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WSTĘP 

Dynamiczne przemiany zachodzące w sferze gospodarczej i społecznej naszego kraju  i 

województwa w istotny sposób wpływają na gminę Platerów . 

Tempo zmieniających się uwarunkowań wymaga ciągłego monitorowania i dostosowanie 

perspektywicznych zamierzeń do nowych okoliczności. Pierwsza Strategia Rozwoju Gminy 

pokazała w sposób kompleksowy kierunki i cele rozwoju gminy w perspektywie  6 lat i 

opracowana została na lata 2004 –2010 , a następnie zaktualizowana do  końca  I okresu 

programowania czyli ogółem na lata 2004 -2013. 

 Po kilku latach obowiązywania strategii zaszły daleko idące zmiany, które 

zdezaktualizowały zawarte w tym dokumencie zadania operacyjne. Wśród czynników 

uzasadniających podjęcie opracowania obecnej strategii rozwoju gminy należy wymienić  

 uwarunkowania  zewnętrzne  :  

1. Nowe okoliczności i zmiany w otoczeniu prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym i 

społecznym. Nabiera to szczególnego znaczenia w wyniku członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej ,Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (2007-2013) następnie aktualizowane na 

okres 2013 - 2020, stanowiące istotny europejski kontekst polityki regionalnej, 

2. Konieczność dostosowania strategii gminy Platerów  do Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do roku 2020, a w konsekwencji przyjęta na dłuższy okres do roku 2030, 

która wynika z opracowanego i przyjętych  przez Rząd RP Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia obowiązujących na lata 2007-2013 i aktualizowanych do roku 2020 oraz założeń 

ramowych Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 aktualizowanej na lata 2015 do 2023 i  

programów operacyjnych, na podstawie których realizowana będzie pomoc z Unii  

Europejskiej w okresie 2013 – 2020. 

3. Znany jest także projekt  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego  wcześniej zrealizowany na lata 2007-2013 (RPO WM) z  obecną podpisaną i 

zatwierdzoną aktualizacją na lata 2014 - 2020 , który z kolei będzie głównym instrumentem 

służącym realizacji celów krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego ,on będzie kontynuacją i 

zastąpi  wcześniej zrealizowany ZPORR oraz dotychczasowy program RPO WM. To ten PO 

będzie jednym z głównych źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych przez  jednostki 

samorządu terytorialnego w naszym regionie .                                                                                               

 a) wiadomo, że czynniki wewnętrzne związane  z korektą części założonych w 

pierwotnej strategii działań dotyczą czasem  pełnej  rzadziej fragmentarycznej liczby  

celów, a tym samym wpływają na realizację określonych w niej konkretnych 

inicjatyw, zadań i przedsięwzięć. 
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4. Pojawiły się także nowe programy operacyjne  na lata 2013 -2020: 

a) Przez to pojęcie rozumiemy środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i 

restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. W skład funduszy unijnych w 

oparciu o które będzie to wsparcie możliwe - wchodzą: 

1) Europejski Fundusz Społeczny 

2) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

3) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

4) Europejski Fundusz Morski i Rybacki; 

5) Fundusz Spójności 

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

     Jest to jeden z Funduszy Europejskich, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw 

w UE. Z EFS finansowane jest m.in. wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy. W ramach EFS 

realizowany jest jeden krajowy program operacyjny – Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO 

WER), a także 16 programów regionalnych. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

    Jest to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zmniejszanie 

dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Z EFRR finansowane 

jest m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i 

średnim przedsiębiorcom. 

Fundusz Spójności (FE) 

      Przez to pojęcie rozumiemy instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, 

nienależący do Funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw, a nie 

regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę 

wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym obszarze 

oddziaływania. Kryterium alokacji środków finansowych tego funduszu jest Produkt Narodowy 

Brutto na jednego mieszkańca nieprzekraczający 90 proc. średniego poziomu UE; 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – obejmuje on nowy 

Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013 – 2020 w tym PO „Leader” 

realizowany przez Lokalne Grupy Działania; 

 Europejski Fundusz Morski i Rybacki – specjalistyczny na wsparcie gospodarki morskiej, 

rybołówstwa i gospodarki rybackiej; 
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    I Aktualizacja strategii  rozwoju gminy Platerów dokonana w 2007 roku wytyczyła główne 

kierunki rozwoju  w latach 2007-2013 a jej głównymi celami jest lepsze zaspakajanie potrzeb 

społecznych , wspieranie inicjatyw społecznych , rolnictwa , łagodzenie  negatywnych skutków  

zachodzących przemian. 

Objęła już wtedy także niektóre cele i długofalowe działania ,które będą współfinansowane 

ze środków  funduszy strukturalnych UE w okresie programowania 2013 - 2020  oraz ze 

środków programów  operacyjnych regionalnych dla województwa mazowieckiego. 

   Określone i zaktualizowane w niniejszym dokumencie cele mają charakter strategiczny dla 

nowego okresu programowania a ich realizacja wymaga dostosowania struktury kolejnych 

budżetów gminy w latach 2013 – 2020 a nawet do 2023 r – bo do tego roku faktycznie będą 

realizowane i rozliczane zadania z nowej perspektywy. Wymaga to zaangażowania wszystkich 

jednostek realizujących zadania publiczne, które w zakresie swoich kompetencji ,rozpiszą cele 

strategiczne na konkretne zadania do realizacji przez te podmioty.  

 

 

 

Fot 1. Typowe starsze gumno w Hruszewie 

    Aktualizacja obecna  i opracowana nowa - Strategia Gminy Platerów  obejmuje lata  2013 -

2020. Okres ten wynika z dokumentów unijnej pomocy strukturalnej dla Polski po akcesji do Unii 
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Europejskiej i kompatybilnych dokumentów krajowych jak Narodowy Plan Rozwoju, Podstawy 

Wsparcia Wspólnoty  dostosowanych do obecnego okresu programowania i zaktualizowana 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego opracowana i przyjęta na lata 2013 aż do roku 

2030 ( czyli okres 18 lat). 

Obszarem realizacji Strategii Rozwoju Gminy Platerów w tej nowej zaktualizowanej i pełnej 

wersji jest  tylko  gmina Platerów . 

I    SYTUACJA    SPOŁECZNO – GOSPODARCZO- 

PRZESTRZENNA   GMINY 

  

Źródło danych : 

Aktualne dane dotyczące sytuacji społeczno- gospodarczo- przestrzennej gminy pochodzą z 

następujących źródeł : 

 Dane własne Urzędu Gminy w Platerowie 

 Dane uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego ( roczniki statystyczne, spis rolny, 

spis powszechny oraz strony internetowe podmiotów badających ten obszar  w ostatnim 

okresie). 

Szczegółowe źródła informacji zostały określone w odsyłaczach zamieszczonych w tekście 

aktualizacji. 

 

 

1. Położenie geograficzne gminy 

 

Gmina Platerów leży w północnej części powiatu łosickiego, który jest najbardziej wysuniętym na 

wschód obszarem województwa mazowieckiego (mapa 1). 
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Rysunek 1. Usytuowanie Gminy Platerów w powiecie łosickim 

 

Pod względem geograficznym Gmina Platerów położona jest na granicy Prowincji Niżu 

Środkowoeuropejskiego (makroregion Nizina Południowopodlaska). Obszar gminy prawie w 

całości obejmuje mezoregion Wysoczyzna Siedlecka, tylko północny fragment wchodzi w skład 

mezoregionu Podlaski Przełom Bugu. ) Łączna długość granic gminy Platerów wynosi 79 km, z 

czego na rzekę Bug przypada 6 km. 

Na terenie gminy występują 23 wsie  oraz tyleż samo obrębów geodezyjnych i sołectw , w których 

mieszka  5424 osób wg stanu na dzień 31.12.2006 r., (a 5070 osób na dzień 31.12.2015) 

                     

 Gmina Platerów pod względem liczebności mieszkańców (5 433 osób – dane GUS wg stanu na 

dzień 31.XII. 2005 r , natomiast tylko 5070 osób na dzień 31.12.2015 ) - znajduje się na drugim  

miejscu spośród gmin powiatu łosickiego. Mieszkańcy Gminy Platerów stanowią  16,35 % całej 

ludności powiatu. Liczba gospodarstw domowych wynosi  ponad 1800. Gmina Platerów 

charakteryzuje się nieznacznie niższą gęstością zaludnienia co powiat łosicki,  na 1 km2 

przypada 39,31 mieszkańców. W poniższej tabeli 1 zestawiono liczbę ludności w Gminie 

Platerów na tle powiatu łosickiego. ( dane z GUS – oficjalna strona) 

 

 

 

  GMINA
 Platerów

Granice administracyjne Gminy Platerów
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Gmina Platerów jest gminą typowo rolniczą o wysokich walorach przyrodniczych . Świadczy o 

tym brak przemysłu , a 60% terenu gminy objęta jest ochroną z uwagi na zlokalizowane tu parki 

krajobrazowe oraz obszary NATURA 2000…/ str.9/ 

Gmina Platerów obejmuje powierzchnię 128,97 km2  co stanowi  17,7 % powierzchni powiatu 

łosickiego . Od strony północnej, gmina ta graniczy z woj. Podlaskim (pow. siemiatycki) od strony 

zachodniej – z powiatem siedleckim (gmina Korczew), od południa z gminą Stara Kornica i 

Miastem i Gminą Łosice, zaś od wschodu z gminą Sarnaki. Łączna długość granic gminy 

Platerów wynosi 79 km, z czego na  naturalną granicę na rzece Bug przypada 6 km. 

                      

Tabela 1. Liczba ludności w Gminie Platerów  w 2005 r i w  2014 r 

Jednostka 

administracyjna 
Liczba ludności 

 

Mężczyźni 

 

Kobiety 
% ludności  

w powiecie 

Gęstość 

zaludnienia 

M/km2 

gmina Platerów/2005/ 5 433 2 680 2 753 15,75 42 

Powiat łosicki /2005/ 32 856 16 475 16 381 100 43 

gmina Platerów /2014/ 5 106 2 530 2 575 16,30 39,3 

Powiat łosicki 
 /2014 r./ 

31 322 15 818 15 504 100 41,0 

 Wg danych GUS 

 

Demografia i uwarunkowania ekonomiczne gminy Platerów 

Województwo mazowieckie odczuwa wiele problemów społecznych i gospodarczych. Jednym 

z podstawowych - są znaczne różnice rozwojowe w poszczególnych częściach województwa. 

Objawiają się one na wielu płaszczyznach, jedną z podstawowych jest zagrożenie wykluczeniem 

społecznym znacznej części Mazowsza. Efekty wykluczenia mieszkańców wsi widoczne są 

w podstawowej analizie demograficznej regionu. Na przestrzeni analizowanych lat liczba ludności 

powiatu łosickiego zmalała o ponad 5%. W tym samym czasie liczba mieszkańców Mazowsza 

wzrosła o około 2,5 %. Na przestrzeni lat 1999 – 2010 liczba mieszkańców powiatu łosickiego 

stale malała. Szczegółowe dane przedstawia poniższy wykres: 
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Wykres 1. Liczba mieszkańców powiatu łosickiego na przestrzeni lat 1999 – 2010/ wg Nar. Spisu Pow. 

2010/ 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/ wg danych ze spisu powszechnego – 2010 r/ 

 

        W roku 2010 wg danych Spisu Powszechnego teren gminy Platerów zamieszkiwało 5277 

mieszkańców w tym 49, 57% stanowili mężczyźni natomiast 50, 43 % kobiety. W roku 2012 ta 

liczba w powiecie spadła dalej o dalsze 160 osób  do 31 777 mieszkańców; natomiast w Gminie 

Platerów do 5168 osób. Tendencja spadkowa nadal się utrzymuje i najsilniej dotyka tereny 

wiejskie. W roku 2013 było nas 5147, a 30.06.2014 r tylko 5122 osób.  

