demograficznej gminy Kamień. Są to przede wszystkim: ujemny przyrost naturalny, 

zmniejszający się udział ludności w grupie wieku przedprodukcyjnego, migracje zarobkowe. 

 Na terenie gminy zamieszkuje 4112 mieszkańców (stan na dzień 12.10.2007 r., dane Urzędu 

Gminy Kamień). Ludność gminy stanowi 5,15 %  ludności powiatu chełmskiego i  0,19 % ludności 

województwa lubelskiego.  

Średnia gęstość zaludnienia na obszarze gminy wynosi 42,4 osób na km2 (dane Urzędu Gminy 

Kamień), dla porównania średnia  gęstość zaludnienia na obszarze województwa lubelskiego wynosi 87 

osób na km2, natomiast w powiecie chełmskim przypada średnio 41 osób na km2. Gminę charakteryzuje 

ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynoszący – 1,22. Saldo 

migracji stałej w 2006 roku było ujemne i wyniosło w liczbach bezwzględnych  - 26 osób.  

 

Wskaźnik modułu gminnego dla gminy Kamień 

(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych) 

 

WSKAŹNIK jednostka 2002 2003 2004 2005 2006 

ludność na 1 km2 osoba  41 41 41 42 41 

kobiety na 100 
mężczyzn 

osoba 99 98 100 99 100 

małżeństwa na 1000 
ludności 

para 4,4 4,2 4,7 4,9 5,9 

urodzenia żywe na 
1000 ludności 

osoba 9,1 7,4 9,6 12,3 9,8 

zgony na 1000 ludności osoba 10,8 10,1 10,3 14,5 11,0 

przyrost naturalny na 
1000 ludności 

osoba -1,7 -2,7 -0,7 -2,2 -1,2 
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Liczba mieszkańców w gminie (stan na dzień  12.10.2007 r.) 

Mieszkańcy 
Lp. Miejscowość 

Ogółem Kobiety Mężczyźni % 

1 Andrzejów 223 107 116 5,42 

2 Czerniejów 290 141 149 7,05 

3 Haliczany 116 52 64 2,82 

4 Ignatów 99 51 48 2,41 

5 Ignatów – Kolonia 165 82 83 4,01 

6 Józefin 121 59 62 2,94 

7 Kamień 877 444 433 21,33 

8 Kamień - Kolonia 285 141 144 6,93 

9 Koczów 117 58 59 2,85 

10 Majdan Pławanicki 51 24 27 1,24 

11 Mołodutyn 174 82 92 4,23 

12 Natalin 148 74 74 3,60 

13 Pławanice 291 143 148 7,08 
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14 Pławanice – Kolonia 111 50 61 2,70 

15 Rudolfin 197 102 95 4,79 

16 Strachosław 715 379 336 17,39 

17 Wolawce 132 66 66 3,21 

RAZEM:  4112 2055 2057 100 

 

 Największymi pod względem liczby ludności sołectwami są: Kamień, Strachosław i Pławanice. 

W strukturze płci zachowane są dysproporcje pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn. W 2006 roku 

wskaźnik feminizacji kształtował się na poziomie 100K/100M. Udział ludności w wieku produkcyjnym 

wynosi 59,56 % i stosunkowo wzrasta w porównaniu do lat poprzednich. W strukturze wykształcenia  

widoczny jest stopniowy wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem. 
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3.2  RYNEK PRACY I  STRUKTURA BEZROBOCIA 

 

          Podstawowym źródłem dochodów ludności w gminie Kamień jest działalność rolnicza. Prawie 

75 % ogółu mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym związana jest z rolnictwem indywidualnym. 

Bliskość Chełma powoduje dość silny rozwój obsługi miejskiego rynku pracy.  

 Na terenie gminy nie ma większych zakładów produkcyjnych. W sektorze prywatnym przeważa 

drobna działalność gospodarcza w sferze handlu, usług i produkcji. Część mieszkańców jest 

zatrudniona w jednostkach oświaty, zdrowia i administracyjno-finansowych. 

Bardzo wysoki udział sektora rolnego w strukturze zatrudnienia i dosyć niski wskaźnik pracujących 

poza rolnictwem wskazują na rolno-usługowy charakter gminy. 
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            Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Kamień (stan na dzień 31.12.2006 r.) wynosi 

ogółem 367 osób, w tym kobiety stanowią 56 % ogółu bezrobotnych. Strukturę bezrobocia w ujęciu 

dynamicznym prezentują poniższe tabele: 
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Bezrobocie wg wieku na terenie gminy Kamień 

(stan na dzień  31.XII.2006 r., źródło: Urząd Gminy Kamień) 
 

Przedział wiekowy Ogółem Kobiety 

18-24 lat 86 42 

25-34lat 128 82 

35-44 lat 78 46 

45-54 lat 63 33 

55-59 lat 11 4 

60-64 lat 1 - 

 

Bezrobocie wg wykształcenia na terenie gminy Kamień 

(stan na dzień  31.XII.2006 r., źródło: Urząd Gminy Kamień) 

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety 

wykształcenie wyższe 21 15 

wykształcenie średnie 115 77 

wykształcenie zawodowe 102 54 

gimnazjalne i poniżej 129 61 

 

Rynek pracy w gminie Kamień nie pokrywa zapotrzebowania lokalnej społeczności. Struktura 

bezrobocia w gminie charakteryzuje się dominacją osób w wieku mobilności zawodowej, wysokim 

udziałem osób z niskimi kwalifikacjami oraz przewagą kobiet wśród zarejestrowanych bezrobotnych. 
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IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE SPOŁECZNEJ:  

⇒ rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
⇒ niż demograficzny i utrzymujące się bezrobocie 
⇒ niewielkie możliwości pozyskania pracy poza rolnictwem i sektorami ściśle z nim 

związanymi 
⇒ migracja ludzi młodych i wykształconych 
⇒ mała świadomość społeczna na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych 
⇒ mała aktywność społeczna w zakresie tworzenia organizacji pozarządowych 

 

 

4.SFERA GOSPODARCZA 

4.1 Struktura podmiotów gospodarczych 

Na terenie gminy Kamień jest zarejestrowanych 113 podmiotów gospodarczych. Struktura 

branżowa podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy przedstawia się następująco: 

branża 2006 r. 2007 r. 

handel 31 32 

usługi 42 48 

gastronomia 2 3 

transport 8 9 

produkcja 6 7 

pozostałe 24 24 
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Zakłady usługowe i rzemieślnicze świadczą usługi w zakresie produkcji rolniczej i potrzeb 

bytowych mieszkańców gminy. Handel i usługi skoncentrowane są w sektorze prywatnym. Sklepy 

wielobranżowe i inne usługi społeczne zlokalizowane są głównie w Kamieniu. 

Gmina posiada ośrodek administracyjno – usługowy w miejscowości Kamień – ośrodek gminny, 

siedziba władz samorządowych oraz skoncentrowany ośrodek usługowy dla ludności. 

Ośrodkami wspomagającymi dla ośrodka gminnego są: Strachosław i Pławanice. 

Pozostałe miejscowości pełnią głównie funkcje związane z produkcją żywności i zapewnieniem 

usług podstawowych oraz związane z rozwojem funkcji wypoczynku – agroturystyką  i turystyką. 

Lokalizacja ośrodków usługowych zapewnia dogodną obsługę mieszkańców gminy. 

 

Wykaz większych przedsiębiorstw na terenie gminy Kamień 
 

Nazwa przedsiębiorstwa Rodzaj produkcji Liczba zatrudnionych 
osób 

Andrzej Sabarański –  
Firma „DREWANS” 

produkcja wyrobów z drewna 9 

Sławomir Czyż –  
P.T.-H. „AGRO – TRANS” 

transport drogowy 4 

Spółdzielczy Zakład Usługowo – 
Produkcyjny „WALMEX” 

zakład usługowy 6 

 
 

Główne zakłady pracy na terenie gminy Kamień 

Nazwa zakładu Liczba zatrudnionych osób 
Urząd Gminy Kamień 19 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 
Ośrodek Zdrowia w Kamieniu 
Punkt Lekarski w Andrzejowie 

8 
3 

Szkolnictwo (szkoły podstawowe, gimnazjum, Samorządowa 
Administracja Szkół) 

101  
(w tym: 75 – nauczyciele,  

26 – administracja i obsługa) 
 

Zakłada się, że w najbliższych latach, z powodu rozszerzającej się sukcesywnie z roku na rok 

oferty turystycznej gminy oraz zwiększającej się liczby wypoczywających turystów, w gminie Kamień 

najszybciej będzie rosła liczba osób zatrudnionych w handlu i usługach. Na terenie gminy występuje 

niedobór podmiotów gospodarczych świadczących usługi gastronomiczne i obiektów hotelowych. 
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  4.2 ROLNICTWO 

 

Struktura gospodarcza gminy Kamień jest monofunkcyjna. Główną gałęzią produkcji jest 

gospodarka rolna. Na tle gmin województwa lubelskiego gmina Kamień znajduje się w grupie gmin 

posiadających wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej powyżej 70 punktów (skala 

IUNG). Ponad 80 % mieszkańców gminy związana jest z rolnictwem. 

Łącznie w gminie Kamień, ponad 88% indywidualnych gospodarstw rolnych, to gospodarstwa  

o powierzchni użytków rolnych do 10 ha. Na terenie gminy funkcjonują trzy gospodarstwa duże 

obszarowo, w tym jedno o areale sięgającym 2 000 ha. Ponad 14% gospodarstw składa się z 6 i więcej 

działek, co może sprzyjać rozwojowi rolnictwa towarowego. 

Użytki rolne zajmują 83 % powierzchni gminy, a wśród nich ponad 40 % to grunty I – III klasy. 

Warunki dla rozwoju rolnictwa w gminie oceniane są jako dobre. Produkcja roślinna jest wiodącym 

kierunkiem działalności rolniczej w sektorze gospodarstw indywidualnych. W uprawach dominują zboża. 

Wśród zbóż podstawowych dominuje uprawa pszenicy, jęczmienia oraz żyta. Pozostałą powierzchnię 

upraw zajmują rośliny okopowe, przemysłowe oraz warzywa. Podstawowymi gałęziami produkcji 

zwierzęcej na terenie gminy Kamień jest chów bydła i trzody chlewnej. 

Działalność rolnicza jest podstawowym źródłem zarobkowania dla większości mieszkańców 

gminy. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i roślin pastewnych. W produkcji 

zwierzęcej zdecydowanie przeważa chów trzody chlewnej i bydła. Ze względu na walory turystyczne 

gminy, część mieszkańców widzi szansę w prowadzeniu działalności agroturystycznej jako 

dodatkowego źródła dochodu.  

  

IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE GOSPODARCZEJ:  

⇒ niski poziom dywersyfikacji struktury branżowej funkcjonujących podmiotów gospodarczych 
⇒ emigracja ludzi młodych i wykształconych 
⇒ brak wyraźnego zainteresowania inwestorów obszarem gminy, mimo istniejących ofert 

inwestycyjnych 
⇒ dominacja gospodarstw małoobszarowych, co skutkuje niską rentownością i produktywnością 
⇒ niski poziom innowacyjności funkcjonujących firm 
⇒ brak grup producenckich i zakładów przetwórczych 
⇒ mała liczba gospodarstw towarowych 
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5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 

5.1 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

Na terenie gminy Kamień funkcjonują 4 sześcioletnie szkoły podstawowe, jedna szkoła filialna 

w Wolawcach (dla klas 0 - III) oraz gimnazjum. Instytucją, która zajmuje się sprawami oświaty jest 

Samorządowa Administracja Szkół w Kamieniu. 

 

Aktualny stan szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Kamień 

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba 

uczniów + 
klasa 0 

Liczba 
oddziałów z 

klasą 0 

Liczba 
pracowników 

pedagogicznych 

Liczba 
pracowników 

obsługi 
1 Publiczne Gimnazjum  

w Strachosławiu 175 7 19 8 

2 Szkoła Podstawowa  
w Strachosławiu 81 + 7 7 14 1 

3 Szkoła Podstawowa  
w Kamieniu 132 + 15 7 17 8 

4 Szkoła filialna w 
Wolawcach (klasy 0 – III) 13 + 6 4 4 1 

5 Szkoła Podstawowa  
w Pławanicach 48 + 10 7 11 3 

6 Szkoła Podstawowa  
w Czerniejowie 55 + 9 7 10 5 

RAZEM 504 + 47 X 75 26 
 

 Liczba uczniów jest niewystarczająca w stosunku do bazy lokalowej istniejących placówek 

oświatowych. 

 Mieszkańcy gminy mają do swojej dyspozycji jedną bibliotekę zlokalizowaną w Kamieniu.  

 W kilku wsiach z terenu gminy znajdują się świetlice o różnym standardzie, utrzymywane ze 

środków gminnych.  

 
   5.2 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 

Opiekę medyczną w gminie Kamień zapewnia Ośrodek Zdrowia w Kamieniu oraz Punkt 

Lekarski w Andrzejowie, które obsługują mieszkańców w zakresie podstawowych usług medycznych. 

Usługi specjalistyczne są świadczone przez jednostki medyczne w Chełmie i Lublinie. 

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Kamień zajmuje się Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Finansowanie pomocy społecznej odbywa się ze środków: 

• budżetu gminy z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych, 

• dotacji celowych budżetu centralnego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie  

z zakresu pomocy społecznej. 
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Formy pomocy społecznej realizowanej w gminie Kamień w latach 2003 – 2006 

                               (źródło: dane Urzędu Gminy w Kamieniu) 

Liczba osób korzystających 
Lp Formy pomocy 

2003 2004 2005 2006 
1 Zasiłki stałe 15 11 18 17 

2 Zasiłki stałe wyrównawcze 20 19 - - 

3 Renty socjalne 53 - - - 

4 Zasiłki okresowe gwarantowane 1 1 - - 

5 Zasiłki okresowe specjalne - - - - 

6 Zasiłki okresowe 103 121 128 109 

7 Zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa 15 13 - - 

8 Wyprawki niemowlęce 12 9 - - 

9 Zasiłki rodzinne 19 429 287 949 

10 Zasiłki pielęgnacyjne 41 77 75 108 

11 Posiłki/dożywianie uczniów 235 334 246 274 

12 Ubranie 14 11 3 - 

13 Zasiłki celowe i w naturze 74 58 38 36 

14 Wyprawki szkolne 20 - - - 

15 Pomoc kombatantom z PFK - - - - 

16 Usługi opiekuńcze 6 7 7 9 

17 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - - - - 

18  Składki na ubezpieczenia społeczne 8 6 6 7 

19 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 24 10 9 8 

OGÓŁEM: 660 1106 817 1517 
 

 
 
 

Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej na terenie gminy Kamień w latach 2000-2006 

(źródło: dane Urzędu Gminy w Kamieniu) 

Liczba osób korzystających 
Lp  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Liczba rodzin  342 211 236 238 218 216 211 
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5.3  INFRASTRUKTURA SPORTOWA I KULTURY 

Działalność kulturalna w gminie Kamień rozwijana jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Kamieniu, przy której działa czytelnia internetowa. Dodatkowo na terenie gminy Kamień funkcjonuje 

świetlica wiejska w Kamieniu z placem zabaw, siłownią i dostępem do Internetu oraz świetlice i kluby 

wiejskie zlokalizowane w siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Pławanice, 

Strachosław, Mołodutyn, Ignatów, Wolawce, Haliczany, Koczów i Czerniejów.  

Obecnie gmina Kamień przy dotacji ze środków unijnych w ramach SPO Restrukturyzacja  

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (Priorytet: 

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego) realizuje inwestycję w zakresie remontu i rozbudowy oraz wyposażenia (m.in. 

w sprzęt multimedialny, komputery z dostępem do Internetu) budynku świetlicy we wsi Strachosław. 

Na terenie gminy działa Gminny Klub Sportowy „PŁAWNICE” oraz klub szachowy „GAMBIT” 

działający przy Publicznym Gimnazjum w Strachosławiu. Dodatkowo rozwijana jest ludowa twórczość 

literacka i muzyczna. Na terenie gminy działają ludowe zespoły muzyczne. 

Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa na terenie gminy Kamień przybiera różne formy. 

Zaliczyć tu można przede wszystkim działalność: instytucji obsługi kultury w dużej mierze będących 

skutkiem realizacji zadań własnych gminy (jako część infrastruktury społecznej - np. biblioteka), 

działalność prężnie działających stowarzyszeń lokalnych czy cykliczne organizowanie imprez 

kulturalnych lub sportowych.  

Na terenie gminy Kamień istnieje zapotrzebowanie na rozwój bazy sportowej obejmującej 

przede wszystkim tworzenie boisk sportowych i lokalnych placów zabaw, a także wytyczenie szlaków 

turystycznych i rowerowych. 

Działalność kulturalna i sportowa w gminie Kamień skupia się głównie w placówkach 

oświatowych, świetlicach wiejskich i Gminnej Bibliotece Publicznej. 
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6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

6.1  KOMUNIKACJA 

Układ komunikacyjny gminy Kamień tworzą drogi o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym  

i gminnym. 

Powiązania gminy Kamień z obszarem województwa i kraju zapewnia droga wojewódzka  

nr 844 relacji: Chełm – Hrubieszów. Układ podstawowy wspomagany jest przez sieć dróg powiatowych, 

gminnych i drogi rolnicze. Linia kolejowa biegnie przez sąsiadujące gminy: Chełm i Dorohusk. 

Najbliższe stacje kolejowe zlokalizowane są w Chełmie i Olenówce. 

Przez terytorium gminy nie biegnie żadna z dróg o randze krajowej. Jednak połączenie z nimi 

należy ocenić jako bardzo dobre. Do Chełma, gdzie krzyżują się dwie drogi krajowe: nr 82 (Piaski - 

Dorohusk) i 83 (Włodawa-Krasnystaw), można dojechać drogą wojewódzką nr 844 (Chełm-

Hrubieszów). 

 

Wykaz dróg publicznych na terenie gminy Kamień 

Lp Nazwa drogi Długość 
ogółem [km] 

Długość 
nawierzchni 

twardej 
[km] 

Długość 
nawierzchni 
gruntowej 

[km] 
a)  DROGI  POWIATOWE 38,0 34,6 3,4 
1 1840L   Strachosław - Rożdżałów 6,5 6,5 - 
2 1841L   Kamień – Kumów Majoracki 5,6 5,6 - 
3 1842L   Kamień - Brzeźno 5,8 5,8 - 
4 1843L   Srebrzyszcze - Skordiów 8,9 8,9 - 
5 1844L   Pławanice - Turka 3,6 0,2 3,4 
6 1845L   Czerniejów - Husynne 7,6 7,6 - 

b) DROGI  WOJEWÓDZKIE 
1 844      Chełm - Hrubieszów 7,5 7,5 - 
c) DROGI  GMINNE 35,717 19,111 16,606 
1 104954L Ignatów Kolonia – granica gminy 3,0 - 3,0 
2 104955L Józefin – Kamień Kolonia 5,347 5,347 - 
3 104956L Pławanice - Pławanice 1,0 0,3 0,7 
4 104919L Pławanice Kolonia - Olenówka  2,1 - 2,1 
5 104957L Rudolfin – Rudolfin 1,2 - 1,2 
6 104958L Kamień Kolonia – Majdan Pławanicki 5,8 2,814 2,986 
7 104959L Mołodutyn - Mołodutyn 0,7 - 0,7 
8 104960L Kamień - Czerniejów 3,0 0,95 2,05 
9 104961L Natalin - Natalin 1,17 - 1,17 

10 104661L Strachosław - Strupin 2,0 2,0 - 
11 104962L Mołodutyn – Wolawce - Haliczany 7,3 4,6 2,7 
12 104963L Koczów - Leszczany 3,1 3,1 - 
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W układzie dróg powiatowych można wyodrębnić dwie grupy dróg z uwagi na ich rangę  

w obsłudze obszaru gminy, a mianowicie: 

⇒ drogi prowadzące do przejść granicznych, 

⇒ drogi służące do połączenia gminy Kamień z sąsiednimi gminami. 

Gminę obsługuje komunikacja autobusowa, t.j: Chełmskie Linie Autobusowe (sieć podmiejska), 

PKS i busy. 

 

6.2 INFRASTRUKTURA SANITARNA 

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 
 

Gmina Kamień zwodociągowana jest w 98%, jednak z sieci wodociągowej korzysta 80% 

gospodarstw. Pozostałe gospodarstwa pobierają wodę ze studni głębinowych oraz kopanych. Łączna 

długość sieci wodociągowej rozdzielczej w gminie wynosi  67,4 km,  ilość przyłączy: 984.  

 

Lp. Wodociąg Obsługiwane wsie Oddany do 
eksploatacji 

Długość sieci 
[km] 

Długość przyłączy 
[km] 

1 Kamień Kamień, Strachosław,  
Kol. Kamień 

1972 20,7 14 

2 Józefin Józefin 1987 2,3 1,6 
3 Rudolfin Rudolfin, Pławanice, 

 Kol. Pławanice 
1994 (5) 11,6 7,1 

4 Andrzejów Czerniejów, Natalin, 
Andrzejów 

1996 (7) 9,2 5,4 

5 Serebryszcze Ignatów, Kol. Ignatów  1982 4,1 1,6 
6 Wolawce Wolawce, Mołodutyn, 

Haliczany, Koczów 
2000 15,5 5,3 

7 „Józefinka” Teren pracowniczych 
ogródków działkowych 
„Józefinka” 

1978 4,0 1,0 

 

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Kamień w latach 1995-2006 

(źródło: dane GUS 2006) 

Sieć wodociągowa jednostka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

długość czynnej sieci 
rozdzielczej 

km 47,1 62,4 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 

ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej osoba - - 3123 3109 3134 3177 3164 

połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 677 913 924 939 955 977 984 

woda dostarczona 
gospodarstwom domowym dam3 81,7 66 76,5 115,3 100 85 77,5 
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Sieć kanalizacyjna jednostka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej km 0 0 0 2,6 7,2 7,2 11 

połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 0 0 0 54 151 151 216 

ścieki odprowadzone dam3 0 0 0 2 8 16 21,9 

ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej osoba 0 0 0 256 555 560 742 

 

Systemem kanalizacji na terenie gminy Kamień obejmuje większe skupiska ludności 

charakteryzujące się zwartą zabudową. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kamień 

wynosi  12 km + 4,2 km (przyłącza),  ilość przyłączy:    230. 

W sieć kanalizacyjną wyposażone są miejscowości: Strachosław, część miejscowości Kamień. 

Miejscowości nie posiadające kanalizacji to:  Andrzejów, Czerniejów, Haliczany, Ignatów, 

Ignatów – Kolonia, Józefin, część mjejscowości Kamień, Kamień – Kolonia, Koczów, Majdan 

Pławanicki, Mołodutyn, Natalin, Pławanice, Pławanice – Kolonia, Rudolfin, Wolawce. 

W miejscowościach, w których budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie 

nieuzasadniona (poza aglomeracją Kamień) planuje się sukcesywną budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 
Kanalizacja, wodociągi, szamba i zagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie  

gminy Kamień w 2007 r. 
(źródło: Urząd Gminy Kamień) 

Miejscowość 
Sieć 
wod. 
km 

Przył.wod. 
km 

Ilość 
przył. 
wod. 
(szt) 

sieć 
kanal. 
(km) 

Przyłącza 
kanal. 
(km) 

Przył. 
kanal. 
(szt.) 

Szamba 
szt. 

Zagrodowe 
oczyszcz. 

(szt) 

Kamień  224 2,8 1,5 66 123 - 
Kamień - Kolonia  61 - - - 48 - 
Strachosław 

20,7 
 203 9,2 2,7 164 19 - 

Józefin 6,3  50 - - - 25 - 
Rudolfin  45 - - - 31 - 
Pławanice  73 - - - 53 - 
Majdan Pławanicki   - - - 7 - 
Pławanice – 
Kolonia 

11,6 

 
12 - - - 18 - 

Andrzejów  21 - - - 39 2 
Czerniejów  68 - - - 49 - 
Natalin 

9,2 
 26 - - - 23 - 
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Wolawce  39 - - - 24 - 
Mołodutyn  42 - - - 28 - 
Haliczany  26 - - - 23 - 
Koczów 

15,5 

 28 - - - 21 - 
Ignatów  22 - - - 18 - 
Ignatów – Kolonia 

4,1 
 44 - - - 31 - 

RAZEM: 67,4 40,2 984 12,0 4,2 230 580 2 
 

 Na terenie gminy znajduje się jedna komunalna Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kamieniu   

o przepustowości  214,5 m3/d. 

 

6.3 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Na terenie gminy do 30.06.2007 r. funkcjonowało gminne składowisko odpadów innych niż 

obojętne i niebezpieczne w Strachosławiu o całkowitej pojemności 9000m3, zajmujące powierzchnię 

2,36 ha, w tym kwatera – 0,27 ha. Składowisko usytuowane jest w odległości 700m od najbliższych 

zabudowań. Składowane odpady nie podlegały segregacji. Wysypisko to nie spełnia wymogów ochrony 

środowiska, gdyż brak jest jakiegokolwiek zabezpieczenia wód podziemnych (brak izolacji), ponadto 

obiekt nie posiada żadnego wyposażenia technicznego. W związku z powyższym składowisko zostało 

zamknięte, a usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, również selektywnie zbieranych  

w systemie workowym, świadczą podmioty uprawnione. 

W celu uporządkowania gospodarki odpadami gmina Kamień przystąpiła do Związku 

Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, którego zadaniem jest działalność w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, eksploatacji, konserwacji, remontu oraz rekultywacji składowisk i usługi  

w zakresie utrzymywania czystości i porządku. 

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamień zostanie w pełni rozwiązana 

wraz z rozpoczęciem realizacji projektu dotyczącego budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów  

w Serebrzyszczu (zgodnie z porozumieniami Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej). 

 

6.4 GAZYFIKACJA GMINY ORAZ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO 

   Przez obszar gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN -250 mm CN 6,4 MPa relacji 

Chełm – Kamień o długości  8,70 km.W miejscowości Kamień usytuowana jest stacja redukcyjno – 

pomiarowa I-go stopnia o wydajności 6 000 m3. 

Na terenie gminy do gazu przewodowego podłączone są 4 miejscowości: Kamień, Józefin, 

Strachosław, Kamień - Kolonia. Część mieszkańców zaopatruje się w gaz sieciowy, poprzez sieć 

średniego ciśnienia. Gmina posiada pięć kotłowni gazowych. Pozostali mieszkańcy gminy korzystają  

z własnych źródeł ciepła.  
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6.5 ELEKTROENERGETYKA 

Istniejący układ sieci 15 kV napowietrznych średniego napięcia zapewnia wielostronne zasilanie 

podstawowe i rezerwowe głównych ciągów liniowych (tzw. sieci magistralnych) z Głównych Punktów 

Zasilających położonych poza granicami gminy Kamień (Chełm, Wojsławice, Dorohusk). 

Teren gminy Kamień zasilany jest sieciami napowietrznymi 15 kV energetyki zawodowej. 

Istniejący układ sieci średniego napięcia zapewnia zasilanie podstawowe i rezerwowe liniami 15 kV 

GPZ Południe – Dorohusk, Wołkowiany i Wojsławice. Od powyższych linii magistralnych wyprowadzone 

są odgałęzienia do 56 miejscowych stacji transformatorowych. 

 

IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ: 

⇒ zły stan techniczny dróg gminnych i powiatowych 
⇒ niezadowalający stan techniczny drogi wojewódzkiej 
⇒ niski stopień skanalizowania gminy 
⇒ mała ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach o zabudowie rozproszonej 
⇒ nieszczelność zbiorników bezodpływowych 
⇒ brak składowiska odpadów spełniającego wymogi UE 
⇒ niewystarczająca wiedza mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów 
⇒ zły stan techniczny przyłączy ciepłowniczych 
⇒ brak stadionu sportowego 
⇒ niewystarczający stan techniczny istniejącej sali gimnastycznej 
⇒ częsta awaryjność sieci NN i ŚN 
⇒ duże spadki napięć u odbiorców energii elektrycznej 
 

 

7. POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY 

Gmina Kamień posiada opracowane „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego” oraz „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”. Jako główne cele rozwoju 

gminy Kamień uznano dążenie do trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy. 

Cele polityki przestrzennej gminy wyrażają się przede wszystkim w: 

⇒ wykorzystaniu zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego z uwzględnieniem 

regionalnej polityki ekologicznej, 

⇒ poprawie jakości życia w gminie z uwzględnieniem potrzeb i aspiracji jej mieszkańców, 

⇒ stałym wzrostem gospodarczym i zwiększeniu aktywności gospodarczej, 

⇒ wykorzystaniu walorów położenia gminy w regionie, dla jej dalszego rozwoju, między innymi 

przyciąganie nowych, atrakcyjnych z punktu widzenia przyjętej strategii, inwestycji z zewnątrz, 

⇒ tworzeniu warunków przestrzennych dla rozwoju przedsiębiorczości. 
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Głównymi elementami struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy Kamień są: 

⇒ ośrodek gminy rozbudowywany i zmodernizowany. Na nowych rozwojowych terenach zakłada 

się możliwość lokalizacji większych obiektów handlowo – usługowych wymagających obsługi 

parkingowej, lokalizację budownictwa mieszkaniowego, oraz obiektów obsługi funkcji 

turystycznej. Centrum gminy powinno uzyskać nową atrakcyjną formę zarówno dla 

mieszkańców jak i przyjezdnych korzystających z usług turystyki i agroturystyki.  

⇒ ośrodki usługowe wspomagające ośrodek gminy zlokalizowane w miejscowościach: 

Strachosław, Pławanice. 

⇒ tereny i obiekty rekreacji  ze sztucznym zbiornikiem wody w miejscowości Natalin, 

⇒ rezerwat przyrody „Roskosz” i inne obszary chronione, 

⇒ zmodernizowany układ drogowy (drogi powiatowe, droga wojewódzka, wschodnia obwodnica 

Chełma) oraz układ ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych. 

Wzajemne relacje i powiązania wymienionych wyżej elementów struktury funkcjonalnej gminy 

określą kierunki i kształt rozwoju przestrzennego gminy uszczegółowiony w Planie Miejscowym 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

 

8. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJOWYCH 

Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju gminy Kamień wynikają z obecnej sytuacji w sferze 

zaspokojenia potrzeb społecznych, gospodarki lokalnej, ochrony środowiska przyrodniczego  

i dziedzictwa kulturowego, wyposażenia w infrastrukturę techniczną, finansowej, współpracy gminy  

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i za granicą.  

Uwarunkowania te analizowano w kategoriach silnych i słabych stron. Analiza potencjału  

i barier rozwojowych gminy obejmuje również uwarunkowania zewnętrzne określające potencjalne 

szanse i zagrożenia w rozwoju gminy. 

Analiza SWOT dla gminy Kamień została opracowana w trakcie zajęć warsztatowych  

z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności. Jest ona wynikiem spostrzeżeń mieszkańców na temat 

własnej gminy oraz podsumowaniem niniejszego opracowania, dokonanego przez konsultantów 

zewnętrznych. 
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SILNE STRONY (CZYNNIKI STYMULUJĄCE I WSPIERAJĄCE DALSZY ROZWÓJ SPOŁECZNO-
GOSPODARCZY) ORAZ SŁABE STRONY (CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE I HAMUJĄCE DALSZY 

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY) GMINY KAMIEŃ 
 

SILNE STRONY 
⇒ położenie gminy  w obszarze europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000,  
W granicach administracyjnych gminy znajdują się obszary i obiekty prawnie chronione: fragment rezerwatu 
przyrody „Roskosz”, fragment Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Chełmskiego Parku 
Krajobrazowego, użytki ekologiczne. Gmina jest również włączona  do sieci ostoi ptaków CORINE.  
 