Dane dotyczące ruchów ludności w latach 2005 - 2010 przedstawiają się następująco: 

 

Tabela 2 Migracje ludności dla gmin Platerów i  Łosice w latach 2005 – 2010 na tle Powiatu łosickiego i woj. 

mazowieckiego 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MAZOWIECKIE 70 922 81 263 85 778 66 193 65 390 70 897 55 837 65 818 70 944 54 748 53 102 57 520

Powiat łosicki 311 286 324 258 246 290 419 445 460 348 392 385

Gmina Łosice 129 105 138 94 93 100 152 168 158 125 150 136

Łosice - miasto 82 60 92 60 72 68 90 107 116 78 97 100

Łosice - obszar wiejski 47 45 46 34 21 32 62 61 42 47 53 36

Jednostka terytorialna
zameldowania ogółem wymeldowania ogółem

  

Gmina 

Platerów 

   56          57           55          49           44          40    71           70           58         67         76           71 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i  Gmin powiatu łosickiego / wg danych ze spisu 

powszechnego z 2010 r/ 

Z powyższej tabeli wynika, iż saldo migracji dla gminy Platerów było ujemne w każdym roku na 

przestrzeni lat 2005 – 2010 a także utrzymuje się ono  w latach następnych 2011  do 2015, 

biorąc pod uwagę dane z Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego. Wynik taki kształtował się 

zarówno w mieście na terenach wiejskich powiatu  Łosice. Jest to sytuacja odwrotna od 

obserwowanej w całym województwie mazowieckim w analizowanym okresie. Na podstawie 
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powyższych danych można zaobserwować migrację ludności z terenów gminy Platerów 

zagrożonych wykluczeniem.  

 

Fot.  2. Żeremie bobrowe – okolice Patkowa Prusy  - w pobliżu Tocznej –glinianka wczesną wiosną – (jest to 

prawem chronione Uroczysko – położone w bezpośrednim sąsiedztwie granicy administracyjnej z Gminą Platerów –

stąd rzeka wpływa na teren naszej Gminy) 

 

 Jak podano na wstępie Gmina Platerów jest gminą typowo rolniczą o wysokich walorach 

przyrodniczych. Łącznie aż 60% terenu gminy objęta jest prawną ochroną. Mamy tu 

zlokalizowane  parki krajobrazowe oraz obszary NATURA 2000  tj. : 

 Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” wraz z otuliną 

 Nadbużański Park Krajobrazowy z otuliną  

 Specjalne Obszary ochrony Siedlisk – Ostoja Nadbużańska PLH 140011, Dyrektywa 

Siedliskowa 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – Dolina Dolnego Bugu PLB 140001- Dyrektywa Ptasia  - 

obejmuje teren o pow. 312,3 ha  

2. Walory turystyczno- krajobrazowe 

2.1 Użytki ekologiczne  

Na terenie gminy Platerów znajdują się następujące obiekty objęte ochroną prawną: 

„ Łozowisko”- torfowiska, zarośla wierzbowe oraz fragmenty wilgotnych łąk o ogólnej 

powierzchni 27,26 ha ,położone na gruntach we wsi Czuchów –Pieńki 

http://www.panoramio.com/photo/63631476
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Śródleśne bagna -  ochrona ze względów przyrodniczych i naukowych starorzeczy oraz 

śródleśnych bagien jako miejsc lęgowych ptaków i zwierząt oraz rzadkich gatunków roślin i 

zwierząt – obszar Nadleśnictwa Sarnaki , Leśnictwo Drażniew  o pow. 57,68 ha , Leśnictwo 

Kisielew o pow. 4,77 ha  

 Źródło: www.podlaskiprzelombugu.pl 

2.2. Pomniki przyrody –  objęte ochroną 

konserwatorską : 
 Na terenie gminy występują ( wg aktualnych danych ze strony www – Wojewódzkiego 

Konserwatora Przyrody – stan na 31.12.2015 r. i danych z Urzędu Gminy) : 

Górki/ poz.48/ -   Aleja zabytkowa - aleja lipowa – licząca 90 drzew lipy o obwodach od 65 do 

364 cm i wysokości 20 – 25 m; 

Hruszniew Kolonia/ poz. 17,18,19/  -  w płn. część założenia parkowego – buk pospolity o 

obwodzie 285 cm, klon jawor o obwodzie 330 cm, lipa drobnolistna o obwodzie 330 cm ; 

Platerów / poz.26,27/– pomniki przyrody – szt. 2 -  lipa drobnolistna w wieku od 100 do 150 lat, o 

obwodach w cm :  270 oraz 330 cm; 

Rusków- / poz.29,30/ pomniki przyrody –rosnące przy drodze i bramie wjazdowej na terenie 

zabytkowego parku - lipy drobnolistne o obwodzie 325 i 365 cm , jesion wyniosły o obwodzie 347 

cm, kasztanowiec biały  obwodzie 373 cm ; 

Leśnictwo Górki / poz. 80, 40,41/– pomniki przyrody – 7dębów szypułkowych  o obwodzie  465, 

305, 315 cm oraz 280,355,310 i 370 cm; 

Leśnictwo Kisielew / poz. 38,39/- Uroczysko Puczyce – 2 dęby szypułkowe  obwodach 306 i 

300 cm, uroczysko Drażniew- Ostromęczyn – dąb szypułkowy o obwodzie 295 cm; 

Leśnictwo Drażniew / poz. 35,36,37/- dąb szypułkowy – drzewa pojedyncze 4 szt. o obwodach : 

342,300 oraz 355 i 345 cm 



 13 

 

Fotografia 3.  Krajobraz leśny w pobliżu Platerowa. 

 

Michałów /poz. 24,25/  -   grupa drzew stanowiące pomnik przyrody – dąb szypułkowy  – 5 szt. o 

obwodach w cm  : 276,384,295,396,282 oraz lipa drobnolistna o obwodzie 240 cm; a także głazy 

narzutowe 2 szt. Gnejs ciemnoszary o obwodach 570 i 74 wys. 1 i 1,25 m; 

Mężenin/ poz. 21,22,23/ - w zabytkowym parku w Mężeninie- dwie grupy pomników -dąb 

szypułkowy  - 8 szt.  o obwodach  w cm: 380,385,300, 390,474  oraz 467, 545 , 360 cm 

Zaborze - / poz. 14/ - dąb szypułkowy o obwodzie 300 cm. 

 

2.3 Parki zabytkowe    

Na terenie gminy posiadamy   cztery  parki zabytkowe   wpisane do rejestru zabytków : 

Park  zabytkowy  w Hruszniewie  - nr rej.A-91/503 z dnia 26.III.1962 r. oraz A-7 z dnia 

29.03.1999 r.  -  wchodzący  w  skład  zespołu pałacowego  z okresu   połowy  XVIII  wieku .  

W  parku o niezwykle zróżnicowanej gatunkowo roślinności ,spotykamy ponad 60 gatunków 

drzew i krzewów. Trzeba zaznaczyć ,że bogaty starodrzew zgrupowany jest na terenie parku na 

obrzeżach dawnego sadu i dawnego warzywnika  oraz w alejach przy zachodniej i północnej 
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granicy założenia . Do  najstarszych  drzew  pochodzących z XVIII wieku należą : lipy 

drobnolistne ,klony pospolite , kasztanowce białe, graby  pospolite, świerki pospolite oraz 

wyróżniające się  unikatowością : buk zwyczajny odmiana purpurowa ,dąb szypułkowy odmiana  

kolumnowa, klon jawor , lipa szerokolistna. 

Park  dworski zabytkowy  w  Mężeninie – nr rej. A-138 z dnia 31.12.1983 r.  

Założenia parkowe zajmują powierzchnię 7,5 ha .Układ i  rozmieszczenie drzew pomnikowych 

,głównie dębów ,sugeruje jego naturalne pochodzenie – prawdopodobnie starodrzew leśny 

przekształcono w park. Z nasadzeń ,głównie późniejszych (XVII – XVIII- wiecznych),pochodzą 

lipa , klon i inne. 

 
Fot.4.  Nasz rezerwat – piękno krajobrazu nad Starorzeczem Bugu 

 

Park zabytkowy w  Ruskowie- nr rej.A-117/1052 z 22.V.1974 r , uzup.4 III 1982 r. 

Położony w dolinie rzeki Tocznej  wchodzący w skład zespołu pałacowego . Teren parku 

ogrodzony jest murem kamienno- ceglanym. Drzewa rosną w luźnych skupieniach tworzących 

przeważnie zwarcie półpełne. Do dominujących gatunków należą : lipa drobnolistna , klon 

pospolity , kasztanowiec  biały ,jesion  wyniosły, topola czarna , grab pospolity a z iglaków  świerk  

pospolity  i  sosna  pospolita. 

Park  dworski  zabytkowy  w  Puczycach   -  Nr rej. A-184 z dnia 10.04.1990 r. obejmuje 

zespół dworski z przełomu XIX/ XX  w. 
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2.4. Zespoły  przyrodniczo – krajobrazowe  

      W granicach gminy  Platerów zaprojektowano jeden zespół przyrodniczo – krajobrazowy 

obejmujący fragment doliny Tocznej na południe od Czuchowa  p.n.   „Dolina  Tocznej „ 

 Fragment doliny rzeki Tocznej o zróżnicowanym krajobrazie ,obejmujący  łąki, łozowiska, 

torfianki i  starorzecza. Różnorodność zbiorowisk roślinnych pociąga  za  sobą duże  

zróżnicowanie żyjącej tam fauny. Stwierdzono tu kilka  gatunków ptaków zagrożonych 

wyginięciem .Starorzecza  i  torfianki są miejscem życia i odbywania godów kumaków nizinnych i 

innych  płazów. 

Rolę głównego korytarza powiązań przyrodniczych pełni rzeka Bug . Jest to zarazem ważny 

krajowy i jednocześnie międzynarodowy korytarz ekologiczny. Rolę korytarza ekologicznego o 

znaczeniu regionalnym pełni dolina rzeki Tocznej. 

 
Fot.5.  To nasze ” tropikalne”  rośliny w rezerwacie. 

 

Rzeka Bug od szeregu lat prowadzi wody pozaklasowe (klasa czystości wg danych z 2001 r i 

2002 r  badana w punkcie pomiarowym powyżej ujścia wsi Kamianka -  woda nie odpowiadająca 

normom pod względem bakteriologicznym , fizyczno- chemicznym i ogólnym , a wskaźnikiem 

decydującym o klasie  jakości wód jest fosfor ogólny i zawiesina ogólna).  Pośrednim źródłem 

zanieczyszczeń Bugu są jego dopływy, na odcinku przebiegającym przez gminę do Bugu 

dochodzi rzeka Toczna , Litewnik oraz cieki Oczka, Chlebczanka.  Punkt monitoringu rzeki 
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Toczna  w Ruskowie wykazują, że rzeka prowadzi cały czas wody pozaklasowe , woda nie 

odpowiada normom  pod względem  bakteriologicznym, fizyczno-chemicznym i ogólnym. Na stan 

czystości rzek duży wpływ mają: 

-brak dobrze rozwiniętego systemu kanalizacji sanitarno – ściekowej  

-spływy powierzchniowe nawozów mineralnych i środków ochrony roślin stosowanych w 

rolnictwie. Błękitna wstęga Bugu łączy i dzieli województwo podlaskie , mazowieckie i lubelskie. 

Pośród łąk i lasów toczy swoje wody nieokiełzana, dziewicza rzeka , po obydwu jej brzegach 

rozciągają się wspaniałe przyrodniczo tereny  oraz  z panoramą na zabytkowy  sąsiedni   

Drohiczyn położony na wzniesieniu po drugiej strony rzeki. 

     Znaleźć tu i w całej okolicy  można zabytki , zniszczone przez ząb czasu i zawieruchy historii  

niektóre z nich położone są  także na terenie gminy Platerów . 

 

Krajobraz kulturowy gminy tworzą liczne obiekty wpisane do rejestru zabytków wśród, których 

można wymienić: 1  

CHŁOPKÓW - kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1880 r. ,Nr rej.A-219 z dn. 

22.03.1993 r.  

GÓRKI 

a) Zespół kościoła par. p.w. św. Wojciecha bpa. Nr rej. A-169 z dn. 23.03.1967 . 

b) kościół, mur., bud rozpocz. 1517 lub 1529, kontynuacja 1622 i 4 ćw, XVII w., restaur. XIX s XX 

w. b. dzwonnica, mur., XVII/ XVIII w; 

HRUSZNIEW KOLONIA 

a) Zespół pałacowy. Nr rej. A-91/503 z dn. 26,03.1962 r. oraz A-7 z dnia 29.03.1999 r. w  skład 

wchodzi : 

  pałac, mur., 1 pół. XIX w., przebud. po 1866 r. i w 1. 90-XX w,  oficyna, mur., 

dom ogrodnika, mur., 1866 r. d. kuchnia angielska, mur., 1866 r. ,lodownia, mur., 

 stajnia cugowa, mur., l. 90-XIX w. ,obora I, mur.,  obora II, mur., spichlerz, mur., l. 90-XIX w 

,magazyn zw. "Arkada", mur., po 1866 r. ,magazyn zbożowy, mur., lata 90-XIX w. ,lamus, mur., 

m. gorzelnia, mur., !. 70-XTX w. ,dom gorzelanego, mur., magazyn spirytusu, mur., brama 

główna, mur., park pałacowy, z pierwszej połowy XIX w. 
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Fot. 6.  Aleja lipowa w Górkach. 

MĘŻENIN- Zespół dworski. Nr rej. A-138 z dn. 31.12.1983 r. tj.: dwór, mur., XIX/XX w., 

przebudowa , 1936 r. , brama wjazdowa, mur., park dworski, XIX w. 

MYSZKOWICE - Osada wczesnośredniowieczna. Nr rej. A-lll/921 z dn. 20.10.1971 r. oraz 

decyzja z dnia 02.07.2001 r. 

OSTROMĘCZYN - Osada wczesnośredniowieczna. Nr rej. A-l 12/941 z dn. 05.11.1971 r. oraz 

decyzja z dnia 02.07.2001 r. 

PUCZYCE - Zespół dworski. Nr rej. A-184 z dn. 10.04.1990 r. - dwór, mur., XIX/XX w  park 

dworski, XIX w. 

RUSKÓW -  a) Zespół kościoła par. p.w. Św. Izydora, Nr rej. A-216 z dn. 23.03.1993 r. -. kościół, 

mur. 1905-1908 r. ,. ogrodzenie, mur., 1905-1908 r. 

b)Zespół dawnego kościoła par., ob. cmentarnego, p.w. Wniebowzięcia NMP, Nr rej. A-94/508 z 

dn. 26.03.1962 r. obejmujący : kościół, mur., 1646 - 1666 r., rozbudowany 1854 r. ,cmentarz 

przykościelny, dzwonnica, mur., XVII w. 

c)Zespół pałacowy. Nr rej. A-117 z dn. 22.05.1974 r. w skład którego wchodzi :  

 pałac, obecna  szkoła, mur., początek XIX w., przebud. l. 70 i 80-XIX w. i 1910 r., nadbud. 1963 

r. ,czworak I, mur., k. XIX w. ,czworak II, mur., k. XIX w. ,stróżówka, mur., k. XIX w. ,stajnia, ob. 

świetlica, mur. l pot. XIX w. , spichlerz, mur., k, XIX w. , 

ogrodzenie z kapliczką, mur., 2 pół. XIX w., park pałacowy, k. XIX w. 
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d)Osada wczesnośredniowieczna. Nr rej. A-113/944 z dnia 12.12.1971 r. oraz decyzja z dnia 

02.07.2001 r. 

 

2.5. Obiekty zainteresowania  konserwatorskiego 

 

CHŁOPKÓW 

a)Dom Nr 19, drewn., l. 20-XX w. Dom Nr 20, mur , pocz. XX w.  

b)Dom Nr 23, drewn., pocz. XX w.  

c)Dom Nr 26, drewn., pocz. XX w.  

d)Wiatrak koźlak, drewn., ok. 1933 r.A 

CZUCHÓW 

a)Dom Nr 35, drewn , l. 20-XX w.  

b)Dom Nr 40, drewn., 1.30-XX w.  

c)Dom Nr 41, drewn., l. 20-XX w. 

CZUCHÓW - PIEŃKI  

a)Kaplica, mur., pocz. XX w. Ośmiorak, mur., pocz. XX w. 

GÓRKI  

a)Dom Nr 3, mur., pocz. XX w. 

HRUSZNIEW 

a)Dom Nr 5, mur., pocz XX w.                           

b)Dom Nr 18, mur., pocz. XX w.  

c)Dom Nr 24, mur., pocz. XX w,  

d)Dom Nr 26, mur., ok. 1903 r.  

e)Dom Nr 27, drewn., pocz. XX w.  

f)Dom Nr 29, mur., pocz. XX w  

g)Dom Nr 34, drewn., l. 20-XX w. 

HRUSZEW  

a)Dom Nr 16, drewn., l. 20-XX w.; 

b) Dom nr 29, mur., ok 1903 r.; 

c) Dom nr 34,drewn., pocz. XX w. 

KISIELEW 

a)Zespół folwarczny: 

dwojak I, mur., 2 pół. XIX w. 



 19 

dwojak II, mur., 2 pół. XIX w.  

b)Dom Nr 9,drewn., pocz XX w.  

c)Dom Nr 70, drewn., pocz XX w.  

d)Dom Nr 90, mur., 1900 r.  

e)Dom Nr 92, drewn , pocz XX w.  

f)Dom Nr 102, drewn , pocz XX w. 

LIPNO 

a)Kaplica p.w. Nawiedzenia NMP, mur,, 1910 r.  

b)Dom Nr 33, drewn., pocz. XX w.  

c)Dom Nr 34 A, drewn., pocz. XX w. 

MĘŻENIN 

a)Dom Nr 30, mur., pocz XX w,  

b)Dom Nr 40, drewn., pocz. XX w.  

c)Dom Nr 44, drewn., k. XIX w. 

OSTROMĘCZYN      Zespół folwarczny: 

a)ośmiorak, mur-, ok. pół. XIX w. 

b)trojak I, mur., ok. pół. XIX w. 

c)trojak II, mur , ok. pół. XIX w, 

d)Dom Nr 1, drewn., l. 20-XX w. 

e)Dom Nr 27, drewn., l. 20-XX w. 

f)Dom Nr 49, drewn., l. 20-XX w. 

g)Wiatrak koźlak, drewn., 2 pół, XIX w.                   . 

PLATERÓW 

a)Kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Sw., drewn., L 30 - XX w.  

b)Magazyn (podworski), mur., k. XIX w.  

c)Wieża ciśnień, mur. l .20-XX w. 

PUCZYCE 

a)Dom Nr 53, drewn., l. 30-XX w.  

b)Młyn elektryczny, mur , pocz. XX w. 

RUSKÓW 

a)Dom Nr 26, drewn., l. 20-XX w.  

b)Dom Nr 27, drewn., l. 20-XX w 

c)Dom Nr 54, drewn., l. 20-XX w. 

d)Dom Nr 67, drewn., 5. 20-XX w. 
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ZABORZE  

a)Młyn wodny, drewn., 1920 r. 

 

Obiekty postulowane do wpisu do rejestru zabytków. 

c)Plebania, mur., pół. XIX w., w zespole kościoła par, w Chłopkowie. 

d)Kaplica cmentarna p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, mur., 1898 r., w Górkach 

e)Plebania, mur., pocz. XX w przy kościele par. w Ruskowie. 

 

3. Powierzchnia i ludność 1   

   

 Powierzchnia gminy  Platerów wynosi 129 km2  w tym powierzchnia poszczególnych wsi  
 

Tabela 3 . Powierzchnia sołectw na terenie gminy Platerów 

Nazwa      sołectwa Powierzchnia 
w ha 

Nazwa Powierzchnia 
w ha 

Chłopków 568,98 Mężenin 730,80 

Chłopków - Kolonia 435,86 Mężenin - Kolonia 239,20 

Czuchów 376,32 Michałów 419,09 

Czuchów- Pieńki 900,17 Myszkowice 315,06 

Falatycze 969,07 Nowodomki 68,76 

Górki 209,89 Ostromęczyn  629,08 

Hruszew 565,20 Ostromęczyn- Kolonia 327,92 

Hruszniew 471,95 Platerów 588,31 

Hruszniew- Kolonia 534,10 Puczyce 674,98 

Kamianka 98,26 Rusków 2024,78 

Kisielew 899,00 Zaborze 348,80 

Lipno 553,36 RAZEM 12897 

 

 

Liczba ludności gminy Platerów na koniec 2005r. wynosiła 5433 osób wg danych statystycznych. 

( na koniec roku 2014 była 5106 osób)  

                                                 
1 Informacje z  Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Łosicach 
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Wg danych własnych  Urzędu Gminy  liczba ludności w poszczególnych sołectwach na koniec 

2006 r. przedstawia tabela nr 4 : 

 

 

Tabela 4  Ludność gminy w poszczególnych wsiach 

miejscowość Liczba ludności na dzień  miejscowość Liczba ludności na dzień 

31.12. 

2004 

31.12. 

2006 

31.12. 

2014 

31.12. 

2004 

31.12 

2005 

31.12 

2014 

31.12. 

2006 

Chłopków 183 191 190 Mężenin 228 225 209 225 

Chłopków -
Kolonia 

78 77 77 Mężenin- 
Kolonia 

153 152 132 152 

Czuchów 184 177 169 Michałów 102 102 100 102 

Czuchów- 
Pieńki 

158 155 143 Myszkowice 135 140 132 140 

Falatycze 338 335 300 Nowodomki 87 92 82 92 

Górki 188 187 185 Ostromęczyn  276 272 245 272 

Hruszew 196 193 188 Ostromęczyn- 
Kolonia 

150 152 131 152 

Hruszniew 234 234 212 Platerów 812 797 807 797 

Hruszniew- 
Kolonia 

207 198 169 Puczyce 317 312 320 312 

Kamianka 109 109 101 Rusków 397 400 362 400 

Kisielew 447 440 400 Zaborze 104 109 101 109 

Lipno 379 375 351 RAZEM 5462 5423 5106 5424 

 

Gęstość zaludnienia w gminie na koniec 2005 r. wynosiła  42 osoby/km2   osiągając wartość 

nieznacznie niższą niż średnia powiatu 43 osoby/km2, bardzo różniła się od gęstości  zaludnienia 

województwa, która wynosiła 145 osoby/km2  ( w roku 2014 ta gęstość zaludnienia zmalała do  

39,59 osoby/km2   utrzymując wartość niższą niż średnia dla powiatu 41 osoby/km2   , i znacząco 

niższą w porównaniu do województwa mazowieckiego - 142 osoby/km2 ) 

    

       Analiza danych z ostatnich lat wskazuje na stałą tendencję spadkową liczby ludności w 

gminie . Spowodowane jest to ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji . 

Saldo przyrostu naturalnego  i migracji w porównaniu do końca 2004 r. uległo na koniec 2014 r. 
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pogorszeniu  ale wartość te w gminie nadal utrzymują tendencje ujemne i  wynosiły  wg stanu na 

31.12.2015 r.: 

 - przyrost naturalny  - 2 osoby  

-  saldo migracji – 8 osób  

Charakterystyczna jest również stała tendencja zmian w strukturze wiekowej społeczeństwa.  

      Maleje liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym  i jednocześnie wzrasta liczba ludności i 

to szczególnie szybko i niekorzystnie w wieku poprodukcyjnym . 