⇒ dobra lokalizacja gminy  
Gmina Kamień jest podmiejską gminą Chełma. Zlokalizowana jest  przy trasie komunikacyjnej prowadzącej 
z Chełma do Hrubieszowa i dalej do przejścia granicznego w Zosinie. Wzdłuż północnej granicy gminy 
przebiega linia kolejowa Chełm – Dorohusk – Kowel. 
⇒ liczne zabytki historyczne, różnorodne formy dziedzictwa kulturowego (tradycje ludowe, produkty 

lokalne) 
⇒ nieskażone środowisko przyrodnicze, czyste powietrze, walory turystyczno – krajobrazowe 
⇒ położenie gminy w obszarze przygranicznym 
⇒ bliskość granicy z Ukrainą, odległość do przejścia granicznego w Dorohusku wynosi 20 km, 
⇒ dogodne możliwości rozwoju turystyki i rekreacji 
⇒ posiadanie statusu aglomeracji 
⇒ dobry stan techniczny i wyposażenie szkół 
⇒ wysoki poziom infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, gazyfikacja) 
⇒ relatywnie niskie koszty pracy 
⇒ duże zaplecze doskonałej jakości produktów rolnych, jako bazy dla rozwoju produkcji i przetwórstwa 

żywnościowego 
SŁABE STRONY 

⇒ zły stan techniczny dróg  oraz brak dróg o nawierzchni bitumicznej w niektórych miejscowościach, t.j.: 
Haliczany, Koczów, Mołodutyn, Natalin, Ignatów-Kolonia, Pławnice-Kolonia 

⇒ brak terenów pod inwestycje i zabudowę indywidualną 
⇒ rozdrobienie gospodarstw rolnych 
⇒ niski poziom infrastruktury turystycznej (baza żywieniowa i noclegowa) 
⇒ brak ciągów pieszych 
⇒ brak lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej 
⇒ przestarzała sieć energetyczna 
⇒ zaniedbany system melioracji na terenie gminy 
⇒ słaba infrastruktura rekreacyjno – sportowa 
⇒ niż demograficzny, starzejące się społeczeństwo 
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KLUCZOWE SZANSE (OBECNE I POTENCJALNE) TKWIĄCE W OTOCZENIU GMINY KAMIEŃ –  
CZYNNIKI STYMULUJĄCE I WSPIERAJĄCE JEJ DALSZY ROWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

 
OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE 

⇒ trwała koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej i na Wschodzie umożliwiająca wzrost 
eksportu polskich towarów, co sprzyjać będzie poprawie koniunktury gospodarczej w Polsce 

⇒ realizacja spójnej i kompleksowej polityki regionalnej Państwa kompatybilnej z rozwiązaniami Unii 
Europejskiej skierowanej na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych i tworzenie trwałych podstaw 
rozwoju gospodarczego w poszczególnych województwach oraz stworzenie niezbędnej do tego 
struktury instytucjonalnej (jest to wstępny warunek uzyskania środków finansowych z funduszy 
pomocowych tej organizacji – fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) 

⇒ maksymalne wykorzystanie przez Polskę pomocy finansowej Unii Europejskiej (kwoty przeznaczonej 
dla naszego kraju w latach 2004-2006 i w latach następnych) z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności 

⇒ decentralizacja finansów publicznych oraz stabilne regulacje w zakresie finansowania jednostek 

samorządu terytorialnego z budżetu państwa 
⇒ rozwój współpracy sektora publicznego, w tym samorządowego z organizacjami pozarządowymi na 

rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz opieki społecznej. Wspieranie rozwoju wolontariatu jako 
formy pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

OTOCZENIE GMINNE 

⇒ przyspieszenie niezbędnych zmian w wyposażeniu infrastrukturalnym w wyniku odpowiedniego 
ukierunkowania wsparcia środkami UE  

⇒ zapotrzebowanie na usługi turystyczno – rekreacyjne i produkty rolnictwa ekologicznego. Rozwój 
turystyki wiejskiej  oraz rozbudowa i modernizacja istniejącej bazy rekreacyjno-turystycznej. 
Tworzenie ścieżek rowerowych. Budowa zbiornika małej retencji w Natalinie 

⇒ nieskażone środowisko przyrodnicze, czyste powietrze, walory turystyczno – krajobrazowe mogą być 
zachętą do lokowania obiektów wymagających  takich warunków oraz do rozwoju funkcji 
rekreacyjnych dla mieszkańców Chełma i gminy 

⇒ wykorzystanie przygranicznego położenia do rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej 
⇒ poprawa infrastruktury drogowej 
⇒ rozbudowa infrastruktury sportowej 
⇒ tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich firm 
⇒ kompleksowa promocja gminy Kamień 
⇒ rozwój kultury i promocja elementów dziedzictwa kulturowego 
⇒ udział w Partnerstwie Lokalnym Ziemi Chełmskiej 
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KLUCZOWE ZAGROŻENIA (OBECNE I POTENCJALNE) TKWIĄCE W OTOCZENIU GMINY 
KAMIEŃ – CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE I HAMUJĄCE JEJ DALSZY  

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

 
OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE 

⇒ niewykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej dla Polski w latach 2007-2013 
(Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) 

⇒ niskie tempo wzrostu produktu krajowego brutto (poniżej 5% rocznie) 

⇒ wzrost poziomu inflacji, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen towarów i usług oraz 
oprocentowania kredytów bankowych dla ludności i podmiotów gospodarczych 

⇒ wzrost zjawiska ubóstwa ekonomicznego w społeczeństwie polskim – pauperyzacja osób i rodzin, co 
prowadzi do ich wykluczenia społecznego 

OTOCZENIE GMINNE 
⇒  niekorzystna sytuacja demograficzna spowodowana występującym od kilku lat ujemnym przyrostem 

naturalnym oraz emigracją ludzi młodych  w poszukiwaniu zatrudnienia. Wpływa to na proces starzenia  
się ludności gminy 

⇒ duża liczba małych gospodarstw rolnych, które jeśli nie staną się gospodarstwami ekologicznymi nie 
będą miały szansy utrzymania się na rynku i nie będą generowały dochodów 

⇒ słaba baza ekonomiczna gospodarstw rolnych 
⇒ brak specjalizacji gospodarstw rolnych 
⇒ bierność społeczności lokalnej 

 

⇒ GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE GMINY KAMIEŃ 

   
IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE EKOLOGICZNEJ, 

KULTUROWEJ I TURYSTYCZNEJ:  

⇒ niedostateczny stan infrastruktury technicznej (kanalizacja, odpady) 
⇒ niedostateczny poziom świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców gminy Kamień 
⇒ niezadowalający stan infrastruktury turystycznej (obiekty, baza żywieniowa, trasy 

turystyczne) 
⇒ mało urozmaicona oferta turystyczna gminy i słabo rozwinięty marketing turystyczny 
⇒ brak stowarzyszenia agroturystycznego na terenie gminy Kamień 
⇒ zaniedbane rowy melioracyjne 
⇒ brak działań związanych z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego (rękodzieło, 

rzemiosło, kulinaria) 
⇒ brak oznakowania ścieżek rowerowych  oraz mała ilość ciągów pieszo-rowerowych 

 
IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE SPOŁECZNEJ:  

⇒ niski poziom kwalifikacji zawodowych bezrobotnych 
⇒ wysoki poziom bezrobocia na terenach wiejskich 
⇒ niski poziom zatrudnienia poza rolnictwem indywidualnym 
⇒ niewielka świadomość społeczna na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków 

unijnych 
⇒ stałe zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach z powodu niżu demograficznego, 
⇒ patologie społeczne 
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IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE GOSPODARCZEJ:  

⇒ rozdrobnienie struktury agrarnej gospodarstw rolnych 
⇒ niedoinwestowanie gospodarstw rolnych 
⇒ brak zorganizowanego systemu zbytu produktów rolnych 
⇒ słaba organizacja infrastruktury rolniczej 
⇒ ubóstwo mieszkańców obszarów wiejskich 
⇒ mała liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 
⇒ niewystarczające przygotowanie zawodowe młodzieży wchodzącej na rynek pracy 
⇒ brak terenów pod inwestycje 

 
 
IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W SFERZE INFRASTRUKTURY  

TECHNICZNEJ:  

⇒ zły stan techniczny dróg gminnych i dróg powiatowych (brak chodników, niewystarczające 
oświetlenie) 

⇒ częściowy brak kanalizacji w aglomeracji Kamień 
⇒ brak przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach w zabudowie rozproszonej 
⇒ słaby stan techniczny sieci wodociągowej (Kamień i Strachosław) 
⇒ niezadowalający stan techniczny szkół 
⇒ zły stan techniczny budynku Urzędu Gminy 
⇒ niewystarczająca ilość placów zabaw 
⇒ brak boiska sportowego w Kamieniu 
⇒ słaby stan techniczny świetlic wiejskich wraz z otoczeniem w Pławnicach, Haliczanach  

i Ignatowie 
⇒ pokrycia dachowe zawierające azbest (eternit) na budynkach indywidualnych  
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9. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Istotą planowania strategicznego gminy Kamień jest podniesienie standardu życia mieszkańców 

przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz podniesienie wizerunku gminy 

jako ośrodka pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne dla miasta Chełma. Strategiczne działania 

mające na celu rozwój gminy Kamień powinny zmierzać w kierunku podniesienia jakości życia 

mieszkańców gminy i stworzenia odpowiedniej bazy dla przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki 

i usług towarzyszących jako gminy podmiejskiej dla miasta Chełma. Głównymi wyznacznikami rozwoju 

gminy Kamień są następujące czynniki: 

⇒ usytuowanie gminy na obrzeżach miasta Chełm oraz nasycenie obszaru gminy w bogate 

walory przyrodnicze, predysponuje ją do rozwijania bazy obsługi wypoczynku i turystyki. Chodzi 

tu nie tylko o agroturystykę, która oczywiście powinna być w gminie rozwijana, lecz także o cały 

zespół działań mogący ściągnąć na teren gminy ludzi szukających miejsca do czynnego 

wypoczynku, rekreacji niedzielnej i codziennej a także rozrywki; 

⇒ podstawową funkcją gminy Kamień jest rozwój rolnictwa i usług do obsługi ruchu turystycznego. 

Tereny rozwoju funkcji usługowej powinny stanowić strefy potencjalnej aktywności 

gospodarczej; 

⇒ gmina jest dobrze skomunikowana. Droga wojewódzka Nr 844 odgrywa zasadniczą rolę  

w połączeniu gminy z innymi obszarami powiatu oraz prowadzi do przejścia granicznego  

w Zosinie. Drogi powiatowe łączą wszystkie ważniejsze miejscowości gminne ze sobą oraz 

głównymi relacjami kierunkowymi województwa;  

⇒ zagospodarowanie i wykorzystanie terenów leżących w obrębie obszarów objętych ochroną 

prawną na zasadach racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych przy zachowaniu 

dziedzictwa kulturowego, różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz zapewnieniu ciągłości  

istnienia gatunków i ekosystemów. 
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III. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KAMIEŃ 
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1. WIZJA I MISJA ROZWOJU GMINY KAMIEŃ 

 

Władze gminy Kamień przy formułowaniu strategicznych celów rozwoju, a następnie zadań 

realizacyjnych, kierowały się konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju, którą uznano za  

podstawową zasadę warunkującą rozwój gospodarczy i społeczny oraz zagospodarowanie 

przestrzenne. 

Opracowano katalog celów rozwoju gminy Kamień zgodnie z następującą metodologią:  

  Poziom I – Wizja rozwoju gminy określająca pożądany stan przyszłości gminy Kamień na koniec 

założonego horyzontu czasowego strategii. 

 Poziom II  - Misja rozwoju gminy Kamień , wyrażająca syntetyczną deklarację intencji władz gminy, 

jaka stoi u podstaw formułowania STRATEGII ROZWOJU. Określa on zasadnicze kierunki jej dalszego 

rozwoju, czyli wskazuje „do czego będziemy zmierzać w przyszłości” lub „co będzie podstawą naszego 

długookresowego działania”. Umożliwia on skoncentrowanie wysiłków planistycznych i realizacyjnych 

na określonej wiązce celów i zadań realizacyjnych. Tak więc, generalny cel kierunkowy to zestaw 

względnie trwałych dążeń władz gminy, na które powinny być przede wszystkim zorientowane działania 

realizacyjne.  

Poziom III – Cele strategiczne, będące konkretyzacją generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju). 

Wskazują one priorytetowe dziedziny zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy.  

Poziom IV - Cele operacyjne, będące konkretyzacją celów strategicznych. Są one formułowane jako 

cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane potrzeby, które powinny być zaspokojone w określonym 

horyzoncie czasu, czyli do 2015 roku.  

 
 
WIZJA ROZWOJU GMINY KAMIEŃ 

Gmina Kamień przyjazna dla mieszkańców, wykorzystująca potencjał turystyczny i wspierająca rozwój 
przedsiębiorczości. 

 
MISJA ROZWOJU GMINY KAMIEŃ 

Poprawa wizerunku gminy poprzez przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i podwyższenie 
jakości życia społeczności lokalnej. 
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2. STRATEGICZNE I OPERACYJNE CELE ROZWOJU 
 

STRATEGICZNE CELE ROZWOJU:  

 

Cel Nr 1: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kamień poprzez wyrównanie poziomu 
infrastruktury technicznej. 
Cel Nr 2: Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki. 
Cel Nr 3: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Kamień poprzez wsparcie inicjatyw 
lokalnych. 
 
 

W ramach poszczególnych celów strategicznych zostały zidentyfikowane następujące 
cele operacyjne: 

 
 
Cel strategiczny Nr 1: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kamień poprzez wyrównanie 
poziomu infrastruktury technicznej 
 

1.1 Poprawa stanu technicznego dróg gminnych. Budowa dróg gminnych: 
Natalin, Haliczany, Rudolfin, Ignatów – Kolonia, Mołodutyn 
1.2 Budowa chodników na terenie gminy. 
1.3 Oświetlenie dróg. 
1.4 Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej: Kamień i 
Strachosław. 
1.5 Skanalizowanie aglomeracji Kamień. 
1.6 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
1.7 Termorenowacja szkoły w Kamieniu i Strachosławiu. 
1.8 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kamieniu. 
1.9 Tworzenie placów zabaw na terenie gminy. 
1.10 Remont i doposażenie świetlic wiejskich w gminie Kamień. 
1.11 Budowa zbiornika małej retencji w Natalinie. 
1.12 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu. 

Cele operacyjne:  

1.13 Współudział w realizacji projektu ”Budowa Zakładu Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu”.  

 
 
Stopień realizacji Celu Strategicznego 1 będzie monitorowany za pomocą następujących 
wskaźników: 
 
• Odsetek długości dróg gminnych o nawierzchni twardej 
• Odsetek dróg gminnych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających 
• Odsetek dróg posiadających oświetlenie oraz chodniki w stosunku do wielkości niezbędnych 
• Odsetek dróg powiatowych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego 

wymagających 
• Długość ścieżek rowerowych (w km) 
• Udział długości sieci kanalizacyjnej w długości sieci wodociągowej 
• Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 
• Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej 
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• Stopień redukcji zanieczyszczeń w gminnej oczyszczalni ścieków 
• Opady komunalne zebrane na 1 mieszkańca 
• Odsetek odpadów komunalnych poddanych segregacji 
• Liczba dzikich wysypisk śmieci 
• Liczba punktów skupu surowców wtórnych 

 
 

 
Cel strategiczny 2: Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki 
 

2.1 Wspieranie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej. 
2.2 Promocja walorów przyrodniczych i potencjału turystycznego gminy 
Kamień. 
2.3 Utworzenie ciągów pieszo-rowerowych. 
2.4 Budowa zbiornika retencyjnego w Natalinie. 
2.5 Edukacja i promocja w zakresie tworzenia gospodarstw ekologicznych i 
prowadzenia działalności agroturystycznej wśród mieszkańców. 

Cele operacyjne: 

2.6 Rozwijanie współpracy międzynarodowej gminy Kamień. 
 
 
Stopień realizacji Celu Strategicznego 2 będzie monitorowany za pomocą następujących 
wskaźników: 
 
• Liczba szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej 
• Liczba uczestników szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej 
• Liczba działających gospodarstw agroturystycznych 
• Odsetek osób korzystających z oferty turystycznej gminy  
• Udział gospodarstw agroturystycznych w liczbie gospodarstw rolnych ogółem 
• Liczba odwiedzających gminę 
• Udział gospodarstw ekologicznych w liczbie gospodarstw rolnych ogółem 
• Odsetek produkcji ekologicznej w stosunku do produkcji ogółem 
• Liczba zarejestrowanych produktów lokalnych 
• Liczba projektów międzynarodowych 
• Liczba i wartość inwestycji zagranicznych w gminie 
• Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego na terenie gminy 

 
 
 
Cel strategiczny 3: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Kamień poprzez wsparcie 
inicjatyw lokalnych 
 

3.1 Tworzenie partnerstw lokalnych. 
3.2 Wspieranie projektów szkoleniowych i doradczych wśród mieszkańców. 
3.3 Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora małej i średniej 
przedsiębiorczości na terenie gminy Kamień. 