      Procentowy udział ludności wg ekonomicznych grup wieku (w % do liczby ludności ogółem)  

na przełomie roku 2004 i 2005  oraz w 2015 roku przedstawia poniższa tabela 5 

 

Tabela 5  Procentowy udział ludności wg ekonomicznych grup wieku  

Wskaźnik Jedno 

stka 

Rok  

2004 

Rok 2005 Rok 

2014 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym % 

ludności 

ogółem 

23,0 22,0 21,2 

Ludność w wieku produkcyjnym 55,7 56,5 52,4 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 21,3 21,6 26,4 

 Wg danych GUS 

Prognoza demograficzna dla powiatu łosickiego i także dla Gminy Platerów wskazuje  na 

pogłębiający  się stały spadek liczby ludności i do roku 2030 zmaleje ta liczba o  około 9%. 

 

4. Rolnictwo 2             

 

 Gmina Platerów jest gminą typowo rolniczą . W strukturze własnościowej dominują 

gospodarstwa indywidualne . W ich władaniu znajduje się wg NSP za rok 2002  - 9933,65 ha (tj. 

77% powierzchni ogólnej ) oraz 8932 ha użytków rolnych tj. 98,6%  ich powierzchni w granicach 

administracyjnych gminy. Z danych spisowych za rok 2010 – te powierzchnie się potwierdzają. 

  

Według powszechnych spisów rolnych  w 1996 r. liczba gospodarstw rolnych wynosiła 1031 a w 

2002 r. działało 1127 gospodarstw  rolnych , natomiast według ewidencji podatków i opłat w 

gminie wg stanu na dzień 04.04.2007r.  zaewidencjonowanych było 1844 gospodarstw rolnych , a 

aktualnie na rok 2014 zaewidencjonowanych było 1852 gospodarstwa rolne( wg przepisów 

                                                 
2 źródło informacji – strona internetowa GUS- www.stat.gov.pl.- Narodowy Spis Powszechny 2002 r, 

Powszechny Spis Rolny z 1996 r. i 2002r i 2010 r 

http://www.stat.gov.pl.-/
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dotyczących minimalnej powierzchni gruntów powyżej 1 ha przeliczeniowego –  formalny wzrost 

wiążę się to z kwestiami dziedziczenia i przekazywania działek w rodzinach, itp.). 

 

         Strukturę gospodarstw rolnych w odniesieniu do ich powierzchni przedstawia  poniższa 

tabela 6 

 

 

Tabela 6 Struktura gospodarstw rolnych w odniesieniu do ich powierzchni  

Wielkość 

gospodarstw 

w ha 

Ilość  gospodarstw rolnych wg stanu  

1996r 2002r 04.04.2007r 2010 2014 

Od1 do 2 ha 92 136 616 778 854 

Od 2 do 5 ha  250 226 582 448 441 

Od 5 do 7 ha 189 145 219 194 192 

Od 7 do 10 ha 217 159 223 216 180 

Od 10 do 15 ha 193 167 137 130 118 

Od  15 do 20 ha 57 58 67 66 64 

Od  20 do 50 ha 31 70 1 1 

Od  50 do 100 ha 0 3 1 1 

100ha i więcej 2 0 1 1 

 

Z powyższych danych wynika, że : 

  W roku 2007 aż 65% gospodarstw rolnych to gospodarstwa o powierzchni do 5 ha  a 

średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,63 ha fizycznych i 3,64 ha 

przeliczeniowych . 

 W roku 2014 jest niewielka różnica -  64,5 % gospodarstw rolnych to gospodarstwa o 

powierzchni do  5 ha Średnia pow. Gospodarstwa rolnego wynosi obecnie  4,69 ha 

fizycznych i  3,75 ha przeliczeniowych . Świadczy to  nadal o utrzymującym się niestety   

znacznym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych. Faktem jest ,że grunty orne z tych 

drobnych gospodarstw wydzierżawiane są większym producentom ( jest to poprawa  

formalna w odniesieniu do użytkowników, ale nie faktyczna stała zmiana tej struktury). 

 W roku 2014 grunty orne zajmują  6034 ha co stanowi 46,6% powierzchni Gminy i 66,8 

% użytków rolnych; 
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 W roku 2014 łąki i pastwiska zajmują  1819 ha co stanowi 14,2% powierzchni Gminy i 

20,96 % użytków rolnych 

Wg   danych z Powszechnych Spisów Rolnych  z roku 1996 i 2002 i 2010 r oraz danych 

statystycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie za rok 2006 i 2010 

powierzchnia użytków rolnych ,gruntów ornych , łąk i pastwisk  gospodarstw indywidualnych w 

gminie przedstawia poniższy wykres 2 . 

 

Wykres 2     Powierzchnia użytków rolnych ,gruntów ornych , łąk i 

pastwisk  gospodarstw indywidualnych w gminie Platerów 
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W roku 2006 powierzchnia  użytków rolnych  wchodzących w gospodarstwa indywidualne 

wynosiła 8941 ha co stanowi 68% ogólnej powierzchni gminy, a w roku 2010 była ona wyższa i 

wynosiła  9185 ha użytków rolnych , czyli 69,83% ogólnej powierzchni.  

 Grunty orne zajmują  w roku 2010 powierzchnię 6605 ha , czyli 50,24 % powierzchni 

gminy i 73,87 % użytków rolnych. 

 Łąki i pastwiska mają ogólną powierzchnię 1978 ha , czyli 15,04  % powierzchni gminy; 

 We władaniu indywidualnych gospodarstw  pozostaje użytków rolnych 8833 ha, 

czyli 67,18 % całej  powierzchni Gminy – w tym grunty orne stanowią  6431 ha, a 

łąki i pastwiska 1862 ha ( dane z UG z 31.12.2015 r); 

W stosunku do roku 2002  powierzchnia użytków rolnych osób fizycznych wchodzące w skład 

gospodarstw rolnych  zmniejszyła się o 0,1 %  a powierzchnia gruntów ornych zmniejszyła się 

również o 0,1%.( do roku 2014 o 0,15 %,i identycznie powierzchni gruntów rolnych 

Znaczny udział użytków zielonych wynika po części z położenia gminy w dolinie Bugu i 

występowania dosyć rozległych dolin małych cieków – Tocznej i Chlebczanki.  Około 60% 
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obszaru gminy położona jest w Parku Krajobrazowym, gdzie obowiązują uwarunkowania  w 

gospodarce rolnej z wykluczeniem obiektów uciążliwych  .  

Tabela nr 7  Powierzchnia i struktura zasiewów na terenie gminy Platerów3 

Lp.  

                     Rodzaj upraw 

Powierzchnia upraw w ha  wg danych PSR   z  roku  

1996 2002 2010 2014 

1 Zboża razem 4447 4941 5085 5391 

W tym : pszenica 568 535 520 480 

Żyto 1522 1162 995 847 

Jęczmień 149 241 340 750 

Pszenżyto 384 927 1120 1354 

Mieszanki zbożowe 1368 1628 2110 2060 

2 Kukurydza 4 35 161 258 

3 Strączkowe jadalne 5 5 7 7 

4 Ziemniaki 1115 541 500 225 

5 Przemysłowe 131 167 151 157 

6 Pastewne 30 48 30 8 

7 Pozostałe 359 115 497 234 

Ogółem : 6091 5852 6431 6380 

 Wg danych  GUS – spis rolny oraz UG Platerów 

 

Struktura zasiewów w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy wskazuje na  tendencje 

spadkowe powierzchni upraw roślinnych  oraz zmianę kierunków zasiewów  i upraw.  

Największe zmiany nastąpiły w uprawie żyta – powierzchnia upraw zmniejszyła się o 11 % oraz  

ziemniaka ,którego spadek nastąpił o 55% . Znaczny wzrost areału  nastąpił w uprawie  

jęczmienia  w ostatnich latach o 100%, pszenżyta  (o184% w stosunku do roku 2000) i 

mieszanek zbożowych  ( o 50,5%) – w stosunku do lat 1996 i 2002. 

Reasumując na terenie gminy uprawia się przede wszystkim: 

 zboża ( 5391 ha ), które są uprawiane w 82,5 % ogólnej liczby gospodarstw  

 ziemniaki ( 225 ha)  przez 30,0 % ogólnej liczby gospodarstw , warzywa przez 32% 

ogólnej liczby gospodarstw  

 sady – ok. 917 ha w tym 88% stanowią jabłonie 

 krzewy owocowe i plantacje jagodowe – ok. 47 ha w tym 89,1% stanowią porzeczki 

                                                 
3 wg danych z Powszechnych Spisów Rolnych 
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Na terenie gminy nie ma dużych, specjalistycznych gospodarstw w zakresie produkcji roślinnej. 

Zdecydowana większość gospodarstw to gospodarstwa średnie, wielokierunkowe oraz 

sadownicze. 

Tabela nr 8 Gospodarstwa rolne utrzymujące zwierzęta gospodarskie4 

Lp wyszczególnienie Pogłowie w sztukach 

1996r % ogółu 

gosp. 

rolnych 

2002r  % ogółu 

gosp 

rolnych 

2016 r. 

1.01.2016 

% ogółu 

gosp 

rolnych 

1 Bydło 3527 76,2 2472 46,9 2603 23,6 

W tym krowy 1556 73,5 1143 43,7 1450 12,8 

2 Trzoda chlewna 11750 71,5 11890 49 17141 51,8 

W tym lochy 1063 - 1488 360  

3 owce 337 7,2 113 0,7 6 0,5 

4 kozy 0 0 104 2,8 17 1,4 

5 konie 261 20,4 122 6,8 176 7,8 

6 kury 14111 Bd 9650 42,5 16800 2,5 

 Wg danych GUS – spis rolny oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Łosicach 

 

Wykres  3 .Indywidualne gospodarstwa rolne wg celów produkcji w roku 

1996 i 2002 i 2010 

 

 

  Tabele i wykresy - Wg danych GUS – spis rolny 

                                                 
4 Dane na podstawie spisów  rolnych z 1996 r i 2002 i 2010 r. 
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Jakość i klasy gleb 

 

Większość gruntów rolnych na terenie gminy charakteryzuje się dobrą  

i bardzo dobrą przydatnością rolniczą. 

Ilość i jakość poszczególnych klas gleb na terenie gminy Platerów przedstawia się następująco: 

gleby  ; klasy  I-  39,94ha , klasy II-  3225,83ha , klasy III-  3928,25ha ,                                   

            klasy IV-1503,26ha ,  klasy V -400,45ha 

               

Rysunek 2: Klasy gleb Gminy Platerów. 

 

Dane uzyskane w wyniku spisu powszechnego z 2010 r. – Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań , powszechny spis rolny - w części rolnictwo  podano, że  na 1217 gospodarstw 

rolnych działalność gospodarczą prowadzą : 

 wyłącznie działalność rolniczą -928 gospodarstwa 

 wyłącznie działalność pozarolniczą (która stanowi sposób utrzymania się rodziny) - 15 

gospodarstw / *a produkcja żywności u nich  jest tylko wyłącznie na własne potrzeby/ 

 działalność rolniczą i pozarolniczą prowadzą – 118 gospodarstw; 

 nie prowadzą działalności rolniczej i pozarolniczej 156 gospodarstwa / które są w 

ewidencji gospodarstw – jest to po prostu Dzierżawa innym podmiotom gruntów/ 

Z powyższego wynika ,że działalność rolnicza jest dominującą sferą naszych gospodarstw 

wiejskich. 