Cele operacyjne:  

3.4 Przyjazna polityka podatkowa gminy dla osób, które rozpoczynają 
działalność gospodarczą na terenie gminy. 
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Stopień realizacji Celu Strategicznego 3 będzie monitorowany za pomocą następujących 
wskaźników: 
  

• Liczba umów partnerskich 
• Liczba pracujących  
• Liczba pracujących w usługach w podziale na rodzaje usług  
• Liczba podmiotów gospodarczych 
• Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 
• Saldo podmiotów gospodarczych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy (różnica między nowo 

zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi podmiotami w ciągu danego roku) 
• Przeciętna liczba pracujących przypadająca na 1 podmiot gospodarczy 
• Liczba miejsc pracy dla niepełnosprawnych 
• Stopa bezrobocia 
• Udział ludzi młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych 
• Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych 
• Liczba gospodarstw rolnych, w tym: wysokotowarowych 
• Liczba zrealizowanych projektów  
• Liczba organizacji pozarządowych 
• Poziom wykorzystania środków zewnętrznych (w tym strukturalnych) 
• Liczba miejsc noclegowych i gastronomicznych 

 
  
 STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY KAMIEŃ OBEJMUJĄ: 
 

⇒  rozwój i modernizację infrastruktury technicznej dostosowanej do potrzeb mieszkańców gminy, 

⇒ rozwój turystyki i agroturystyki w oparciu o zabudowę usługową dla turystyki w strefie 

budowanego zbiornika małej retencji w Natalinie,  

⇒ rozwój infrastruktury noclegowej i żywieniowej, rozwój obiektów sportowo-rekreacyjnych dla 

potencjalnych turystów, 

⇒ podniesienie efektywności rolnictwa (zwiększenie areału gospodarstw rolnych, rozwój rolnictwa 

ekologicznego i agroturystyki), 

⇒ zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez stworzenie partnerstw lokalnych do różnych 

inicjatyw gminnych. 

 
 

3. ZGODNOŚĆ STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 
Proces planowania rozwoju gminy odbywa się nie tylko w kontekście uwarunkowań lokalnych, 

ale również opiera się na czynnikach zewnętrznych obejmujących rozwój regionu czy kraju. 

Uwarunkowania te to: wieloletnie programy i plany formułowane przez Zarząd Województwa 

Lubelskiego (na szczeblu regionalnym), jak również przez poszczególne ministerstwa i Radę Ministrów 

(na szczeblu centralnym).  
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Przyjęte cele strategiczne gminy Kamień na lata 2008-2015 spójne są z celami strategicznymi 

dokumentów programowych na poziomie kraju, województwa oraz powiatu. 

Założenia przyjęte w „Strategii Rozwoju Gminy Kamień na lata 2008-2015” są powiązane z 

celami zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO). Cel 

strategiczny, zawarty w dokumencie wskazuje na konieczność tworzenia warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej.  „Strategia Rozwoju Gminy Kamień na lata 2008-2015” spójna jest z następującymi 

celami horyzontalnymi zawartymi w NSRO: 

⇒ Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski; 

⇒ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej; 

⇒ Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wskazuje 

priorytety wsparcia rozwoju regionu. Generalnym celem RPO jest podniesienie konkurencyjności 

Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia  

z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.  

Cel główny Programu wynika bezpośrednio z celu nadrzędnego Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Zorientowany jest na przełamanie barier rozwojowych  

i stanowi podstawę modernizacji struktury gospodarczej oraz wzmocnienia spójności społecznej, 

gospodarczej i terytorialnej regionu. Realizacja projektów w ramach RPO WL przyczyni się do 

osiągnięcia celów określonych przez Politykę spójności wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie: 

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 2007-2013 (SWW), a także celów zawartych w dokumentach 

strategicznych i operacyjnych opracowanych na szczeblu krajowym.  

Cele zawarte w „Strategii Rozwoju Gminy Kamień na lata 2008-2015” są spójne z priorytetami 

RPO WL oraz ściśle powiązane są z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Proces planowania strategicznego w gminie Kamień odbywał się na poziomie powiązania celów 

strategicznych i operacyjnych z poszczególnymi programami operacyjnymi oraz możliwymi dostępnymi 

źródłami finansowania. Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Gminy Kamień na lata 2008-2015” misją gminy 

jest poprawa wizerunku gminy poprzez przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego  

i podwyższenie jakości życia społeczności lokalnej. 

Realizacja zadań i projektów wskazanych w niniejszym dokumencie jest ściśle powiązana  

z założeniami dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 
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4. SYSTEM WDRAŻANIA  I MONITOROWANIA STRATEGII 
 
Dla skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń „Strategii Rozwoju Gminy Kamień”  niezbędne jest 

stworzenie systemu monitoringu założonych celów i zadań. Umożliwia on modyfikację poszczególnych 

elementów przyjętych ustaleń strategicznych. Jednocześnie system ten może być wykorzystywany do 

ciągłego monitorowania zdarzeń, tendencji i procesów zachodzących w otoczeniu gminy, jak i wewnątrz 

niej, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na osiąganie przyjętych celów rozwoju.  

Podstawowym instrumentem realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Kamień” jest Wieloletni Plan 

Inwestycyjny, który zawiera konkretne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji  

w założonym okresie oraz projekty, które gmina będzie realizowała przy współudziale funduszy 

zewnętrznych. 

Odpowiedzialność za wyniki wdrożenia strategii spoczywa na Wójcie i Radzie Gminy Kamień. 

Głównym koordynatorem działań związanych z opracowaniem i realizacją strategii rozwoju jest Urząd 

Gminy Kamień. 

Strategia Rozwoju Lokalnego wdrażana będzie poprzez realizację poszczególnych zadań 

zapisanych w niniejszym dokumencie. Realizacja poszczególnych zadań prowadzona będzie przez 

Wójta Gminy Kamień przy pomocy pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania  

w urzędzie gminy.  

System wdrażania Strategii Rozwoju będzie odnosił się przede wszystkim do: 

⇒ komunikacji społecznej w zakresie przyjmowania nowych zadań inwestycyjnych,  

⇒ przygotowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i zadań ujętych  

w strategii, 

⇒ składania wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania, 

⇒ realizacji zadań zgodnie z określonymi wymogami, 

⇒ monitorowania i raportowania wydatków oraz efektów realizacji poszczególnych zadań. 

Wdrażanie  i monitoring realizacji ustaleń strategii mają za zadanie szybko wykrywać tendencje 

i zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na skalę i tempo realizacji założonych celów 

strategicznych, a także umożliwiają - poprzez odpowiednio dobrany system wskaźników - badać 

rezultaty w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. 

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach „Strategii Rozwoju Gminy Kamień” objęte 

zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu 

programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania. Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz 

rezultaty tych działań są podzielone na trzy kategorie: 

– produkty – odnoszą się do rzeczowych efektów działania, 
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– rezultaty – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia 

programu, 

– oddziaływania – obrazują konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe 

efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów  związanych 

bezpośrednio z podjętym działaniem ale pojawiających się po pewnym czasie oraz do efektów 

długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze 

zrealizowanego działania. 

Zrealizowane projekty inwestycyjne wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego, będą 

analizowane pod kątem osiągnięcia poniższych wskaźników. 
 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
(mierzony w ciągu 2 lat po 
zakończeniu Projektu) 

Inwestycje związane z wykonaniem/zmodernizowaniem dróg gminnych 
• Długość dróg gminnych 

zmodernizowanych/wybudowanych 
• Liczba projektów zrealizowanych w 

zakresie inwestycji drogowych 

• wzrost poziomu stanu 
technicznego dróg gminnych 

• zmniejszenie emisji spalin do 
powietrza 

• wzrost dostępności do lepszych 
jakościowo dróg 

• oszczędność kosztów przejazdu 
• poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

• rozwój infrastruktury 
towarzyszącej (usługi) 

• rozwój turystyki 
sezonowej w gminie 

• poziom zaspokojenia 
potrzeb bieżących 
mieszkańców 

• wzrost atrakcyjności 
terenów  

• stworzenie nowych miejsc 
pracy 

Inwestycje związane z  wykonaniem/zmodernizowaniem sieci wodociągowej 
• Długość 

wykonanej/zmodernizowanej sieci 
wodociągowej 

• wzrost poziomu 
zwodociągowania gminy 

• wzrost ilości gospodarstw 
objętych systemem sieci 
wodociągowej 

• zwiększenie dostępu do lepszej 
jakości wody pitnej i wody 
przeznaczonej do celów 
gospodarczych 

 

• rozwój infrastruktury 
towarzyszącej (usługi) 

• wpływ inwestycji na 
poziom rozwoju turystyki 
sezonowej w gminie 

• poziom zaspokojenia 
potrzeb bieżących 
mieszkańców 

• poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców 

• poprawa stanu 
środowiska naturalnego 

Inwestycje związane wykonaniem/zmodernizowaniem sieci kanalizacyjnej  
• Długość 

wykonanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej 

• Liczba zrealizowanych projektów 
 

• wzrost poziomu skanalizowania 
gminy 

• wzrost ilości gospodarstw 
objętych systemem sieci 
kanalizacyjnej 

• zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń 
przedostających się do gleby 
oraz wód powierzchniowych i 
podziemnych 

• poprawa stanu 
środowiska naturalnego  

• rozwój infrastruktury 
towarzyszącej (usługi) 

• wpływ inwestycji na 
poziom rozwoju turystyki 
sezonowej w gminie 

• poziom zaspokojenia 
potrzeb bieżących 
mieszkańców 
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Modernizacja i remonty podstawowej infrastruktury społecznej (szkoły podstawowe, gimnazjum, 
sale gimnastyczne) 

• powierzchnia budynków 
zmodernizowanych/wybudowanych 

• ilość projektów wykonanych 

• wzrost poziomu stanu 
technicznego obiektów 

• ilość osób korzystających z 
obiektów 

• poprawa estetyki budynków 
• zwiększenie 

funkcjonalności 
• obniżenie kosztów 

eksploatacji 
• usuniecie zagrożeń dla 

zdrowia i bezpieczeństwa 
uczniów i nauczycieli 

• poziom zaspokojenia 
potrzeb bieżących 
mieszkańców 

• poprawa komfortu 
nauczania i warunków 
pracy 

• wzrost liczby nowych 
miejsc pracy  

Infrastruktura turystyczna 
• liczba obiektów przystosowanych do 

rozwoju turystyki 
• ilość zrealizowanych projektów 

• liczba terenów 
wydzielonych pod rozwój 
turystyki 

• liczba obiektów 
przystosowanych do 
rozwoju turystyki 

• poziom napływu ludności 
spoza terenu gminy 
(turystyka sezonowa) 

• wzrost atrakcyjności 
turystycznej gminy 

• rozwój usług 
towarzyszących 

• wzrost nowych miejsc 
pracy 

• rozwój turystyki 
sezonowej 

• wzrost zainteresowania 
walorami przyrodniczymi 
gminy wśród turystów 

 

  Kontrola i monitoring realizacji ustaleń strategii mają za zadanie szybko wykrywać tendencje  

i zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na skalę i tempo realizacji założonych celów strategicznych, 

a także umożliwiają - poprzez odpowiednio dobrany system mierników - badać rezultaty w zaspokojeniu 

potrzeb mieszkańców.  

 

 
5. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ STRATEGII ROZWOJU GMINY 

 
  W celu ułatwienia kontroli i nadzoru nad realizacją ustaleń „Strategii Rozwoju Gminy Kamień” należy 

wprowadzić zestaw policzalnych wskaźników pozwalających skutecznie monitorować postępy w jej 

realizacji. Zestaw wskaźników monitorujących stopień realizacji poszczególnych celów strategicznych 

oraz stan istniejący prezentuje poniższe zestawienie: 

 

Wskaźniki monitoringu strategii  
• Liczba ludności ogółem, w tym kobiet 
• Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 
• Przyrost naturalny ludności (nadwyżka urodzeń nad zgonami) 
• Saldo migracji (różnica między liczbą zameldowań i wymeldowań) 
• Dochody ogółem budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
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• Dochody własne budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
• Wydatki inwestycyjne z budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
• Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu Gminy 
• Wielkość zadłużenia budżetu Gminy 

• Wielkość środków finansowych z budżetu Gminy wydatkowanych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

• Liczba mieszkań ogółem na 1000 mieszkańców 

• Ogólna liczba nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców  
• Liczba osób i rodzin objęta pomocą społeczną 
• Odsetek osób i rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców gminy 
• Przeciętna kwota świadczeń z opieki społecznej na 1 korzystającego w zł 
• Liczba dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych (ogółem) 
• Przeciętny koszt utrzymania ucznia w placówkach oświatowych w zł rocznie 
• Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela i na 1 oddział  
• Liczba lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców  
• Liczba imprez kulturalnych i sportowych w ciągu roku 
• Odsetek długości dróg gminnych o nawierzchni twardej 
• Odsetek dróg gminnych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających 
• Odsetek dróg posiadających oświetlenie oraz chodniki w stosunku do wielkości niezbędnych 
• Odsetek dróg powiatowych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego 

wymagających 
• Odsetek dróg gminnych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających 
• Długość ścieżek rowerowych (w km) 
• Udział długości sieci kanalizacyjnej w długości sieci wodociągowej 
• Odsetek mieszkańców korzystających w sieci wodociągowej 
• Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej 
• Stopień redukcji zanieczyszczeń w gminnej oczyszczalni ścieków 
• Opady komunalne zebrane na 1 mieszkańca 
• Odsetek odpadów komunalnych poddanych segregacji 
• Liczba dzikich wysypisk śmieci 
• Liczba punktów skupu surowców wtórnych 
• Liczba umów partnerskich 
• Liczba pracujących  ogółem 
• Liczba pracujących w usługach w podziale na rodzaje usług  
• Liczba podmiotów gospodarczych 
• Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 
• Saldo podmiotów gospodarczych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy (różnica między nowo 

zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi podmiotami w ciągu danego roku) 
• Przeciętna liczba pracujących przypadająca na 1 podmiot gospodarczy 
• Liczba miejsc pracy dla niepełnosprawnych 
• Poziom wykorzystania środków zewnętrznych (w tym strukturalnych) 
• Liczba miejsc noclegowych i gastronomicznych 
• Liczba szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej 
• Liczba uczestników szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej 
• Liczba działających gospodarstw agroturystycznych 
• Odsetek osób korzystających z oferty turystycznej gminy  
• Udział gospodarstw agroturystycznych w liczbie gospodarstw rolnych 
• Liczba odwiedzających gminę 
• Udział gospodarstw ekologicznych w liczbie gospodarstw rolnych 
• Odsetek produkcji ekologicznej w stosunku do produkcji ogółem 
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• Liczba zarejestrowanych produktów lokalnych 
• Liczba projektów międzynarodowych 
• Liczba i wartość inwestycji zagranicznych w gminie 
• Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego na terenie gminy 

 
   Tak określone wskaźniki pozwalają na ukazanie dynamiki zachodzących zmian w poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w czasie i stopień zaawansowania realizacji przyjętych celów 

strategicznych. Powyższe wskaźniki można również stosować do porównań z innymi gminami, średnią 

powiatową, wojewódzką i ogólnokrajową oraz średnią unijną. Źródłem weryfikacji poniższych 

wskaźników będą m.in.: dane Urzędu Gminy, dane statystyczne oraz raporty z realizowanych 

projektów. 

System wdrażania „Strategii Rozwoju Gminy Kamień”  jest realizowany w oparciu  

o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina korzystając ze środków finansowych 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest zobowiązana przestrzegać zasad i procedur 

wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999 

wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach 

odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych. 

 Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł 

ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że podmiot korzystający z różnych źródeł 

finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności 

odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków 

pochodzących ze źródeł unijnych. 