 Z ogólnej liczby gospodarstw zbadanych wybranych statystycznie  w sposób losowy ale zgodny 

z reprezentatywnością naszej populacji - 110 gospodarstw domowych  prowadziło działalność w 

obrębie jednej sekcji działalności pozarolniczej  w tym z zakresu  : 

 handlu – 44 

 przetwórstwa przemysłowego  obejmujące działalność rękodzielniczą- 16 



 28 

 budownictwa  - 7 

 stolarstwa – 8 

 usług różnych -17 

 transportu i magazynowania- 16  

 agroturystyki , wynajmu pokoi – 2  

Spośród 1812 / wg danych spisowych w r.2010/ gospodarstw domowych głównym źródłem 

utrzymania jest 

-   praca na własny rachunek  - dla  520 gospodarstw w tym : 

 w rolnictwie – 468 

 poza rolnictwem 52 

- praca najemna dla 397 gospodarstw 

- pozostałe źródła -895 w tym emerytury i renty dla 828 gospodarstw 

 z ogółu gospodarstw domowych : 

 26 % gospodarstw utrzymuje  się z pracy na rachunek własny w  rolnictwie ,  

 25% z pracy poza rolnictwem  i pracy najemnej ,  

 46%  renty i emerytury  

 inne źródła 3%  

( w oparciu o dane z Narodowego Spisu Rolnego -2010) 

 

5. Gospodarka i rynek pracy 

 

Położenie gminy Platerów  w pasie gmin nadbużańskich , objętych szczególną ochroną 

środowiska przyrodniczego ze względu na cenne zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe , 

znajdujące się w części Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” i  „ Nadbużańskiego 

Parku Krajobrazowego” oraz  obszarów specjalnej ochrony NATURA 2000 wyklucza  rozwój 

przemysłu  uciążliwego dla środowiska . 

Poza niekorzystną sytuacją demograficzną w gminie Platerów można zaobserwować niepokojące 

ruchy ekonomiczne związane z przedsiębiorczością w regionie. Platerów stanowi lokalny węzeł 

komunikacji samochodowej , kiedyś także kolejowej.  Biegnie  tędy  trasa nr 19 : Lublin - 

Białystok, mamy połączenia do ciągów komunikacyjnych Warszawa - Siedlce – Sarnaki - 

Białystok, Warszawa - Janów Podlaski – Terespol. Położenie na zbiegu szlaków 

komunikacyjnych sprzyja ponadlokalnym kontaktom gospodarczym. Przez gminę przebiega linia 



 29 

kolejowa Warszawa - Hajnówka ze stacją w Platerowie. Stanowi ona dogodny punkt wypadowy 

dla turystów udających się w pobliskie tereny nadbużańskie.  

Przedsiębiorczość na terenie gminy Platerów w roku 2010 kształtowała się na poziomie znacznie 

niższym niż obserwowany dla województwa mazowieckiego i tak utrzymuje się niestety obecnie. 

Wskaźnik liczby przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców według rejestru REGON był niższy 

niemal o 20 % od wyniku województwa. Trochę lepiej, choć nadal niekorzystnie w stosunku do 

poziomu wojewódzkiego w roku  2011 i 2012 kształtował się wskaźnik nowo rejestrowanych 

podmiotów w systemie REGON na 10 tys. mieszkańców.  Szczegółowe dane wg 

zweryfikowanych danych dla obydwu wskaźników dla roku 2010 przedstawia poniższa tabela / 

zmiany w latach 2011 i 2012 są niewielkie  i nie rzutują na wnioski z roku 2010. 

Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2005 r. i ich dynamika w latach 2002-

2005 wskazuje stałą tendencję spadkową .  

Liczba podmiotów na 1000 ludności w roku 2005   wynosi 31,9  przy średniej  powiatu łosickiego,  

na tle województwa mazowieckiego 47,7 do 60 . 

 Wg danych  statystycznych – porównując dane  za rok 2005  i 2015 należy stwierdzić  

nieznaczny ok.15%  spadek  zainteresowania rejestrowaną działalnością gosp. - w tabeli nr 9 

Tabela 9 Osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą wg wybranej sekcji  

Lp Branża  Liczba podmiotów gospodarczych w 

roku 

Wzrost/spadek 

 

2004 2015 

1 ogółem 137 116 -15,3 

2 Przetwórstwo przemysłowe 17 15 - 11,8 

3 budownictwo 24 17 -29,2 

4 Handel i naprawy 49 41 - 16,3 

5 Hotele  4 2 -50,0 

6 Transport , gosp. 

magazynowa 

12 12 0 

7 Pośrednictwo finansowe 4 3 -25,0 

8 Obsługa nieruchomości 8 6 -25,0 

 Wg danych z systemu CEIDG) 
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Wykres 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON wg 

sektora własności – gmina Platerów bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne 

w rolnictwie5 

 

 

W  końcu grudnia  2005 w rejestrze REGON  było zarejestrowanych  było 166 podmiotów 

gospodarczych (bez rolników indywidualnych) . W porównaniu ze stanem na koniec roku 2014 ( 

zarejestrowanych były faktycznie działające 222 podmioty w Gminie, co w przeliczeniu na 10000 

mieszkańców daje liczbę  437 ) - zatem  w ciągu 10 lat bilansowo  liczba podmiotów  wzrosła. 

  

 Tabela 10.  Wskaźniki przedsiębiorczości dla roku 2013 

 

Jednostka terytorialna 
Podmioty wpisane do rejestru 

REGON na 10 tys. ludności 

Jednostki nowo zarejestrowane 

w rejestrze REGON na 10 tys. 

ludności 

Województwo 

mazowieckie 
1 299 127 

 Gmina Platerów 437 92 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych , które  pochodzą z CEIDG) 

 dla Gminy Platerów zostały one przeliczone na 10 000 mieszkańców 

                                                 
5 dane ze strony internetowej GUS w Warszawie , www.stat.gov.pl – pracujący podregion ostrołęcko-

siedlecki  

http://www.stat.gov.pl/
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Z danych zaprezentowanych powyżej wynika, iż poziom przedsiębiorczości w gminie Platerów 

jest znacznie niższy niż w całym województwie. Wskaźnik nowo zarejestrowanych podmiotów nie 

pozwala przypuszczać, aby w najbliższym czasie sytuacja ta mogła ulec zmianie. Sugeruje 

raczej, iż w gminie brak jest porównywalnego do poziomu wojewódzkiego środowiska 

sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.   

Trudną sytuację ekonomiczną mieszkańców gminy Platerów odzwierciedla również poziom 

wynagrodzeń w powiecie łosickim. Według danych GUS średnie wynagrodzenie brutto 

w powiecie w roku 2009 wynosiło 2 646,05 PLN, gdy w tym samym czasie średnie 

wynagrodzenie dla całej Polski wyniosło 3 315,38 PLN, natomiast dla województwa 

mazowieckiego aż 4 179, 63 PLN. Na przestrzeni lat 2005 – 2009 wynagrodzenia w kraju wzrosły 

średnio o 32,25%, w województwie mazowieckim o 29,52% natomiast na terenie powiatu 

łosickiego o 31,75%. Taka tendencja utrzymuje się niestety w latach 2011 – 2015 i nie ma w tej 

chwili szans na jej odwrócenie. Szczegółowe dane na temat wysokości wynagrodzeń w latach 

2005 – 2009 przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 11.  Średnie wynagrodzenie brutto w latach 2005 – 2009 (w zł.) 

2005 2006 2007 2008 2009

Polska 2 506,93 2 636,81 2 866,04 3 158,48 3 315,38

Mazowieckie 3 227,04 3 381,13 3 670,84 4 036,26 4 179,63

Powiat łosicki 2 008,38 2 094,12 2 223,68 2 486,81 2 646,05 Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS i powiatu łosickiego 

     W roku 2009 wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej 

(Polska = 100) w powiecie łosickim kształtował się na poziomie 79,8. Rok wcześniej wskaźnik ten 

wynosił 78,73. Niestety takie niekorzystne relacje płac utrzymują się nadal  w latach 2011 i 2012, 

a nawet się pogłębiają  - bowiem wg ostatnich danych powyższy wskaźnik  wynosi jedynie 

79,1%, a w roku 2015 nawet jeszcze mniej -77,95% wynagrodzenia krajowego. Podmioty sektora 

prywatnego (182) stanowiły  81,98 % wszystkich podmiotów w rejestrze w 2015 r.. Wśród nich 

dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  (142 podmioty) stanowiąc 

63,96 % ogólnej liczby podmiotów tego sektora. W grudniu 2015 roku przeciętne zatrudnienie w 

sektorze przedsiębiorstw wynosiło 214 osób i było wyższe o 3,2% niż w grudniu 2014 r. i o 6,9% 

wyższe niż w grudniu 2013 r.   Zatrudnienie dominuje w sektorze publicznym i stanowi  68,3 % 
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pracujących w roku 2015,  natomiast  w roku 2014 -  68,8%  . W tym zatrudnieniu dominują 

kobiety.  

Wykres 5 .Rynek pracy bez osób pracujących w  indywidualnych 

gospodarstwach rolnych  na przełomie lat 2001-2005 

Wykres 6.Pracujący wyłącznie lub głównie obszarze swoim gospodarstwie 

rolnym  wg NSP obszarze 2010 roku 

(Wykresy sporządzone zostały na podstawie dostępnych danych dla Gmin – wg Narodowych Spisów 

Powszechnych) 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych z terenu gminy Platerów na koniec 2005 roku wynosiła 

ogółem 422 osoby  w tym 247 mężczyzn i 175 kobiet.  W odniesieniu do roku ubiegłego 

(zarejestrowanych 421 osób). W roku 2014 to bezrobocie   wynosiło 407 osób i przez poprzednie 

lata  utrzymuje się na  podobnym poziomie z wahaniami jak średnia w powiecie łosickim. 

Natomiast w odniesieniu  do roku 2013 (zarejestrowanych było 428 osób ) ,liczba bezrobotnych 

na terenie gminy spadła o 21 osób .Ogółem bezrobotni w roku 2015 stanowili 11,4% 

mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym . Stopa bezrobocia zarejestrowanego w powiecie 

łosickim w 2015 r. wynosiła 11,5%, była najniższa wśród powiatów podregionu ostrołęcko-

siedleckiego wynoszącego 13,5% . 
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6. Budżet  gminy 

O zamożności mieszkańców gminy świadczy wysokość budżetu gminy , na który składają się 

podatki i opłaty lokalne. W gminie Platerów  w roku 2005 dochód własny budżetowy wyniósł 

2 626,8 tys. zł co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje wartość 509,76 zł. W latach 2011 – 2015 

budżety te były znacząco wyższe od 13 757 do 16 856 tys zł – co daje wskaźnik na 1  

mieszkańca ponad 5 krotnie wyższy niż 10 lat wcześniej. 

 

Tabela A  Zestawienie  struktury dochodów (w złotych) gminy Platerów w latach 2011 - 2015 

Rok Dochody ogółem 

W tym: 

 

dochody 

własne 

 

subwencje 

 

dotacje 

 

Dofinanso

wania 

zadań 

Liczba 

mieszkańców na 

dzień 31 

grudnia: 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

13 757 593 

16 855 959 

14 262 120 

15 878 883 

15 779 997 

3 093 751 

4 484 154 

4 200 085 

4 898 088 

4 912 364 

6 437 081 

7 039 022 

7 233 964 

7 104 545 

6 803 291 

2 559 267 

2 511 489 

2 610 748 

3 573 521 

3 119 168 

1 667 494 

2 821 294 

217 322 

302 930 

945 174 

5233 

5168 

5147 

5106 

5070 

 

Dochody i wydatki (w złotych)  na 1 mieszkańca w latach 2011-2015 

 

Rok Dochód ogółem na 1 

mieszkańca (zł) 

Dochód własny na 1 

mieszkańca (zł) 

Wydatki ogółem na 1 

mieszkańca (zł) 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2 629 

3 262 

2 771 

3 110 

3 112 

591 

868 

816 

959 

969 

2 689 

3 145 

2 583 

3 136 

3 152 
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Wykres 7  Dochody  w złotych  w latach6/2011 – 2015/ 

Wykres 8 .Dochody i wydatki  na 1 mieszkańca w latach   /2011 – 2014/ 7 

Tabela 12 . Wydatki budżetu gminy w roku 2014  w porównaniu z latami 

2004 i 2005  wg danych UG 

 

Rodzaj wydatków % ogółem wydatków  

Rok 2004            Rok 2005 Rok 2014 

dotacje 1,1  1,6 19,35 

                                                 
6 Bank Danych Regionalnych – GUS - www.stat.gov.pl 
7 Bank Danych Regionalnych – GUS - www.stat.gov.pl 
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świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

9,2 15,2 18,8 

wydatki bieżące 65,2 76 63,6 

w tym : zakupy materiałów i usług 24,9 31,5 25,5 

wydatki majątkowe 23,8 6,5 18,9 

w tym inwestycje 100 96,5 97,8 

% wydatków inwestycyjnych na 

ochronę środowiska i gospodarkę 

wodną 

69,6 43,1 59.8 

 

7.     Infrastruktura  techniczna 

 
7.1        Sieć wodociągowa 

 

Na terenie gminy Platerów  98,7% mieszkańców gminy  korzysta z wody, zwodociagowane są 23  

wsie. Na koniec 2014 roku gmina posiada  4 stacje wodociągowe  (Platerów, Czuchów, Mężenin, 

Hruszniew ) zaopatrujące 22 wsie  a wieś Falatycze jest podłączona  do stacji wodociągowej w 

Kornicy. 