 
 

 

6. OPIS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

Rada i Wójt Gminy Kamień podejmując decyzję o przystąpieniu do prac nad „Strategią Rozwoju 

Gminy Kamień” uznały, że dokument ten powinien być opracowany przy współudziale społeczności 

lokalnej. Przyjęto, że „Strategia Rozwoju Gminy Kamień” będzie wynikiem porozumienia różnych 

partnerów społecznych.  Kierując się tym założeniem, Wójt i Rada Gminy  Kamień zaprosili do udziału w 

pracach reprezentatywnych przedstawicieli społeczności lokalnej.  

W skład grupy roboczej, która uczestniczyła w opracowywaniu projektów/zadań inwestycyjnych, weszły  

osoby cieszące się autorytetem i powszechnym zaufaniem oraz posiadające rzeczywisty wpływ na 

kształtowanie wizerunku gminy. Do grupy roboczej weszli przedstawiciele: 

• Rady Gminy w Kamieniu, 

• Rad Sołeckich,  
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• placówek oświatowych,  

• lokalnych zakładów pracy; 

• jednostek OSP, 

• pracownicy Urzędu Gminy w Kamieniu, 

• działacze społeczni. 

Przedstawiciele grupy roboczej reprezentowali miejscowości powiązane infrastrukturą techniczną  

i społeczną oraz zlokalizowane blisko siebie, wchodzące w skład gminy Kamień.  

Zaangażowanie przedstawicieli społeczności lokalnej w opracowywanie „Strategii Rozwoju Gminy 

Kamień” miało na celu wykorzystanie ich wiedzy, doświadczenia i informacji o gminie. Rolą ekspertów 

zewnętrznych była moderacja, ukierunkowanie prac, zebranie wyników oraz przygotowanie ostatecznej 

wersji dokumentu.  

Podstawowym zadaniem grupy roboczej ds. opracowania strategii rozwoju lokalnego było 

formułowanie opinii dotyczących uwarunkowań rozwojowych gminy. Do zadań grupy, która wzięła udział 

w warsztatach należało: 

• wypracowanie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń gminy, 

• identyfikacja kluczowych problemów gminy, 

• określenie zadań/projektów planowanych w perspektywie  2008-2015, 

• wyłonienie podmiotów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów. 

Podczas warsztatów z udziałem przedstawicieli grupy roboczej wykorzystano techniki pracy 

indywidualnej i grupowej. Wykorzystanie takich metod pracy było niezbędne ze względu na konieczność  

zapewnienia obiektywizmu formułowanych ocen, demokratycznego sposobu podejmowania decyzji oraz 

sprawną organizację pracy. 

Wszystkie wyniki prac grupy roboczej zostały udokumentowane i przedstawione do konsultacji 

przez zatwierdzeniem ostatecznej wersji „Strategii Rozwoju Gminy Kamień” przez Radę Gminy Kamień. 
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IV. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KAMIEŃ  

NA LATA 2008-2011 
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1. WPROWADZENIE 

       Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje zestawienie planowanych przez gminę Kamień, zadań 

inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym. Jego opracowanie i coroczną 

aktualizację determinują głównie dwa czynniki: tj.: potrzeby mieszkańców i możliwości finansowe gminy. 

Dlatego WPI jest ściśle powiązany z projekcją budżetową. Jasne przedstawienie sytuacji finansowej, 

przychodów i mechanizmów finansowych pozwala ustalić kolejność realizacji inwestycji oraz zadania 

priorytetowe. 

Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego w gminie to:  

⇒ uspołecznienie systemu planowania,  

⇒ skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków gminy,  

⇒ skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju gminy,  

⇒ jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom to większa wiarygodność 

gminy, 

⇒ poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych. 

Podstawowe zmiany, jakie wiążą się z wprowadzeniem system wieloletniego planowania 

inwestycyjnego (WPI) to modyfikacją systemu tworzenia planu inwestycyjnego, zasad i procedur 

przygotowania zadań inwestycyjnych   i integracji WPI z budżetem gminy.  

Proces tworzenia Planu podzielony został na następujące etapy:  

1. Zbieranie danych o potrzebach inwestycyjnych w gminie.  

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów. 

3. Ocena zadań inwestycyjnych i rekomendacja zadań do Planu. 

4. Przygotowanie wstępnej wersji Planu. 

5. Uzgodnienie z projektem budżetu gminy.  

6. Przygotowanie ostatecznej wersji Planu. 

7. Zatwierdzenie Planu przez  Radę Gminy Kamień. 
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Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie planem corocznie aktualizowanym oraz będzie podstawą 

do tworzenia kolejnych budżetów gminy w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja będzie się 

odbywać poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzenie nowych 

zadań do planu w miarę możliwości finansowych gminy.  

Skuteczne wprowadzenie planu inwestycyjnego wymaga zaangażowania się w proces 

planowania wszystkich, których ten proces dotyczy tj. mieszkańców, radnych, merytorycznych 

wydziałów urzędu, oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (zakładów budżetowych, 

jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółek z udziałem gminy).  

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczania poszczególnych zadań w Wieloletnim 

Planie Inwestycyjnym Gminy Kamień wzięto pod uwagę następujące kryteria: 

⇒ zadania inwestycyjne przygotowane do realizacji pod względem formalno-prawnym  
i projektowo-technicznym, 

⇒ inwestycje w trakcie realizacji, 

⇒ inwestycje, które, które generują największe korzyści dla mieszkańców i jakości ich 
życia, 

⇒ zapewniają ochronę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz poprawę jego 

stanu. 

                                W wyniku analizy i oceny zgłoszonych zadań inwestycyjnych została sporządzona lista 

priorytetowych inwestycji przewidzianych do realizacji na lata 2008-2011. 

 

2. ANALIZA BUDŻETU GMINY 

Budżet gminy jest planem rocznym zawierającym dochody i wydatki związane z finansowaniem 

zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Możliwości rozwoju gminy limitują 

osiągane dochody budżetowe. W pozycjach przychodów można wyróżnić różnego rodzaju subwencje  

i dotacje oraz dochody własne - podatki i opłaty gminne. Wśród wydatków są dwie pozycje: wydatki 

bieżące i inwestycje. Wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia sfery budżetowej i wydatki 

rzeczowe ponoszone na utrzymanie między innymi różnych obiektów będących w gestii gminy.  

Budżet gminy Kamień objęto analizą w latach 2000-2006.  
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L.p. Wyszczególnienie 2001 2002  2003 2004 2005 2006 
I. DOCHODY  OGÓŁEM  4 804 428 5 626 078 6 183 081 6 676 183 6 974 733 7 583 670 

1 
Podatki i opłaty pobierane 

przez gminę 
1 580 196 1 848 806 1 972 873 1 688 666 1 937 308 1 869 806 

  · podatek rolny 440 372 479 479 514 879 524 090 539 316 431 287 

  · podatek od nieruchomości 661 165 806 755 766 866 753 551 774 791 854 469 

  · podatek leśny 7 998 8 455 10 247 9 093 9 998 10 800 

  
· podatek od środków 

transportowych 
11 379 17 211 13 541 11 658 7 178 7 963 

  

· podatek dochodowy od 

osób fizycznych 

prowadzących działalność 
gospodarczą 

52 44 480 1 041 921 941 

  
· podatek od spadków i 

darowizn 
1 714 947 1 128 1 772 892 5 586 

  · opłata skarbowa 5 257 6 165 987 6 827 7 031 7 855 

  · opłata targowa - - - - - - 

  · pozostałe dochody 452 259 529 750 664 745 380 634 597 181 550 905 

2 

 Udziały w podatkach 

stanowiących dochód 

budżetu państwa 

241 714 240 727 235 051 310 985 294 105 374 498 

3 
 Dotacje celowe z budżetu 

państwa 
672 351 758 653 811 780 820 899 1 313 807 1 822 789 

4 

 Środki na dofinansowanie 

zadań gminy ze źródeł 

pozabudżetowych 

4 006 193 462 204 772 528 484 5 840 5 165 

5  Subwencja ogólna 2 306 161 2 584 430 2 958 605 3 327 149 3 423 637 3 511 412 

  · subwencja podstawowa 126 997 220 305 363 546 698 398 910 826 1 030 082 

  · subwencja oświatowa 2 034 274 2 217 151 2 448 929 2 596 171 2 512 847 2 481 330 

  · subwencja drogowa 144 890 146 974 146 130 32 580 - - 

II  WYDATKI  OGÓŁEM 5 034 919 5 902 233 6 193 126 6 904 360 6 282 908 8 514 219 

1  Wydatki inwestycyjne 629 070 1 155 765 1 374 671 1 712 132 509 830 1 710 809 

2  Wydatki bieżące 4 405 849 4 746 458 4 818 455 5 192 228 5 773 078 6 803 410 

  · wynagrodzenia 2 376 267 2 402 705 2 487 150 2 595 950 2 727 566 2 915 728 

  · pochodne od wynagrodzeń 515 253 472 630 511 116 535 045 546 001 565 869 

  · wydatki rzeczowe 1 429 929 1 785 432 1 727 522 1 992 297 2 439 065 3 235 765 

  · dotacje 84 400 85 691 92 667 68 936 60 446 86 048 

III  WYNIK  FINANSOWY - 230 491 - 276 155 - 10 045 - 228 177 691 825 - 930 549 

IV 
 ŹRÓDŁO  POKRYCIA  

DEFICYTU 
      

  
Stan zadłużenia na koniec 

roku z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek 

636 023 973 855 968 094 1 048 232 564 000 1 048 000 
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Nakłady inwestycyjne gminy Kamień w latach 2001 - 2006 

 
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gospodarka komunalna 516 760 930 033 1 031 379 1 611 068 308 166 1 325 352 

Gospodarka mieszkaniowa - 31 133 - - 10 720 - 

Oświata 112 310 164 599 343 297 101 064 54 453 - 

Inwestycje infrastrukturalne 516 760 960 033 987 670 1 528 272 308 166  1 325 352 

Inne 112 310 195 732 387 001 183 860 201 664 385 457 
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Wydatki i dochody na jednego mieszkańca
stan na 31.XII 2006 r.

(żródło Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Regionalnych)

wydatki na 1 mieszkańca dochód na 1 mieszkańca 

wydatki na 1 mieszkańca 1473,35 1542,11 1725,66 1565,25 2109,05

dochód na 1 mieszkańca 1404,41 1539,61 1693,62 1737,6 1878,54

2002 2003 2004 2005 2006

 
 

 
2.1  Dochody budżetowe  
 
 

Dochody ogółem budżetu gminy Kamień wzrosły w latach 2001 – 2006 nominalnie z 4.804.428 

PLN do 7.583.670 PLN (dynamika 157,85%).  Największą dynamiką w analizowanym okresie cechują 

się dotacje celowe z budżetu państwa (271,11 %), przy czym największy wzrost tych dotacji nastąpił  

w latach 2005 i 2006.  

 Generalnie we wszystkich elementach dochodów budżetowych obserwuje się tendencje 

wzrostowe. Dynamika udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kształtuje się na 

poziomie 154,93%, subwencji ogólnej - 152,2 %, środków na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł 

pozabudżetowych – 128,93%, natomiast podatki i opłaty pobierane przez gminę – 118,33%.  

 Bardzo wysoki wzrost zanotowano w dochodach pochodzących ze środków na dofinansowanie 

zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych w latach 2002 (193.462 PLN), 2003 (204.772 PLN) i 2004 

(528.484 PLN).  

W porównaniu do tych lat dochód w latach 2001, 2005 i 2006 dochód był niewielki i wynosił 

odpowiednio 4.006 PLN, 5.840 PLN i 5.165 PLN.  

W analizowanym okresie brak dochodów z tytułu opłat targowych.  

 Rodzaje dochodów budżetu gminy w cenach bieżących oraz ich główne źródła pozyskania  

w poszczególnych latach zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu:  
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Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/ 

2001 

DOCHODY OGÓŁEM 4 804 428 5 626 078 6 183 081 6 676 183 6 974 733 7 583 670 157,85 

Podatki i opłaty  
pobierane przez  
gminę  

1 580 196 1 848 806 1 972 873 1 688 666 1 937 308 1 869 806 118,33 

podatek rolny 440 372 479 479 514 879 524 090 539 316 431 287 97,94 

podatek od  
nieruchomości 

661 165 806 755 766 866 753 551 774 791 854 469 129,24 

podatek leśny 7 998 8 455 10 247 9 093 9 998 10 800 135,03 

podatek od środków  
transportowych 

11 379 17 211 13 541 11 658 7 178 7 963 69,98 

podatek dochodowy  
od osób fizycznych  
prowadzących  
działalność  
gospodarczą 

52 44 480 1 041 921 941 1809,62 

podatek od spadków  
i darowizn 

1 714 947 1 128 1 772 892 5 586 325,90 

opłata skarbowa 5 257 6 165 987 6 827 7 031 7 855 149,42 

opłata targowa 0 0 0 0 0 0 0,00 

pozostałe dochody 452 259 529 750 664 745 380 634 597 181 550 905 121,81 

Udziały w podatkach  
stanowiących dochód  
budżetu państwa 

241 714 240 727 235 051 310 985 294 105 374 498 154,93 

Dotacje celowe  
z budżetu państwa 

672 351 758 653 811 780 820 899 1 313 807 1 822 789 271,11 

Środki na  
dofinansowanie  
zadań gminy  
ze źródeł  
pozabudżetowych 

4 006 193 462 204 772 528 484 5 840 5 165 128,93 

Subwencja ogólna 2 306 161 2 584 430 2 958 605 3 327 149 3 423 637 3 511 412 152,26 

subwencja  
podstawowa 

126 997 220 305 363 546 698 398 910 826 1 030 082 811,11 

subwencja  
oświatowa 

2 034 274 2 217 151 2 448 929 2 596 171 2 512 847 2 481 330 121,98 

subwencja  
drogowa 

144 890 146 974 146 130 32 580 0 0 0,00 
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Dane liczbowe obrazujące zmiany poszczególnych źródeł budżetu gminy Kamień w latach 2001 

– 2006 przedstawiono w poniższych zestawieniach:  

 
Struktura dochodów budżetowych ogółem  
 
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/ 

2001 

DOCHODY OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Podatki i opłaty  
pobierane przez  
gminę  

32,89 32,86 31,90 25,29 27,77 24,65 -8,24 

Udziały w podatkach  
stanowiących dochód  
budżetu państwa 

5,03 4,28 3,81 4,66 4,22 4,94 -0,09 

Dotacje celowe  
z budżetu państwa 

13,99 13,48 13,13 12,29 18,85 24,04 10,05 

Środki na  
dofinansowanie  
zadań gminy  
ze źródeł  
pozabudżetowych 

0,09 3,44 3,31 7,92 0,08 0,07 -0,02 

Subwencja ogólna 48,00 45,94 47,85 49,84 49,08 46,30 -1,70 

 
 
 W analizowanym okresie poszczególne źródła dochodów budżetowych kształtowały się na 

zmiennym poziomie. W dochodach ogółem tendencją wzrostową wykazał się jedynie udział dotacji 

celowych z budżetu państwa (+10,05%).  

Pozostałe dochody wykazały tendencją spadkową: subwencja ogólna (-1,70%), środki na 

dofinansowanie zadań gminy ze środków pozabudżetowych (-0,02%) oraz udziały w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa (-0,09%).  

Największy spadek wykazały podatki i opłaty pobierane przez gminę (-8,24%).  

 Struktura dochodów własnych kształtuje się również na zmiennym poziomie. Największy udział 

w strukturze dochodów własnych z tendencją rosnącą mają: podatek od nieruchomości (+3,86%), i 

dochody pozostałe (+0,84%), natomiast tendencję spadkową, wykazuje podatek rolny (-4,81%). 

Niewielki udział w strukturze i niewielki wzrost wykazują: podatek od spadków i darowizn (+0,19%) 

opłata skarbowa (+0,09%), podatek leśny (+0,08%), natomiast tendencję spadkową wykazuje podatek 

od środków transportowych (-0,29%). 

Niewielki udział w strukturze i niewielki wzrost wykazuje również podatek dochodowy od osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (+0,04%). Jednak wysoka dynamika (1.809,62%) 

wskazuje na zainteresowanie ludności działalnością gospodarczą na terenie gminy.  
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Struktura dochodów własnych  
 
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/ 

2001 

DOCHODY WŁASNE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

podatek rolny 27,87 25,93 26,10 31,04 27,84 23,06 -4,81 

podatek od  
nieruchomości 

41,84 43,64 38,87 44,63 39,99 45,70 3,86 

podatek leśny 0,50 0,46 0,52 0,54 0,52 0,58 0,08 

podatek od środków  
transportowych 

0,72 0,93 0,69 0,69 0,37 0,43 -0,29 

podatek dochodowy  
od osób fizycznych  
prowadzących  
działalność  
gospodarczą 

0,01 0,01 0,02 0,06 0,05 0,05 0,04 

podatek od spadków  
i darowizn 

0,11 0,05 0,06 0,10 0,05 0,30 0,19 

opłata skarbowa 0,33 0,33 0,05 0,40 0,36 0,42 0,09 

opłata targowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe dochody 28,62 28,65 33,69 22,54 30,82 
 

29,46 0,84 

 
 
Struktura subwencji  
 
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/ 

2001 

SUBWENCJA OGÓLNA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

subwencja  
podstawowa 

5,51 8,52 12,29 20,99 26,60 29,34 23,83 

subwencja  
oświatowa 

88,21 85,79 82,77 78,03 73,40 70,66 -17,55 

subwencja  
drogowa 

6,28 5,69 4,94 0,98 0,00 0,00 -6,28 

 
 

 W strukturze subwencji ogólnej w poszczególnych latach większy udział ma subwencja 

oświatowa, jednak wykazuje ona znaczną tendencję spadkową (-17,55%). Tendencję spadkową 

wykazuje również subwencja drogowa (-6,28%), której niewielki udział w strukturze subwencji ogólnej 

udział w latach 2005 i 2006 jest zerowy. Systematyczny wzrost i duży udział w strukturze wykazuje 

natomiast subwencja podstawowa (23,83%). 
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Analiza wielkości i zmian dochodów budżetu gminy w latach 2001 – 2006 zarówno wykazała 

zjawiska zarówno pozytywne jak i negatywne. 

  

Wśród zjawisk pozytywnych można wyróżnić:  

⇒ wzrost wartości dochodów ogółem (o 57,85%) w całym analizowanym okresie.  

⇒ w latach następnych władze gminy powinny dążyć do wzrostu wpływów budżetowych – zarówno 

własnych jak i zewnętrznych. Zwiększanie środków budżetowych daje możliwość zwiększenia 

potencjału inwestycyjnego oraz lepszego zarządzania samorządem terytorialnym;  

⇒ wzrost wartości dochodów własnych w analizowanym okresie (o 18,33%), jednak znacznie niższy 

od wzrostu dochodów ogółem;  

⇒ wzrost udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 54,93%);  

⇒ wzrost wpływów z subwencji ogólnej (o 52,26%) – jednak znacznie niższy od tempa wzrostu 

dochodów ogółem.  

 

Wśród zjawisk negatywnych można wyróżnić:   

⇒ niewielki wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą;  

⇒ tendencja spadkowa podatku rolnego;  

⇒ niski poziom środków na dofinansowanie gminy ze źródeł pozabudżetowych ;  

⇒ brak subwencji drogowej.  

 

 W następnych latach należy dążyć do zwiększania dochodów własnych oraz wzrostu ich 

udziału w dochodach ogółem, ponieważ jest to grupa dochodów w znacznej części zależna od władz 

decyzyjnych gminy. Im większy udział dochodów własnych w budżecie, tym łatwiejszy jest proces 

prognozowania budżetu na lata następne. Na wzrost dochodów własnych ma wpływ wzrost lokalnej 

bazy ekonomicznej, m. in. w wyniku realizowanych inwestycji. Duży nacisk należy położyć na rozwój 

działalności gospodarczej. To z kolei wpłynie na zwiększenia bazy podatkowej.  
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2.2  Wydatki budżetowe  
 

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu gminy Kamień w latach 2001 – 2006 
przedstawiono poniżej:  
 
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/ 

2001 

WYDATKI OGÓŁEM 5 034 919 5 902 233 6 193 126 6 904 360 6 282 908 8 514 219 169,10 

Wydatki  
inwestycyjne 

629 070 1 155 765 1 374 671 1 712 132 509 830 1 710 809 271,96 

Wydatki bieżące 4 405 849 4 746 458 4 818 455 5 192 228 5 773 078 6 803 410 154,41 

wynagrodzenia 2 376 267 2 402 705 2 487 150 2 595 950 2 727 566 2 915 728 122,70 

pochodne  
od wynagrodzeń 

515 253 472 630 511 116 535 045 546 001 565 869 109,82 

wydatki rzeczowe 1 429 929 1 785 432 1 727 522 1 992 297 2 439 065 3 235 765 226,29 

dotacje celowe  
z budżetu państwa 

84 400 85 691 92 667 68 936 60 446 86 048 101,95 

 
 
 Wydatki ogółem budżetu gminy wzrosły w badanym okresie nominalnie z 5.034.919  PLN do 

8.514.219  PLN (dynamika 169,10%).  Analiza dynamiki wydatków wykazuje zróżnicowane wartości 

notowane w kolejnych latach. Zwiększyły się wydatki bieżące (dynamika 154,41%), jednak ich tempo 

jest niższe od tempa  wzrostu wydatków ogółem.  

 W analizowanym okresie nastąpił duży wzrost wydatków inwestycyjnych (dynamika 271,96%). 

Efektem tego jest rosnący udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (+7,60%). Jedynie w 

2005 roku nastąpił spadek wydatków inwestycyjnych, jednocześnie zmniejszyło się o połowę w 

stosunku do lat 2004 i 2006 zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Świadczy to o 

prowadzeniu inwestycji głównie ze środków pożyczonych.  

 

Struktura wydatków ogółem budżetu  
 
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/ 

2001 

WYDATKI OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Wydatki  
inwestycyjne 

12,49 19,58 22,20 24,80 8,11 20,09 7,60 

Wydatki bieżące 87,51 80,42 77,80 5,20 91,89 79,91 -7,60 

 
 
 W wydatkach bieżących największy udział mają wynagrodzenia z widoczną tendencją 

spadkową w badanym okresie (-11,07%) oraz rosnące wydatki rzeczowe (32,12%). Tendencję 

spadkową wykazują również wydatki pochodne od wynagrodzeń (-3,37%). Świadczy to o spadku 

zatrudnienia.  
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Dotacje celowe z budżetu państwa mają najmniejszy udział w wydatkach bieżących i wykazują 

tendencję spadkową (-0,66%).   

Szczegółowe zestawienie wydatków bieżących budżetu gminy w latach 2001 – 2006 

przedstawiono poniżej:  

 
Struktura wydatków bieżących  
 
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/ 

2001 

WYDATKI BIEŻĄCE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

wynagrodzenia 53,93 50,62 51,62 50,00 47,24 42,86 -11,07 

pochodne  
od wynagrodzeń 

11,69 9,96 10,61 10,30 9,46 8,32 -3,37 

wydatki rzeczowe 32,46 37,62 35,85 38,37 42,25 47,56 32,12 

dotacje celowe  
z budżetu państwa 

1,92 1,80 1,92 1,33 1,05 1,26 -0,66 

 
 

Wynik finansowy budżetu  
 
 Generalnie dochody ogółem gminy są niższe od wydatków ogółem, czego efektem jest ujemny 

wynik finansowy kształtujący się na zmiennym poziomie (jedynie w 2005 roku wynik finansowy był 

dodatni). W latach 2001 – 2006 gmina posiłkowała się kredytami i pożyczkami. Jedynie w 2005 roku 

zadłużenie zmniejszyło się o połowę w stosunku do lat 2004 i 2006.  

Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2001 – 2006 przedstawiono w poniższym 

zestawieniu. 

 
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/ 

2001 

DOCHODY OGÓŁEM 4 804 428 5 626 078 6 183 081 6 676 183 6 974 733 7 583 670 157,85 

WYDATKI OGÓŁEM 5 034 919 5 902 233 6 193 126 6 904 360 6 282 908 8 514 219 169,10 

WYNIK FINANSOWY - 230 491 - 276 155 - 10 045 - 228 177 691 825 - 930 549 403,72 

ŹRÓDŁO  
POKRYCIA  
DEFICYTU 

Kredyt Kredyt Kredyt Kredyt  Kredyt  

Stan zadłużenia na koniec roku 
z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek 

636 023 973 855 968 094 1 048 232 564 000 1 048 000 164,77 
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2.3 Podsumowanie przeprowadzonej analizy budżetowej. 
 

 Wśród priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej gminy Kamień na najbliższe lata 

należy wymienić:  

1. Określenie tempa kierunków rozwoju gminy.  

2. Dążenie do wzrostu bazy dochodowej gminy.  

3. Zalecenie  racjonalizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych.  

4. Ustalenie proporcji podziału środków budżetowych, w szczególności planowanych wydatków 

bieżących i inwestycyjnych.  

5. Stałe monitorowanie płynności finansowej i zdolności kredytowej gminy.  
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3. LISTA ZADAŃ INWESTYCYJYNYCH GMINY KAMIEŃ NA LATA 2008-2011 

  

Lp. Program i cel zadania Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

Łączne nakłady 
finansowe [zł] 

1. Ochrona środowiska i gospodarka wodna w tym: 2006-2010 6 024 600 

1.1  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap III,IV,V 
(Kamień, Kamień-Kol.) Urząd Gminy 2006- 2009 3 999 720 

1.2 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy 2009-2010 1 200 000 

1.3 Modernizacja ujęcia wody w Kamieniu i budowa 
łączników sieci wodociągowych Urząd Gminy 2007-2010 824 880 

2. Tworzenie funkcjonalnych układów komunikacyjnych, w tym: 2006-2010 4 963 327 

2.1 Budowa drogi gminnej Natalin Urząd Gminy 2006-2009 629 133 

2.2 Budowa drogi gminnej Koczów- Haliczany -
Woławce- Mołodutyn 

Urząd Gminy 2008-2010 100 000 

2.3 Budowa drogi gminnej Rudolfin- Ignatów Kol. Urząd Gminy 2007-2009 2 400 000  
2.4 Budowa drogi gminnej - Mołodutyn Urząd Gminy 2009 700 000 

2.5 Budowa ciągów pieszych – wkład rzeczowy 
Samorząd 
Województwa 
Lubelskiego 

2006-2010 284 194 

2.6 Budowa dróg osiedlowych- os.Malinowe Urząd Gminy 2009-2010 850 000 

3. 
Regulacja stosunków wodnych i stworzenie bazy rekreacyjno-
sportowej, w tym: 2006-2010 2 791 097,55 

3.1 Budowa zbiornika małej retencji w Natalinie Urząd Gminy 2006-2008 1 149 213,55 

3.2 Udział w budowie ścieżki rowerowej 
Samorząd 
Województwa 
Lubelskiego 

2007-2010 1 641 884 

4. Budowa 4 placów zabaw przy placówkach oświatowych (szkołach) 2008-2011 160 000 

RAZEM: 13 939 024,55 
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4. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ  
 

NAZWA ZADANIA:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kamień – etap III, IV i V  
(msc. Kamień i Kamień – Kolonia) 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2006 – 2009 

LOKALIZACJA: Kamień, Kamień - Kolonia 

 
CEL REALIZACJI ZADANIA: 

• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz 
jako miejsca do zamieszkania i wypoczynku 

• poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji 
środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczania 
wód i gleby; 

• realizacja inwestycji ograniczy niekontrolowany zrzut 
nieczystości ciekłych do wód i do ziemi, powodujący 
zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego; 

• wpływ przedsięwzięcia będzie odczuwalny również w 
innych sferach życia gminy, w szczególności poprzez:  

• ożywienie gospodarcze i stworzenie nowych miejsc 
pracy wskutek inwestycji przemysłowych  
i usługowych korzystających z nowoczesnej 
infrastruktury;  

•  poprawa warunków życia mieszkańców; 
•  wzrost konkurencyjności regionu; 
•  przeciwdziałanie marginalizacji społecznej  

i ekonomicznej gminy; 
• podwyższenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców; 
•  osiągnięcie standardów w zakresie ochrony 

środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych 
na grunt polskiego prawa.  

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kamień 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: 

lokalny: miejscowości Kamień i Kamień - Kolonia 
regionalny: 
- ochrona GZWP Nr 407 Niecka Chełm – Zamość, 
- poprawa jakości rzeki Udal (dopływ rz. Bug). 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANIAMI 
REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, 
WOJEWÓDZTWA 

- element komplementarnego planu gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Kamień – etap III, IV, V budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w obrębie utworzonej zg. z KPOŚK 
aglomeracji Kamień (zg. z Programem ochrony środowiska 
gminy Kamień); 
- komplementarność z dokumentami strategicznymi 
powiatu i województwa; 

   
1. OPIS ZADANIA  
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Kamień  
i Kamień - Kolonia.  



„Strategia Rozwoju Gminy Kamień na lata 2008-2015” 

 62

 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przewiduje przejęcie ścieków z budynków zlokalizowanych w rejonie  realizowanej 
sieci. Dodatkowo nowoprojektowana sieć przejmie ścieki powstające po rozbudowie miejscowości Kamień (osiedle 
Malinowe) i Kamień - Kolonia i odprowadzi je do istniejącej oczyszczalni ścieków Kamieniu.  
Projekt obejmuje budowę sieci kanałów o łącznej długości 11 372 mb z 225 przykanalikami. Ponadto powstanie 7 kompletów 
pompowni ścieków: 2 kpl. w wyniku III etapu budowy sieci kanalizacyjnej (Kamień z os. Malinowym), 3 kpl. w wyniku IV etapu 
(Kamień) oraz 2 kpl. w ostatnim etapie (V- Kamień - Kolonia). Realizacja projektu w zasadniczy sposób poprawi gospodarkę 
ściekową na terenie gminy. Pozwoli ona na wyłączenie z użytku istniejących przydomowych zbiorników bezodpływowych, co 
w znacznym stopniu pozytywnie wpłynie na stan lokalnego środowiska naturalnego. 
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu planuje się w III kwartale 2008 roku, natomiast zakończenie - w IV kwartale 2009 
roku.  
Planowana inwestycja cechuje się szerokim poparciem społecznym, gdyż jej realizacja pomoże w eliminacji wielu problemów 
mieszkańców gminy. Wyposażenie gospodarstw domowych w instalację kanalizacyjną podniesie standard życia na wsi i 
pozwoli na korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technicznych. Umożliwi także zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, co pozwoli na promocję gminy jako obszaru przyjaznego środowisku. Realizacja inwestycji 
wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów gminy dla nowych jej mieszkańców oraz inwestorów. Działalność nowych 
podmiotów gospodarczych wpłynąć może pozytywnie na lokalny rynek pracy. 
  
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA 
W ramach niniejszego projektu planuje się budowę sieci głównej kanalizacji sanitarnej o długości  
11 372 m (kanały ściekowe grawitacyjne: PVC 200 – 7 110 m, PVC 160 – 82 m, PE 225 – 110 m, kanały ciśnieniowe: PE 90 
- 2 695 m, PE 75 – 1 375 m) wraz z przepompowniami  (7 kpl.) i przyłączami (225), odprowadzającej ścieki z obiektów 
położonych na terenie miejscowości Kamień i Kamień - Kolonia. 
Projektowana trasa sieci przebiegać będzie w pasie drogowym: drogi wojewódzkiej nr 844, dróg powiatowych: nr 1842 L i 
1843 L, drogi gminnej – lokalnej relacji Pławnice –  Kamień - Kolonia, dróg do zabudowy mieszkaniowej i usług w Kamieniu. 
W etapie III, w m. Kamień na Osiedlu Malinowym projektowana sieć kanalizacyjna będzie odprowadzała ścieki z domków 
jednorodzinnych, a następnie ścieki będą przesyłane do istniejącej przepompowni ścieków, istniejącej oczyszczalni ścieków 
w części północnej miejscowości Kamień.  
Długości projektowanych sieci wynoszą:  
Łączna długość sieci –   grawitacyjnej: PVC 200 – 2 378,0 mb 
   ciśnieniowej: PE 90 - 920,0 mb, PE 75 - 390,0 mb 
Łączna długość przyłączy -  PVC 160 — 1606,0 mb - ilość przyłączy - 100 szt. 
Sieć kanalizacyjna powstająca w etapie IV, w miejscowości Kamień, będzie odprowadzała ścieki z budynków 
jednorodzinnych, a następnie ścieki będą przesyłane rurociągami tłocznymi do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez 
studzienkę połączeniową SR l , a następnie grawitacyjnie do istniejącej oczyszczali ścieków położonej w części północnej 
miejscowości Kamień. 
Długości projektowanych sieci wynoszą: 
Łączna długość sieci -   grawitacyjnej: PVC 200 - 2 442,0 mb, PVC 160 - 31,0 mb, PE 225 - 110,0 mb 
   ciśnieniowej: PE 90  - 725,0 mb, PE 75 - 985,0 mb 
Łączna długość przyłączy-   PVC 160 - 2024,0 mb. , ilość przyłączy - 81 szt. 
Sieć kanalizacyjna powstała w V etapie, w miejscowości Kolonia - Kamień będzie odprowadzała ścieki z budynków 
jednorodzinnych, budynku SP, a następnie ścieki będą przesyłane do projektowanej kanalizacji sanitarnej w części północnej 
miejscowości Kamień . Dalej przesyłane do istniejącej i funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Długości projektowanych sieci 
wynoszą: 
Łączna długość sieci -   grawitacyjnej: PVC 200 - 2 290,0 mb, PVC 160 -   51,0 mb 
   ciśnieniowej: PE 90 - 1 050,0 mb 
Łączna długość przyłączy-    PVC 160 - 977,0 mb, PCV 0,20 -   63,0 mb, ilość przyłączy - 44 szt. 