Obecnie sieć wodociągowa gminy Platerów liczy 109,4 km i dostarcza wodę do 1363 budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania , korzysta 4257 osób . 

Szacuje się, że na podłączenie do sieci wodociągowej oczekuje tylko około 60  mieszkańców 

gminy. Stały nadzór nad stanem jakości wody dostarczanej każdemu odbiorcy pełni Stacja 

Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach.   

 

7.2      Oczyszczalnie 

 

Gmina Platerów posiada dwie mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków: Hruszniew  i 

Kisielew oraz ostatnio oddaną do użytku w 2008 r. oczyszczalnię w Ruskowie. Wszystkie 
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oczyszczalnie zaprojektowane zostały dla potrzeb lokalnego systemu kanalizacyjnego 

obsługującego: osiedle budynków mieszkaniowych byłego PGR Hruszniew Kol., wsie Hruszniew, 

Falatycze, Ostromęczyn , hłopków oraz wsie Kisielew, Lipno, Nowodomki, Platerów, Kamianka 

(oczyszczalnia Kisielew); ta nowa dla m. Rusków i Hruszew. W ciągu roku do  oczyszczalni 

dopływa kanalizacją 34,6 dam3 ścieków. Dodatkowo do oczyszczalni Hruszniew 2.4 dam3/r 

ścieków dowozi się taborem asenizacyjnym. Maksymalna przepustowość oczyszczalni 

Hruszniew wynosi 84 m3/d, a oczyszczalni Kisielew  234m3/d. natomiast średnia przepustowość 

dobowa tych obiektów to 60 do 180 m 3   .Obsługują one  2879  mieszkańców a dostęp do 

kanalizacji sanitarnej posiadają  mieszkańcy  11  wsi  gdzie zamieszkuje 2912 osób   co stanowi 

57,44 % ogółu mieszkańców , korzysta z kanalizacji sanitarnej 54,4% .Obie oczyszczalnie 

pracują 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Są to nowoczesne obiekty odpowiadające 

współczesnym standardom technicznym i technologicznym, w dużym stopniu zautomatyzowane i 

nie wymagające stałej obsługi. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej  na koniec 2014 roku 

wynosiła 56,85  km ( na koniec 2015 roku –było to nawet 57,7 km) , podłączonych jest do sieci 

786 budynków mieszkalnych  i zbiorowego zamieszkania.  

W roku 2007  wykonano oczyszczalnię ścieków w Ruskowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 

we wsi Hruszew i Rusków ( dotyczyło to 540 mieszkańców, którzy uzyskali dostęp do kanalizacji.  

Zostanie  zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej  we wsi : 

- Ostromęczyn z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Hruszniew .  Obszary będące poza 

zasięgiem istniejących i projektowanej oczyszczalni  przewidywane są do wyposażenia w 

oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki bezodpływowe szczelne nie stwarzające zagrożenia dla 

środowiska  

 - Zrealizowano w 2015 r budowę kolejnych 120 ( a wcześniej wykonano 39  takich oczyszczalni 

– co dało dostęp do kanalizacji dla kolejnych 580 osób).  

   Podsumowując taki dostęp do kanalizacji ma obecnie 3459 osób , co stanowi 68,22% ogółu 

mieszkańców Gminy i jest to już jeden z wyższych wskaźników we wschodniej części woj. 

Mazowieckiego. 

 

7.3      Układ drogowy na terenie Gminy 

 

     Przez teren gminy przebiega linia kolejowa o znaczeniu państwowym: Siedlce- Czeremcha- 

Hajnówka –Nieznany Bór  oraz jest sieć dróg na obszarze Gminy Platerów  o ogólnej długości – 

184 km w tym drogi o nawierzchni twardej - 100,31 km z podziałem na kategorie:  -  drogi 
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krajowe- ok. 8 km w tym o nawierzchni twardej – 8 km,  - drogi powiatowe- 58 km -  o nawierzchni 

twardej- 58 km;  - W naszym utrzymaniu są  drogi gminne o łącznej długości - 117,99 km (w tym 

18,835 km o nawierzchni ulepszonej (bitumiczna i betonowa), 15,47 km o nawierzchni 

wzmocnionej żwirem). Pozostałe 83,685 km to niestety jeszcze  drogi gruntowe naturalne z 

gruntu rodzimego. Wskaźnik gęstości dróg twardych wynosi 77,78 km/100km2  powierzchni 

gminy i praktycznie ten parametr niewiele tylko odbiega od wskaźnika krajowego, który wynosi 

obecnie 79,0 km/100 km². 

    Stan dróg pomimo wielu starań władz Gminy jest nadal słaby , szczególnie drogi powiatowe i 

gminne wymagają modernizacji i budowy.  

 

7.4    Komunikacja zbiorowa 

 

 Gmina jest obsługiwany przez komunikację autobusową PKS i kolejową PKP .Komunikacja PKS 

, a teraz także podmioty prywatnych przewoźników i PKP realizuje powiązania regionalne z 

Hajnówką i Czeremchą   ( woj. podlaskie) i Siedlcami oraz Warszawą ( woj. mazowieckie) oraz 

powiązania wewnątrz wojewódzkie – realizowane poprzez połączenia przesiadkowe. 

 Brak jest  bezpośredniego połączenia z gminami : Drohiczyn, Przesmyki, Korczew i niestety z 

większością gmin powiatu łosickiego.  

     Dworzec PKP w Platerowie  niestety nie pełni już żadnej funkcji, nie ma tu sprzedaży biletów, 

ani poczekalni. Obiekt  pełni jedynie funkcję przystanka dworcowego.   

Podobnie nasze przystanki autobusowe jak dotąd, szacunkowo w 90%  nie są  nadal 

wyposażone w  zadaszenia , a istniejące nieliczne zadaszenia są  niestety zaniedbane i 

zdewastowane .  

    W ostatnich latach znacznie zmniejszyło się zainteresowanie mieszkańców do korzystania z 

komunikacji zbiorowej ( przybyło kilkakrotnie więcej samochodów osobowych). Zmalała liczba 

kursów wykonywanych przez środki transportu zbiorowego. 

 

 7.5     Energia elektryczna.8 

 

Teren gminy Platerów  jest obsługiwany przez Zakład Energetyczny w Białej Podlaskiej . 

Lokalne urządzenia elektroenergetyczne tworzą – stacja trafo 15/0,4 kV wraz z zasilającymi je 

liniami SN 15 kV, linie niskiego napięcia 0,4 kV częściowo wyposażone w osprzęt oświetlenia 

                                                 
8 dane ze Studium Uwarunkowań Gminy Platerów z roku 2002 aktualizowane w 2012 
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ulicznego, których zadaniem jest zaopatrywanie w energię elektryczną niskiego napięcia 

odbiorców w poszczególnych wsiach. 

W dobrym stanie technicznym są sieci lokalne we wsiach poddanych pełnej elektryfikacji w latach 

1978-1998, podczas której całkowicie zdemontowano stare, wyeksploatowane sieci , zastępując 

je sieciami nowoczesnymi , które zapewniają dostawę energii elektrycznej o właściwych 

parametrach technicznych , co stanowi ważne , pozytywne uwarunkowania społeczno- 

gospodarczego rozwoju wsi. Wsiami o dobrym stanie technicznym lokalnych sieci 

elektroenergetycznych są : 

Falatycze – reelektryfikacja w 1993 r.  

Czuchów i Czuchów Pieńki – w 1987 roku 

Mężenin  – w 1987 roku 

Górki – w 1981 roku.  

Hruszew – sieć lokalna w centrum wsi (stacja trafo 1 )  z roku 1998  

Wsiami posiadającymi sieci lokalne głównie z lat 70-77 są: Kisielew, Lipno, Ostromęczyn, 

Puczyce, Rusków, Kamianka, Hruszew (kolonia), Hruszniew(wieś).  

       W Ostromęczynie wymieniono sieć w roku 2013. 

Pozostałe wsie jak : Chłopków (stacja trafo , częściowo linia n.n.) oraz Platerów i Nowodomki 

(łącznie do modernizacji 3 stacje trafo i ok. 30% linii n.n) określa się ogólnie jako średni. 

Wsie o najstarszych sieciach lokalnych  to: 

Myszkowice – elektryfikowane w 1965 roku 

 Chłopków - Kolonia – w latach 1965-68 

 Hruszniew – Kolonia – w latach 1965- 67 

 Mężenin- Kolonia, Ostromęczyn- Kolonia, Michałów i Zaborze  w roku 1968  

W gminie Platerów od roku 1990 zmodernizowano całkowicie tylko jedną wieś – Falatycze- oraz 

wybudowano po jednej stacji trafo w Hruszewie i Platerowie. Na ogólną liczbę 68 stacji trafo 

15/0,4 kV  25 szt.(36,8%) to przestarzałe stacje typu ŻH 15 wymagające wymiany na 

nowoczesne stacje  na słupach wirowanych ,do montażu transformatorów do 250 KVA a nawet 

400 KVA. 

 W ujęciu statycznym stan techniczny lokalnych urządzeń elektroenergetycznych zasilających 

wsie gminy przedstawia się następująco: 

Stan dobry 5 wsi, czyli 21,7 % ogółu wsi gminy 

Stan średni 11 wsi – 47,8 % 

Stan zły 7 wsi – 30,5% 

Z powyższego wynika ,że prawie 70% wsi gminy wymaga wykonanie reelektryfikacji . 
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Innych źródeł energii elektrycznej na terenie gminy nie ma. 

 

7.6   Sieć gazowa 

 

Gmina Platerów  nie  jest zgazyfikowana mimo ,że posiada możliwe do wykorzystania źródło  

gazu-  bowiem przez teren gminy przebiega magistrala gazowa DN 700 Podlasie – 

Rembelszczyzna o długości 8,2 km . Gmina Platerów posiada tereny pod Stację Redukcyjną 

gazu. Ta sprawa została odłożona, możliwe, że będzie w przyszłości realizowana ( ekologia).. 

 

7.7     Sieć telekomunikacyjna 

 

Gmina nasza jest stelefonizowana w 100%. 

 W budynku Urzędu Gminy funkcjonuje centrala cyfrowa TP S.A. Siedlce. Ponadto małe centrale 

cyfrowe są zlokalizowane w kontenerach we wsiach Mężenin, Hruszniew, Rusków. Przez teren 

gminy przebiega światłowód. 

Na terenie  naszej Gminy są dwa przekaźniki telefonii komórkowej ( w Ostromęczynie – Stacja 

paliw i we wsi Lipno). Zasięg telefonii komórkowej jest  dość dobry pomimo tej niewielkiej liczby 

przekaźników, bowiem pokrywają go stacje usytuowane w sąsiednich miejscowościach. 

 Dostęp do internetu przez TPSA i innych operatorów  posiadają mieszkańcy wsi : Czuchów, 

Czuchów-Pieńki, Falatycze, Górki, Kisielew, Mężenin ,Mężenin- Kolonia, Michałów ,Nowodomki, 

Platerów, Puczyce – ten stan można ocenić jako dość dobry  W pozostałych wsiach ten dostęp 

jest trudniejszy –obserwujemy  mniejszą prędkość transmisji danych. 