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy –  opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2006 Prace przygotowawcze – sporządzenie dokumentacji projektowej 53,69 

Rok 2 - 2007 Prace przygotowawcze – sporządzenie Studium wykonalności 12,50 

Rok 3 - 2008 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -etap III (Kamień z os. Malinowym) 1 150,36 

Rok 4 - 2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -etap IV, V (Kamień, Kamień – Kolonia) 2 783,17 
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Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 3 999,72 
(w tym poniesione – 66,19) 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE 

• ożywienie gospodarcze i stworzenie nowych miejsc pracy wskutek inwestycji; przemysłowych 
i usługowych korzystających z nowoczesnej infrastruktury; 

• wzrost atrakcyjności terenów gminy dla nowych jej mieszkańców; 
• wzrost wartości inwestycyjnej okolicznych terenów; 

SPOŁECZNE 

• wzrost konkurencyjności regionu, jak również przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i 
ekonomicznej gminy; 

• podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez możliwość korzystania  
z nowoczesnych rozwiązań technicznych; 

EKOLOGICZNE 

• zmniejszenie zanieczyszczenia lokalnego środowiska naturalnego, szczególnie wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz gleb; 

• podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców i ich większa dbałość o  stan 
środowiska; 

INNE • zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku. 

3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
- dokumentacja projektowa, 
- kosztorysy inwestorskie, 
- wszystkie wymagane prawem pozwolenia, 
- opinie stosownych organów, 
- uchwała Rady Gminy Kamień i Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie utworzenia aglomeracji Kamień. 
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NAZWA ZADANIA:  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2009 – 2010 

LOKALIZACJA: Gmina Kamień, poza utworzoną aglomeracją Kamień 

 
CEL REALIZACJI ZADANIA: 

• poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji 
środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczania 
wód i gleby; 

• realizacja inwestycji ograniczy niekontrolowany zrzut 
nieczystości ciekłych do wód i do ziemi, powodujący 
zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego; 

•  poprawa warunków życia mieszkańców; 
• podwyższenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców; 
• osiągnięcie standardów w zakresie ochrony 

środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych 
na grunt polskiego prawa.  

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kamień 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: 

lokalny: Gmina Kamień 
regionalny: 
- ochrona GZWP Nr 407 Niecka Chełm – Zamość, 
- poprawa jakości rzeki Udal (dopływ rz. Bug). 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANIAMI 
REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, 
WOJEWÓDZTWA 

- element komplementarnego planu gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Kamień – budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków poza utworzoną zg. z KPOŚK 
aglomeracją Kamień (obszarem objętym kanalizacją 
sanitarną); 

1. OPIS ZADANIA   
   
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA 
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa ok. 100 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w 
miejscowościach gminy położonych poza utworzoną aglomeracją Kamień.  
Realizacja projektu w zasadniczy sposób poprawi gospodarkę ściekową na terenie gminy. Pozwoli ona na wyłączenie z 
użytku istniejących zbiorników bezodpływowych, co w znacznym stopniu pozytywnie wpłynie na stan lokalnego środowiska 
naturalnego. 
Planowana inwestycja cechuje się szerokim poparciem społecznym, gdyż jej realizacja pomoże w eliminacji wielu problemów 
mieszkańców gminy, m.in. podniesie standard życia na wsi i pozwoli na korzystanie z nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych. Umożliwi także zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, co pozwoli na 
promocję gminy jako obszaru przyjaznego środowisku. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów gminy 
dla nowych jej mieszkańców oraz inwestorów.  

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2009 

1. Prace przygotowawcze – sporządzenie dokumentacji projektowej 
2. Nadzór inwestorski 
3. Roboty ziemne, budowlane 
4. Koszt promocji projektu 

600,00 

Rok 2 - 2010 
1. Nadzór inwestorski 
2. Roboty ziemne, budowlane 
3. Koszt promocji projektu 

600,00 
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Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 1 200,00  

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE • ograniczenie kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości 
ciekłych; 

SPOŁECZNE • podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez możliwość korzystania z nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych; 

EKOLOGICZNE 

• zmniejszenie zanieczyszczenia lokalnego środowiska naturalnego, szczególnie wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz gleb; 

• podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców i ich większa dbałość o stan 
środowiska; 

INNE - 
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
- 
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NAZWA ZADANIA:  Modernizacja ujęcia wody w Kamieniu oraz budowa 
łączników sieci wodociągowych 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2007 – 2010 

LOKALIZACJA: Gmina Kamień 

CEL REALIZACJI ZADANIA: poprawa warunków życia i prowadzenia działalności 
gospodarczej 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kamień 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: lokalny: miejscowości Kamień, Kamień – Kolonia, 
Strachosław, Andrzejów, Czerniejów, Natalin, Józefin 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

1. OPIS ZADANIA  
 
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA 
W ramach niniejszego projektu planuje się modernizację ujęcia wody w Kamieniu oraz budowę łączników sieci 
wodociągowych: Mołodutyn – Strachosław (ok. 1400 m), Natalin – Kamień (ok. 1100 m), Kamień Kol. – Józefin (ok. 400 m). 
W ramach niniejszego projektu likwidacji ulegną 2 istniejące ujęcia wody w miejscowościach Andrzejów i Józefin, 
zaopatrujące w wodę ok. 800 mieszkańców wsi Józefin, Andrzejów, Czerniejów i Natalin, ze względu na brak efektywnych 
ekonomicznie możliwości doprowadzania jakości ujmowanych wód do wymaganych parametrów. Budowa łączników: Natalin 
– Kamień, Kamień Kol. – Józefin oraz modernizacja ujęcia wody w Kamieniu umożliwi zaopatrywanie mieszkańców ww. 
miejscowości w wodę o wymaganej jakości. Budowa łącznika Mołodutyn – Strachosław umożliwi odciążenie ujęcia Kamień 
na rzecz ujęcia w msc. Wolawce. 

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy –  opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2007 Prace przygotowawcze – sporządzenie dokumentacji projektowej 4,88 
Rok 2 - 2008 Prace przygotowawcze – sporządzenie dokumentacji projektowej 20,00 

Rok 3 - 2009 1. Nadzór inwestorski 
2. Roboty ziemne, budowlane 100,00 

Rok 4 - 2010 
1. Nadzór inwestorski 
2. Roboty ziemne, budowlane 
3. Koszt promocji projektu 

700,00 

Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 824,88  

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu 
• zmniejszenie kosztów uzdatniania wody 
• ograniczenie ilości badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej 
• poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej 

SPOŁECZNE • poprawa warunków życia mieszkańców 

EKOLOGICZNE - 

INNE • zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku. 

3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
- 
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NAZWA ZADANIA:  Budowa drogi gminnej Natalin 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2006 - 2009 

LOKALIZACJA: Natalin 

CEL REALIZACJI ZADANIA: Poprawa warunków życia mieszkańców 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kamień 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: lokalny: miejscowość Natalin 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

1. OPIS ZADANIA   

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 104961L Natalin–Natalin, odcinek od km 0 + 000 do km 1 + 186,57, 
łączącej się z drogą powiatową 1841 L oraz z drogą wojewódzką nr 844. Planowana budowa będzie polegać na wykonaniu: 
liniowych robót ziemnych, przepustów drogowych, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz nawierzchni 
asfaltowej.  
Odcinek drogi objęty planowanym przedsięwzięciem stanowi drogę gminną, pełniącą funkcję drogi dojazdowej do części 
zabudowy wsi Natalin. Droga ta posiada nawierzchnię gruntową naturalną, ulepszoną żużlem paleniskowym. Szerokość 
istniejącego pasa drogowego wynosi 6 m, lokalnie jest większa.  
Projektuje się jezdnię jednopasmową szerokości 3,50 m z poboczami gruntowymi 2 x 1,00 m, w tym konstrukcja wzmocniona 
na szerokości 2 x 0,75 m. Pozostała część pobocza pozostaje gruntowa. Powierzchnię utwardzoną stanowić będzie 
nawierzchnia drogi i wzmocnione pobocze, łącznie 6 168,29 m2. Pozostała część pasa drogowego to teren zielony. 

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2006 Prace przygotowawcze 29,13 
Rok 2 - 2007 Prace przygotowawcze - 
Rok 3 - 2008 Prace przygotowawcze - 

Rok 4 - 2009 
1. Nadzór inwestorski 
2. Roboty ziemne, budowlane, wykończeniowe 
3. Koszt promocji projektu 

600,00 

Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 629,13 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE 

• Rozwój usług towarzyszących 
• Rozwój budownictwa mieszkaniowego  
• Wzrost wartości inwestycyjnej okolicznych terenów 
• Oszczędności w zużyciu paliwa w pojazdach mechanicznych w wyniku poprawy jakości 

drogi 

SPOŁECZNE 
• Podniesienie warunków życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków dojazdu. 
• Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
• Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 

EKOLOGICZNE 
• Eliminacja szkodliwego czynnika oddziaływujący na środowisko i ludzi, tj. unoszenie się 

pyłów z nawierzchni żużlowej pod wpływem ruchu pojazdów 
• Mniejsze ilości zużycia paliw, co się wiąże z mniejszą emisją spalin do atmosfery 

INNE 
• Poprawa estetyki gminy 
• Rozbudowa sieci komunikacyjnej 
• Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku 

3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
- dokumentacja projektowa,  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (procedura 
OOŚ) 
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NAZWA ZADANIA:  Budowa drogi gminnej Rudolfin – Ignatów Kolonia 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2007 - 2008 

LOKALIZACJA: Rudolfin, Ignatów - Kolonia 

CEL REALIZACJI ZADANIA: Poprawa warunków życia mieszkańców 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kamień 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: lokalny: miejscowości Rudolfin, Ignatów - Kolonia 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

1. OPIS ZADANIA   

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 104954 L Rudolfin - Ignatów Kolonia, odcinek od km 0 + 000 do km 3 + 
039,91. Projektowana droga łączy się z drogą powiatową nr 1843 L, krzyżuje się z drogą powiatową nr 1842 L a jej końcowy 
odcinek znajduje się na granicy gminy. Planowana budowa będzie polegać na wykonaniu: liniowych robót ziemnych, 
przepustów drogowych, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchni asfaltowej oraz oznakowania drogi. 
Odcinek drogi objęty planowanym przedsięwzięciem stanowi drogę gminną, pełniącą funkcję drogi lokalnej obsługującej 
tereny wsi Ignatów - Kolonia oraz częściowo tereny wsi Rudolfin. Droga ta posiada nawierzchnię gruntową naturalną, 
ulepszoną żużlem paleniskowym. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi około 9,0 m, lokalnie jest większa. 
Projektuje się jezdnię dwupasmową szerokości 5,0 m z poboczami gruntowymi 2 x 0,75 m. 

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2007 Prace przygotowawcze 19,55 

Rok 2 - 2008 
1. Nadzór inwestorski 
2. Roboty ziemne, budowlane, wykończeniowe 
3. Koszt promocji projektu 

2 380,45 

Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 2 400,00 
ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE 

• Rozwój usług towarzyszących 
• Rozwój budownictwa mieszkaniowego  
• Wzrost wartości inwestycyjnej okolicznych terenów 
• Oszczędności w zużyciu paliwa w pojazdach mechanicznych w wyniku poprawy jakości 

drogi 

SPOŁECZNE 
• Podniesienie warunków życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków dojazdu. 
• Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
• Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 

EKOLOGICZNE 
• Eliminacja szkodliwego czynnika oddziaływujący na środowisko i ludzi, tj. unoszenie się 

pyłów z nawierzchni żużlowej pod wpływem ruchu pojazdów 
• Mniejsze ilości zużycia paliw, co się wiąże z mniejszą emisją spalin do atmosfery 

INNE 
• Poprawa estetyki gminy 
• Rozbudowa sieci komunikacyjnej. 
• Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku 

3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
- dokumentacja projektowa, 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (procedura OOŚ) 
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NAZWA ZADANIA:  Budowa drogi gminnej Koczów – Haliczany – 
Wolawce - Mołodutyn 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2008 - 2010 

LOKALIZACJA: Koczów, Haliczany, Wolawce, Mołodutyn 

CEL REALIZACJI ZADANIA: Poprawa warunków życia mieszkańców 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kamień 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: lokalny: miejscowości Koczów, Haliczany, Wolawce, 
Mołodutyn 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

1. OPIS ZADANIA   

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA 

Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową. 

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2008  100,00 
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 100,00 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE 

• Rozwój usług towarzyszących 
• Rozwój budownictwa mieszkaniowego  
• Wzrost wartości inwestycyjnej okolicznych terenów 
• Oszczędności w zużyciu paliwa w pojazdach mechanicznych w wyniku poprawy jakości 

drogi 

SPOŁECZNE 
• Podniesienie warunków życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków dojazdu. 
• Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
• Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 

EKOLOGICZNE 
• Eliminacja szkodliwego czynnika oddziaływujący na środowisko i ludzi, tj. unoszenie się 

pyłów z nawierzchni żużlowej pod wpływem ruchu pojazdów 
• Mniejsze ilości zużycia paliw, co się wiąże z mniejszą emisją spalin do atmosfery 

INNE 
• Poprawa estetyki gminy 
• Rozbudowa sieci komunikacyjnej 
• Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku 

3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
- 
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NAZWA ZADANIA:  Budowa drogi gminnej Mołodutyn 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2009 

LOKALIZACJA: Mołodutyn 

CEL REALIZACJI ZADANIA: Poprawa warunków życia mieszkańców 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kamień 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: lokalny: miejscowość Mołodutyn 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

1. OPIS ZADANIA   

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej o dł. 1 100 mb w miejscowości Mołodutyn. Planowana budowa będzie 
polegać na wykonaniu: liniowych robót ziemnych, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchni asfaltowej 
oraz oznakowania drogi. Obecnie przedmiotowa droga posiada nawierzchnię gruntową naturalną, ulepszoną żużlem 
paleniskowym.  

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy –  opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2009 

1. Prace przygotowawcze  
2. Nadzór inwestorski 
3. Roboty ziemne, budowlane, wykończeniowe 
4. Koszt promocji projektu 

700,00 

Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 700,00 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE 

• Rozwój usług towarzyszących 
• Rozwój budownictwa mieszkaniowego  
• Wzrost wartości inwestycyjnej okolicznych terenów 
• Oszczędności w zużyciu paliwa w pojazdach mechanicznych w wyniku poprawy jakości 

drogi 

SPOŁECZNE 
• Podniesienie warunków życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków dojazdu. 
• Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
• Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 

EKOLOGICZNE 
• Eliminacja szkodliwego czynnika oddziaływujący na środowisko i ludzi, tj. unoszenie się 

pyłów z nawierzchni żużlowej pod wpływem ruchu pojazdów 
• Mniejsze ilości zużycia paliw, co się wiąże z mniejszą emisją spalin do atmosfery 

INNE 
• Poprawa estetyki gminy 
• Rozbudowa sieci komunikacyjnej 
• Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku. 