  Część obszaru Gminy obejmuje Internet typu LTE, a w najbliższym czasie ma być dostępny na 

całym obszarze, jak zapewniają główni operatorzy. Dostępność internetu LTE zależy od 

operatorów telefonii komórkowej. 

 

8   Gospodarka odpadami 

 

Gmina Platerów posiadała nie użytkowane od 1999 roku wysypisko śmieci położone na terenie 

wsi Czuchów Pieńki. Aktualnie cała gmina objęta jest zorganizowanym systemem zbierania i 

usuwania odpadów, polegającym na zbiórce odpadów u źródła- czyli bezpośrednio w miejscu 

powstawania i do pojemników. Odbywa się to zgodnie z przepisami nowej ustawy o  utrzymaniu 
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porządku i czystości… również ustawy o odpadach… Na terenie gminy rozmieszczono 

sukcesywnie w miarę potrzeb  w znacznej pojemniki 1500 l do segregacji odpadów natomiast 

odpady nie segregowane gromadzone są w pojemnikach 110 litrowych i workach - są 

sukcesywnie w miarę potrzeb wywożone przez Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”.  

Zebrane odpady przekazywane są na wysypisko posiadające określone certyfikaty – aktualnie 

mieści się ono w Suchożebrach koło Siedlec.  Na terenie gminy zbierane są następujące odpady 

– segregacja u źródła: 

 opakowania z tektury, papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła 

 baterie i akumulatory 

 nie segregowane odpady komunalne ( zbierane są do worków, a następnie jest ich 

wywóz do Suchożebrów). 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu porządku w gminach wyłaniamy podmiot, 

który zobowiązany jest do zbiórki odpadów stałych zgodnie z ustawą i przyjętym przez 

Radę Gminy Regulaminem. 

           Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy od lat regulują uchwały naszej 

Rady Gminy.  

         Corocznie czynny udział w zbiórce odpadów i przekazywaniu ich do odzysku biorą dzieci ze 

wszystkich gminnych szkół. Jest to proces wychowawczy – by właściwie od najmłodszych lat 

wdrażać do utrzymania porządku i troski o lokalne środowisko – nasz największy atut. 

 

9  Środowisko  naturalne 

 

Gmina Platerów ,położona jest w pasie gmin nadbużańskich , objętych szczególną ochroną 

środowiska przyrodniczego ze względu na cenne zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe , 

znajdujące się w części Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” oraz „ Nadbużańskiego 

Parku Krajobrazowego”. Rzeka Bug od szeregu lat prowadzi wody pozaklasowe (klasa czystości 

w 2001 r- B III, NON) Pośrednim źródłem zanieczyszczeń Bugu są jego dopływy, na odcinku 

przebiegającym przez gminę do Bugu dochodzi rzeka Toczna . Punkt monitoringu w Ruskowie 

wykazują, że rzeka prowadzi cały czas wody pozaklasowe. Na stan czystości rzek duży wpływ 

mają również spływy powierzchniowe nawozów mineralnych i środków ochrony roślin 

stosowanych w rolnictwie.  

Wody podziemne- charakteryzują się niekiedy podwyższoną mętnością oraz barwą i z reguły 

podwyższoną zawartością żelaza. Ujmowane z ujęć na terenie gminy dla potrzeb wodociągów 
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wiejskich są generalnie dobrej jakości, choć większość z nich wymaga uzdatniania (odżelazianie i 

odmanganianie). Wraz ze wzrostem zwodociągowania wsi , wzrasta zagrożenie dla czystości 

gleby i wód z powodu nie rozwiniętego systemu kanalizacji i występujących potencjalnie 

nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe.  

 

 

Fotografia 7.  Warstwy gruntu na żwirowni w Platerowie 

 

Zanieczyszczenia powietrza- czynnikiem negatywnym ,oddziaływującym lokalnie  jest ruch 

kołowy na drogach. Samochody powodują śmierć na drodze wielu gatunków zwierząt oraz 

zanieczyszczenia powietrza i gleby. Emisja szkodliwych substancji zawartych w spalinach 

samochodowych jest ostatnio zmniejszona przez zastosowanie etyliny bezołowiowej. Z tytułu 
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eksploatacji istniejącej drogi krajowej Nr 19 do powietrza atmosferycznego emitowane są 

zanieczyszczenia związane z ruchem pojazdów benzynowych i diesli. 

Okresowe uciążliwości wywołane są skumulowaną emisją z palenisk gospodarstw domowych i 

pogorszenie standardów sanitarnych mogą wystąpić wokół wsi położonych  zwłaszcza na tarasie 

nad zalewowym oraz w rejonach mało otwartych napowietrzanie , w sytuacji niekorzystnych 

warunków pogodowych , zwłaszcza w okresie zimowym (grzewczym). 

 

10    Opieka  zdrowotna  

Podstawowa opieka zdrowotna na terenie gminy jest prowadzona przez Niepubliczny  Ośrodek 

Zdrowia w Platerowie oraz 2 poradnie w Hruszniewie i Ruskowie. Nie ma natomiast żadnej 

przychodni. 

W roku 2005 udzielono 15 972 porad  ogólnodostępnych w tym 13 709 porad przez lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej. ( w roku 2014 ponad 17200 porad, w tym prawie 15 000 

udzielonych przez lekarzy POZ. Ta rosnąca tendencja utrzymuje się przez cały czas) 

Na terenie gminy działalność prowadzi 1 apteka prywatna. 

W ośrodku zdrowia zatrudnieni są : lekarze  rodzinni,  pediatra,  internista i  jest dostępny 

1 stomatolog ( który prowadzi tam indywidualną prywatną praktykę).  

   Obiekt  Ośrodka Zdrowia wydzierżawia go Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „ESKULAP” z 

Łosic. Ponadto pracuje w Gminie położna środowiskowo- rodzinna, i pielęgniarki środowiskowe. 

W ramach działalności ośrodka prowadzone są programy profilaktyczne: badania okresowe 

dzieci szkolnych oraz opieka stomatologiczna. 

W ramach profilaktyki państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - prowadzi szkolenia i 

pogadanki profilaktyczne z zakresu higieny zdrowotnej w szkołach i dla dorosłych.  

 

11.    Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie Gminy Platerów działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wszystkie 

jednostki są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i działają jako stowarzyszenia.  

 Na dzień 31.12.2014r. do OSP należało 210 osób ( w tym: w wieku 18 – 65 lat – 176 

osób, powyżej 65 lat, ponad 65 lat – 16 osób, członkowie wspierający – 18). 

 Wszystkie OSP dysponują strażnicami, wszystkie zostały wyremontowane, tylko 

strażnica OSP Hruszniew znajduje się w budowie. 

Jednostki z Gminy Platerów dysponują: 

3 samochodami ciężkimi ratowniczo – gaśniczymi typu: 
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- GCBA 13/58 – Steyr SLF 13000 – OSP Platerów, 

- GCBA 8/58 - Mercedes-Benz Actros – OSP Lipno 

- GCBA 10/38 – Tatra 815 TP – OSP Lipno. 

8 samochodami średnimi typu: 

 - GBA 2,5/28/4,7 – Mercedes-Benz Atego 1429 – OSP Platerów, OSP Mężenin, OSP 

Hruszniew, OSP Rusków,  

- GBA 2,7/16 – Mercedes-Benz Atego 1429 – OSP Platerów, OSP Lipno 

- GBA 2,5/20 - STAR 266 – OSP Lipno,  

- GBA 2,5/16 - STAR 244 – OSP Hruszew, 

5 samochodami lekkimi typu: 

- SLRt – Ford Transit – OSP Kisielew, OSP Hruszew, OSP Platerów, 

- GLM-8 - Tarpan Honker – OSP Mężenin, 

- GLM-8 – Volkswagen Transporter – OSP Rusków, 

2 łodziami płaskodennymi z silnikami zaburtowymi – OSP Platerów, OSP Lipno 

- Dźwigiem samojezdnym o sile podnoszenia 50 ton, 

- Holownikiem do wyciągania i holowania sprzętu i samochodów ciężarowych, 

Każda z jednostek dysponuje kompletem ubrań specjalnych, hełmów, butów, rękawic. Każda z 

jednostek posiada na wyposażeniu armaturę wodną do prowadzenia działań gaśniczych. 

Posiadają także sprzęt do działań w wodzie, w strefach skażonych chemicznie na wyposażeniu 

każdej jednostki  motopompy pływające, szlamowe i inny drobny sprzęt.  

Jednostki OSP Platerów i OSP Lipno jako jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo 

– Gaśniczego od 1995r. posiadają sprzęt podstawowy zgodny z wymaganiami MSW. Posiadają 

na wyposażeniu począwszy od sprzętu hydraulicznego (nożyce i rozpieraki) po sprzęt do 

udzielania pierwszej pomocy ( zestawy PSP-R1) wraz z defibrylatorem.  

Rok rocznie dążymy do zwiększenia liczby osób które posiadają wymagane wyszkolenie do 

udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Strażacy biorą udział w szkoleniach, kursach i 

ćwiczeniach.  

Z terenu Gminy wyszkolenie podstawowe według zasad szkolenia obowiązujących od 2011r., 

strażaka ratownika posiada 81 osób. Kurs ratownika medycznego – 25 osób, Dodatkowo 

strażacy posiadają pozostałe kursy między innymi z ratownictwa technicznego, kierowania 

ruchem, współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i ratownictwa wodnego. Wszyscy 

posiadający szkolenia posiadają również badania lekarskie które są niezbędne do prowadzenia 

działań. 
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 Do wszystkich zdarzeń ratowniczo - gaśniczych jednostki są dysponowane przez 

Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Łosicach,   

W roku 2015 OSP z terenu Gminy wyjeżdżały 192 razy do różnych zdarzeń w obsadzie 1054 

ratowników. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem 2014 o 100 wyjazdów. Wszystkie działania w 

2015 roku to działania na terenie powiatu łosickiego.  Łącznie ratownicy z Ochotniczych Straży 

Pożarnych w 2015 roku przepracowali ponad 1600 roboczo-godzin. 

 Poza zdarzeniami ratowniczo – gaśniczymi jednostki są na bieżąco dysponowane przez 

Wójta Gminy do wyjazdów gospodarczych a także do zabezpieczenia imprez sportowych i 

kulturalnych na terenie gminy.  

 

 
Fot. 8. I ja jestem strażakiem w strażackiej Gminie! 

 

  Nasze OSP – to chluba i duma Gminy Platerów. 

  W ochronie przeciwpożarowej i akcjach prewencyjnych trudno znaleźć lepiej zorganizowane 

jednostki w Gminach nie tylko wschodniej Polski. 

 

 



 45 

12    Bezpieczeństwo publiczne9 

 

    Teren gminy obsługiwany jest przez Komendę Powiatową  Policji w Łosicach a wyznaczony 

dzielnicowy  obsługuje gminę oraz przyjmuje petentów w określonych godzinach i dniach w 

budynku Urzędu Gminy w Platerowie.  Prowadzi też akcje prewencyjne w szkołach , placówkach i 

dla dorosłych – w różnych atrakcyjnych formach. 