3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  

- 
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NAZWA ZADANIA:  Budowa ciągów pieszych – pomoc rzeczowa 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2006 - 2010 

LOKALIZACJA: Kamień 

CEL REALIZACJI ZADANIA: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia 
mieszkańców 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Samorząd Województwa Lubelskiego  
Gmina Kamień 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: lokalny: miejscowość Kamień 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

1. OPIS ZADANIA   

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa ciągów pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 w miejscowości Kamień. 

 

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2006  
Rok 2 - 2007  

28,19 

Rok 3 - 2008  16,00 
Rok 4 - 2009  120,00 
Rok 5 - 2010  120,00 

Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 284,19 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE 

• Rozwój usług towarzyszących 
• Rozwój budownictwa mieszkaniowego  
• Wzrost wartości inwestycyjnej okolicznych terenów 
• Oszczędności w zużyciu paliwa w pojazdach mechanicznych w wyniku poprawy jakości 

drogi 

SPOŁECZNE 
• Podniesienie warunków życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków dojazdu. 
• Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
• Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 

EKOLOGICZNE 
• Eliminacja szkodliwego czynnika oddziaływujący na środowisko i ludzi, tj. unoszenie się 

pyłów z nawierzchni żużlowej pod wpływem ruchu pojazdów 
• Mniejsze ilości zużycia paliw, co się wiąże z mniejszą emisją spalin do atmosfery 

INNE 
• Poprawa estetyki gminy 
• Rozbudowa sieci komunikacyjnej. 
• Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku. 

3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
- dokumentacja projektowa, 
- Inwestycja w trakcie realizacji. 
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NAZWA ZADANIA:  Budowa dróg osiedlowych – os. Malinowe  

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2009- 2010 

LOKALIZACJA: Kamień 

CEL REALIZACJI ZADANIA: 
Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców, 
rozwój budownictwa mieszkaniowego 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kamień 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: lokalny: miejscowość Kamień 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

1. OPIS ZADANIA   

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg osiedlowych na osiedlu „Malinowe” (zabudowa jednorodzinna) w miejscowości 
Kamień. Łączna długość - ok. 1300 m. Planowana budowa będzie polegać na wykonaniu: liniowych robót ziemnych, 
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchni asfaltowej oraz oznakowania dróg. 
 

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2009 Prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa) 50,00 

Rok 2 - 2010 
1. Nadzór inwestorski 
2. Roboty ziemne, budowlane, wykończeniowe 
3. Koszt promocji projektu 

800,00 

Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 850,00 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE 

• Rozwój budownictwa mieszkaniowego  
• Wzrost wartości inwestycyjnej terenów 
• Oszczędności w zużyciu paliwa w pojazdach mechanicznych 
• Rozwój usług towarzyszących 

SPOŁECZNE 
• Podniesienie warunków życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków dojazdu 
• Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 
• Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 

EKOLOGICZNE 
• Eliminacja szkodliwego czynnika oddziaływujący na środowisko i ludzi, tj. unoszenie się 

pyłów z nawierzchni żużlowej pod wpływem ruchu pojazdów 
• Mniejsze ilości zużycia paliw, co się wiąże z mniejszą emisją spalin do atmosfery 

INNE 
• Poprawa estetyki gminy 
• Rozbudowa sieci komunikacyjnej 
• Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku. 

3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
- 
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NAZWA ZADANIA:  Budowa zbiornika małej retencji Natalin, wieś 
Natalin, gmina Kamień, powiat Chełm 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2006 - 2009 

LOKALIZACJA: Natalin 

CEL REALIZACJI ZADANIA: 

- utworzenie pojemności retencyjnej w deficytowej zlewni 
rzeki Udal, 
- stworzenie bazy agroturystycznej i rekreacyjnej na 
terenie gminy. 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kamień  

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: regionalny: gmina Kamień, gminy sąsiednie, miasto Chełm 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

POWIĄZANIE ZADANIA Z INNYMI DZIAŁANIAMI 
REALIZOWANYMI NA POZIOMIE GMINY, POWIATU, 
WOJEWÓDZTWA 

 Przedsięwzięcie ujęte jest w programie malej retencji 
województwa lubelskiego (obiekt: 102 – N/Z/Z-IV) 

 
1. OPIS ZADANIA   
Budowa zbiornika małej retencji o pojemności całkowitej 139,1 tys. m3 wody i średniej głębokości 1,51 m, na gruntach wsi 
Natalin, w dolinie rzeki Udal, po lewej jej stronie, na odcinku w km 21+660 – 21+960. Łączna powierzchnia zajęta pod 
zbiornik wynosić będzie 10,10 ha, w tym 9,20 ha stanowić będzie powierzchnia lustra wody. Teren przewidzianego zbiornika 
to aktualnie w większości wyrobiska po eksploatacji piasku i ekstensywnie wykorzystywane użytki zielone. Woda na potrzeby 
zbiornika zostanie doprowadzona rurociągiem krytym PCV ø 250 mm z rzeki Udal poprzez jej piętrzenie na jazie kozłowym w 
km rzeki 22+620. Utworzenie zbiornika nastąpi poprzez ogroblowanie jego czaszy na długości 900 m, z częściowym 
oparciem lustra wody o teren naturalny na długości 405 m. Teren przyległy do zbiornika zostanie zabezpieczony przed 
podtapianiem przy pomocy rowów opaskowych. Zrzut eksploatacyjny wody ze zbiornika nastąpi poprzez budowlę upustową 
do rowu opaskowego A uchodzącego do rzeki Udal w km 21+580. Gros gruntu z wykopu zbiornika zostanie wbudowana w 
projektowane groble zbiornika, pozostałe ilości zostaną wykorzystane do wyrównania terenu przyległego do zbiornika. Teren 
w okolicy tworzącej się na wskutek piętrzenia wód cofki zostanie odwodniony poprzez wykonanie po obu stronach rzeki  na 
odcinku w km 22+620 – 23+010 odprowadzającej sieci drenarskiej z rur PCV Ø 100 na długości 830 mb. Zaplanowano także 
regulację odcinka rzeki Udal w km 22+620 do km 22+860, polegającą na umocnieniu jej skarp oraz odmulanie dna rzeki w 
km 22+860 do km 23+035. Wykonanie robót ziemnych przewiduje się przy użyciu standardowego sprzętu mechanicznego, 
planowane budowle to typowe budowle melioracyjne. Przewidywane umocnienia to umocnienia biologiczne przy pomocy 
obsiewu mieszankami traw, darniowania i umocnienia faszynowe.  
Przedmiotowy zbiornik to typowy obiekt małej retencji wodnej. Przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, ma 
charakter inwestycji proekologicznej. Efektem ekologicznym jest możliwość zahamowania odpływu znacznych ilości wód 
powierzchniowych i ich retencjonowanie z możliwością wykorzystania do nawodnień użytków zielonych w dolinie rzeki. 
Ponadto akwen przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności poprzez rozwój flory i fauny związanej ze środowiskiem 
wodnym oraz do poprawy lokalnego mikroklimatu. System rowów opaskowych oraz sieć drenarska w pełni zabezpieczy 
przyległe tereny przed ewentualnym podtapianiem. 
Zbiornik może być wykorzystywany do rekreacyjnego wędkarstwa, stwarzając bazę agroturystyczną  
i rekreacyjną na terenie gminy, poprzez wkomponowanie obiektu w istniejące otoczenie, tj. położenie obok terenów leśnych 
oraz rekreacyjnych terenów klubu jeździeckiego. 

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA   

Efekt rzeczowy: 

Charakterystyczne parametry techniczne zbiornika oraz jego urządzeń towarzyszących: 
ZBIORNIK:  
- w dolinie rzeki Udal, po lewej jej stronie, na odcinku w km 21+660 – 21+960 
- pojemność całkowita 139,1 tys. m3 
- powierzchnia lustra wody  9,20 ha 
- powierzchnia całkowita zbiornika w groblach 0,10 ha 

- normalna rzędna piętrzenia wody w zbiorniku  182,50 m 
- głębokość średnia wody w zbiorniku przy NPP  1,51 m 
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- klasa budowli  .IV 
UJĘCIE WODY NA POTRZEBY ZBIORNIKA: 
- jaz kozłowy na rzece Udal w km 22+620 – budowla istniejąca do remontu; przewidziano wymianę ubezpieczeń dna i   

skarp na ponurze i poszurze budowli, konserwację kozłów jazu  i montaż nowej kładki i szandorów jazu; 
  klasa budowli  IV 
  światło szerokość dna 1,50 m, szerokość górą 6,00 m 
  rzędna normalnego poziomu piętrzenia NPP  182,50 m 
  zamknięcia – szandory z bali drewnianych grubości 76 mm 
- rurociąg zasilający zbiornik wodny: 
  długość rurociągu  1 065 m 
  średnica nominalna rurociągu DN (rury PCV)  250 mm 
  wlot doprowadzalnika – przyczółek przepustu typu P-2/60, wylot – do rowu dennego w zbiorniku jako studnia  

wypływowa o średnicy 1000 mm, 3 węzły odpowietrzające – płuczące na trasie rurociągu w km 0+005, 0+800, 1+041 
  spadki rurociągu 0,5‰ – 2,0‰, prędkość śr. Wody w doprowadzalniku 0,40 m/s,  przepływ śr. 0,22 m3/s 
URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE: 
- groble 
  długość grobli  900 m 
  rzędna korony grobli  183,50 m 
  szerokość korony  5,0 m 
  nachylenie skarpy odwodnej  1:4 
  nachylenie skarpy odpowietrznej  1:3 
  schody skarpowe 
  wzmocnienie podłoża geowłóniną o gramaturze 160 g/m2 

- budowla upustowa mnich MNm – 4/60  
  zrzut wody do rowu opaskowego A uchodzącego do rzeki Udal w km 21+580 
  długość leżaka  23 m 
  światło  0,60 m 
  wysokość stojaka  3,00 m 
- rowy opaskowe 
  Długość  .675 m 
  szerokość dna 0,80 m      
  nachylenie skarp  1:2 
- rów denny i odpływowy  175 m 
- sieć drenarska 
  rurociąg drenarski NPCV o średnicy 100 mm  280 m 
  rurociągi drenarskie NPCV o średnicy 100 mm w cofce piętrzenia rzeki Udal na odcinku w km 22+620– 23+010  830 m 
  śr. głębokość drenowania  1,00 m 
ZNAKI I URZĄDZENIA POMIAROWE: 
 - łata wodowskazowa – na wlocie budowli upustowej – o zakresie 0,00 m – 2,00 m i rzędnej zera 180,90 m,  
- tabliczka informacyjna na wlocie budowli upustowej z napisem MAX 160,  
- znak wodny w postaci klamry na rzędnej NPP jazu – 182,80,  
- piezometry pomiarowe – 6 szt. – w dwóch przekrojach grobli zbiornika,  
- repery kontrolne – 2 szt. – na koronie grobli, nawiązane do zewnętrznych punktów wysokościowych 
REGULACJA odcinka rzeki Udal w km 22+620 do km 22+860 
ODMULANIE dna rzeki w km 22+860 do km 23+035 

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2006 Prace przygotowawcze – sporządzenie dokumentacji projektowej 32,10 

Rok 2 - 2007 

Wykonanie rowów opaskowych i odpływowych, wstępne formowanie grobli, roboty 
w czaszy zbiornika, wykonanie doprowadzalnika (rurociąg), budowle (upustowa - 
mnich, remont jazu, przepust, kładka), renowacja regulacji rzeki, wykonanie 
rurociągów drenarskich 

609,45 

Rok 3 - 2008 Wykonanie grobli, roboty w czaszy zbiornika, znaki wodne i urządzenia pomiarowe. 507,66 
Rok 4 - 2009 Napełnianie zbiornika wodą - 

Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 1 149,21 
(w tym poniesione – 641,55) 

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA: 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE 
• Podniesienie atrakcyjności turystycznej  
• Stworzenie bazy agroturystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy 
• Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

SPOŁECZNE 

• Baza rekreacyjna z możliwością rozwoju turystyki i agroturystyki; 
• Poprawa jakości życia mieszkańców 
• Wykorzystanie zbiornika do rekreacyjnego wędkarstwa oraz nawodnienia użytków rolnych 

wodą w warstwy użytecznej zbiornika; 

EKOLOGICZNE 

• Zahamowanie odpływu znacznej ilości wód powierzchniowych i utworzenie pojemności 
retencyjnej w deficytowej zlewni rzeki Udal (139,1 tys. m3), 

• Przyczyni się do rekultywacji istniejących wyrobisk po kopalniach piasku, 
• Spowoduje podniesienie poziomu wody gruntowej na terenie przylegającym do 

zbiornika z jednoczesnym zabezpieczeniem go przed podtapianiem, 
• Przyczyni się do poprawy lokalnego mikroklimatu, 
• Przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności poprzez rozwój flory i fauny związanej 

ze środowiskiem wodnym, 
• Funkcja przeciwpożarowa w stosunku do lasu położonego w pobliżu planowanego 

zbiornika 
• Promocja walorów przyrodniczych regionu. 

INNE • zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku. 
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
- dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, wszystkie wymagane prawem pozwolenia, opinie stosownych organów, 
- wybrany wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego,Inwestycja w trakcie realizacji. 
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NAZWA ZADANIA:  Udział w budowie traktu pieszo - rowerowego  
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2007- 2010 

LOKALIZACJA: 
Gminy: Chełm, Kamień, Żmudź, Białopole oraz Miasto 
Chełm 

CEL REALIZACJI ZADANIA: Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gminy: Chełm, Kamień, Żmudź, Białopole, Miasto Chełm, 
Samorząd Województwa Lubelskiego 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: regionalny 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

1. OPIS ZADANIA   

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa traktu pieszo – rowerowego o dł. 29,75 km, wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 na 
odcinku Chełm – Kol. Raciborowice w km 4 + 288 – 34 + 035, przebiegającego przez gminy: Chełm, Kamień, Żmudź, 
Białopole oraz Miasto Chełm.  

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2007 Prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa) 14,88 
Rok 2 - 2008 Prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa) 27,00 

Rok 3 - 2009 
1. Nadzór inwestorski 
2. Roboty ziemne, budowlane 
3. Koszt promocji projektu 

800,00 

Rok 4 - 2010 
1. Nadzór inwestorski 
2. Roboty ziemne, budowlane, wykończeniowe 
3. Koszt promocji projektu 

800,00 

Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 1 641,88 
ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE • Podniesienie atrakcyjności turystycznej 
• Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

SPOŁECZNE 
• Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 
• Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 
• Promocja zdrowego trybu życia 

EKOLOGICZNE 
• Podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
• Promocja walorów przyrodniczych regionu 
• Podniesienie atrakcyjności turystycznej 

INNE • Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku. 
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
Uchwały intencyjne, porozumienie gmin i Miasta Chełm 
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NAZWA ZADANIA:  Budowa 4 placów zabaw przy placówkach oświatowych 
(szkołach) 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 2008 - 2011 

LOKALIZACJA: Kamień, Strachosław, Pławanice, Wolawce 

CEL REALIZACJI ZADANIA: Poprawa warunków życia oraz zaspokojenie potrzeb 
społecznych mieszkańców 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA: Gmina Kamień  

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: lokalny 

ZGODNOŚĆ ZADANIA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO: 

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamień 

1. OPIS ZADANIA   

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA 

Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z dokumentacją. 

1.2 SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

 Zakres rzeczowy – opis faz procesu inwestycyjnego Ogółem wielkość 
nakładów (tys. zł) 

Rok 1 - 2008 1. Roboty montażowe 
2. Koszt promocji projektu 40,00 

Rok 2 - 2009 1. Roboty montażowe 
2. Koszt promocji projektu 40,00 

Rok 3 - 2010 1. Roboty montażowe 
2. Koszt promocji projektu 40,00 

Rok 4 - 2011 1. Roboty montażowe 
2. Koszt promocji projektu 40,00 

Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego: 160,00 
ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA:   
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

2. OPIS KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA 

EKONOMICZNE • Podniesienie atrakcyjności gminy dla nowych mieszkańców 

SPOŁECZNE • Podniesienie standardu życia 
• Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców 

EKOLOGICZNE • Podniesienie atrakcyjności turystycznej 

INNE • zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku. 
3. DODATKOWE INFORMACJE (np. istniejąca dokumentacja, uchwały, projekty):  
- 
 