 

 

Fot. 9.  Strażacy – duma Gminy Platerów 

 

Ad . BEZPIECZEŃSTWO - tabele 

Tabela 13 . Przestępczość  w roku 2014 na terenie gminy Platerów  na tle powiatu wg KP 

Policji 

Kategoria przestępstwa Powiat łosicki Gmina Platerów   % 

zabójstwa 0 0 0 

zgwałcenia 1 0 0 

 rozboje 11 1 9,1 

kradzieże z włamaniem 111 6 5,4 

inne kradzieże 135 11 8,1 

kradzież pojazdu 16 1 6 

                                                 
9 Dane z Powiatowej Komendy Policji w Łosicach 
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 uszkodzenie mienia 35 4 16,7 

bójki, pobicia, wymuszenia 26 5 19,2 

nietrzeźwi kierujący 283 60 21,2 

znęcanie się nad rodziną 21 2 9,5 

inne przestępstwa  * 284 39 13,7 

razem 914 129 14,1 

*- przestępstwa gospodarcze, pożary-podpalenia, wypadki drogowe, niealimentacja, samobójstwa 

 

Tabela 14.  Wykroczenia w roku 2014 na terenie gminy Platerów  na tle powiatu  

 

Kategoria wykroczeń Powiat 

łosicki 

Gmina 

Platerów  

 % 

Kradzież mienia 61 9 13,1 

Uszkodzenia mienia 37 2 9,4 

Zakłócenie ładu i porządku publicznego 22 2 6,5 

Nieobyczajny wybryk 88 4 3,4 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 157 49 30,4 

Nietrzeźwi kierujący 73 18 20,7 

Niezachowanie należytych środków ostrożności 

przy trzymaniu zwierzęcia 

2 0 0 

Inne wykroczenia * 440 104 23,2 

razem 880 188 21,36 

* wykroczenia drogowe, obowiązek meldunkowy, umyślne wprowadzenie w błąd organy  państwowe 

Tabela 15. Ilość i skutki wypadków  drogowych na terenie gminy i powiatu w latach 2012-

2014  

 2012 2013 2014 Zabici 

2012/2014 

Ranni 

2012/2014 

Poszkodowa

ni 

2012/2014 

Gmina 

Platerów 

15 9 12 -/3 8/10 7/9 

Powiat 

łosicki 

48 46 43 9/5 52/48 61/53 

% 31,25 19,56 27,90 0/60 15,3/20,83 11,47/16,98 
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Tabela 16. Ilość   kolizji drogowych na terenie gminy i powiatu w latach 2004-2006 

 2012 2013 2014 2015 

Gmina Platerów 31 38 36 31 

Powiat łosicki 293 299 306 298 

% 10,6 12,7 11,8 10,40 

 

13.    Zasoby mieszkaniowe 10 

 

Na terenie gminy w zasobach mieszkaniowych jest  1773  mieszkania o powierzchni użytkowej 

mieszkań – 133 394 m2 a liczba izb w wymienionych mieszkaniach  wynosi      6 506.* 

w tym własność  :  

 Osób fizycznych – 1690 mieszkań, 6260 izb. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 

128 888 m2   

 Gminy- w roku 2005 było takich  61 mieszkań  o 170 izbach i 3026 m2  powierzchni 

użytkowej mieszkań obecnie pozostała tylko niewielka część – ponad 20 mieszkań o 

powierzchni poniżej 1000 m2 

 Zakładów pracy – 13 mieszkań , 39 izb, 713 m2  powierzchni użytkowej mieszkań 

 Innych podmiotów- 9 mieszkań , 37 izb, 767 m2  powierzchni użytkowej mieszkań 

W 2005 r. zostały sprzedane 2 mieszkania  o pow. 71 m2 w budynkach wielorodzinnych ./ do 

2014 sprzedano dalszych 30 mieszkań/  

Wyposażenie naszych mieszkań w instalacje : 

 Wodociąg - 78,0%  ( w 2015 r. -99,7 %) 

 łazienkę – 58,2% ( w 2015 r. – 72,1%) 

 centralne ogrzewanie- 53,4 %( w 2015 r. -76,7 %) 

 internet  - 33,2 % ( w 2015 r. -72,7 %) 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania  wynosi 75,2 m2  a na 1 osobę przypada 25,8 m2  

powierzchni użytkowej . 

     W ciągu ostatnich lat konsekwentnie zmienia się i wystrój zewnętrzny i standard wyposażenia 

mieszkań. 

( w oparciu o dane z Narodowego Spisu Rolnego -2010 i Narodowego Spisu Powszechnego z lat 2002 i 2010) 

                                                 
10 dane statystyczne strona internetowa  http://www.stat.gov.pl – BDR: dane dla jednostki podziału 

terytorialnego ,kategoria gospodarka mieszkaniowa 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 17 .Liczbę i kwoty dodatków mieszkaniowych wypłaconych  w 2004 i 2005 r. / oraz 

w 2014 roku/ 

rok Ogółem dodatki Dodatki mieszkaniowe 

Liczba 

dodatków 

Kwota 

dodatków 

W zasobie  

gminy 

W zasobie  

wspólnot 

mieszkaniowych 

W zasobie 

prywatnym 

liczba kwota liczba kwota liczba kwota 

2004 325 27913 33 2043 106 8767 186 17103 

2005 300 28547 42 3195 77 6566 181 18696 

2014 196 14 272 13 4 961 33 6 474 25 2 837 

 Dane Urząd Gminy Platerów 

Nastąpił spadek liczby dodatków mieszkaniowych od roku 2005 w zasobie wspólnot majątkowych  

o 27,3% oraz w zasobie prywatnym o 2,7% natomiast wzrosła liczba dodatków mieszkaniowych 

będących w zasobie gminy o 27,3%.  W roku 2014 zarówno liczba jak i kwoty dodatków 

mieszkaniowych zdecydowanie zmalały. 

 

14.       Pomoc społeczna 

 

Instytucje pomocy społecznej  z pomocy których mogą korzystać mieszkańcy gminy :   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Organizacje pozarządowe jak Polski Komitet Pomocy Społecznej , Polski Czerwony Krzyż, „ 

Caritas” Diecezji Drohiczyńskiej i Siedleckiej 

Liczba rodzin korzystających z pomoc społecznej maleje natomiast wzrasta liczba osób 

korzystających z pracy socjalnej . Wzrasta pomoc ze środków własnych a spada pomoc ze 

środków zleconych . Pomoc rodzinom ze środków zleconych stanowi  7% wg roku 2006, kiedy to 

w roku 2003  udzielono pomocy ze środków   zleconych dla 44,2 % rodzin. ( W 2014 dla 33,2 

rodzin objętych systemem pomocy – czyli bezwzględnie dla 2,1 % ogółu rodzin) 

Pomimo spadku liczby rodzin objętych pomocą stopa życiowa ludności gminy nie uległa 

poprawie. Wiele osób bezrobotnych skorzystało w roku 2006 z prac interwencyjnych oraz  

programu 1 –sza praca  w ramach programów realizowanych przez PUP w Łosicach ( z tych form 

wsparcia korzysta nadal podobna liczba naszych mieszkańców. 
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  Aktualnie w Gminie Platerów ( lata 2013 -  2015) korzysta z Pomocy Społecznej następująca 

liczba rodzin i mieszkańców: 

 W rodzinach - 1388 

1) Fundusz alimentacyjny w  2013 ( świadczenie wypłacane przez GOPS)- liczba rodzin 26 

  

2) Zasiłek rodzinny w roku  2014 - liczba rodzin 371, , łączna liczba osób w tych rodzinach  -

1308 

3) Fundusz alimentacyjny w r. 2014 ( świadczenie wypłacane przez GOPS)- liczba rodzin 22 

  

4) Zasiłek rodzinny w roku  2015 - liczba rodzin 357, , łączna liczba osób w tych rodzinach  -

1223 

5) Fundusz alimentacyjny  w r. 2015 ( świadczenie wypłacane przez GOPS) -  liczba rodzin 23 

6) Pomoc społeczna  wypacane łączne świadczenia z tego tytułu  w 2014 r - liczba rodzin 193 - 

, łączna liczba osób w tych rodzinach - 681 

7)  Pomoc społeczna  wypacane  łączne świadczenia z tego tytułu  w 2015 r - liczba rodzin 188 

- łączna liczba osób w tych rodzinach 650 

 Kursywą oznaczono świadczenie wypłacane przez GOPS – nie wchodzi w zakres funduszu pomocy społecznej 

Tabela 18.  Z pomocy społecznej   skorzystało  

rok Liczba rodzin 

korzystających z 

pomocy 

W tym ze środków  Kwota ze 

środków 

własnych 

Kwota ze 

środków  na 

zadania 

zlecone i 

dotacje 

zleconych własnych Wyłącznie 

z pracy 

socjalnej 

1998 320 286 89 9 50 928 338 072 

2002 289 159 221 19 95 000 329 353 

2003 310 137 252 22 123 000 319 941 

2004 249 32 234 25 100 000 85 215 

2005 246 13 242 13 121 340 116 281 

2006 236 16 229 25 123 094 539 089* 

2014 193 12 181 34 227 203 173 017 

2015 188 11 177 124 202 031 207 991 

*  w ramach zadań zleconych przyznano zasiłki celowe z tyt. Suszy dla 333 rodzin na kwotę 

398 292 zł  

 



 50 

W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały spadek  liczby osób korzystających  z pomocy 

społecznej ale problemy od lat się nie zmieniają i  są to : 

 Bezrobocie  

 Patologie społeczne 

 Ubóstwo 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Niskie dochody ludności   

 Wobec obserwowanej stałej tendencji wzrostowej starzenia się społeczeństwa gminy 

należy przypuszczać , że narastać będzie problem sprawowania opieki nad starszymi 

ludźmi. Należy dążyć do : 

 Stworzenie systemu  środowiskowej pomocy usługowej dla osób starszych , chorych, 

nieudolnych do samodzielnej egzystencji 

 Rozwój budownictwa socjalnego ( mieszkania komunalne i chronione). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poza zadaniami statutowymi realizuje szereg różnych 

projektów ze środków krajowych i UE, dzięki którym w znaczący sposób wspiera zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, czy też te osoby, którym taka pomoc jest szczególnie potrzebna. 

Wartość tych projektów w ostatnich latach znacznie przekroczyła kwotę 1 mln zł, co jest 

sukcesem naszym i osób pracujących w Ośrodku. 

15    Oświata 

 

Na terenie Gminy Platerów funkcjonują prowadzone przez samorząd gminy 4 placówki 

oświatowe : 

 Zespół Szkół w Górkach obejmujący szkołę gimnazjum oraz podstawową wraz z dwoma 

oddziałami przedszkolnymi 

 Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie obejmujący gimnazjum, szkołę podstawową 

oraz samorządowe przedszkole (czterooddziałowe) 

 Szkoła Podstawowa w Lipnie wraz z oddziałem przedszkolnym 

 Samorządowe Przedszkole w Ruskowie (jednooddziałowe). 

 

Tak więc na terenie Gminy Platerów działają dwa gimnazja, trzy szkoły podstawowe oraz 

placówki wychowania przedszkolnego w formie samorządowych przedszkoli (2 przedszkola , 
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łącznie 5 oddziałów) oraz  oddziałów przedszkolnych (przy Szkole Podstawowej w Górkach – 2 

oddziały oraz przy szkole w Lipnie – 1 oddział).  

           Na terenie gminy od 2012 r. funkcjonuje także Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 

Ruskowie prowadzona przez utworzone przez mieszkańców wsi i rodziców Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ruskowa. 

         Uczniowie z terenu gminy dowożeni są do szkół 2 autobusami gminnymi. W każdej szkole 

dzieci korzystają ze świetlic i stołówek szkolnych.  

          Wszystkie szkoły, oprócz podnoszenia poziomu nauczania, za priorytet stawiają edukację 

ekologiczną, organizują i biorą udział w konkursach ekologicznych. 

         Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie wspierany przez Nadbużańskie 

Stowarzyszenie Oświatowo- Ekologiczne „Mężenin” realizuje wiele projektów ekologicznych, 

kulturalnych i naukowych, współpracuje także ze szkołami z innych krajów. 

        W trakcie realizacji jest organizacja Zielonej Szkoły w Platerowie. 

        Od momentu przejęcia przez gminę zadań oświatowych związanych ze szkolnictwem 

podstawowym i gimnazjalnym, sukcesywnie prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne 

w obiektach oświatowych, niemniej potrzeby w tym zakresie w dalszym ciągu znacznie 

przewyższają możliwości finansowe gminy. Wszystkie szkoły posiadają boiska sportowe oraz 

sale gimnastyczne. 

       Modernizacji i unowocześnienia wymagają place zabaw dla dzieci młodszych w Górkach i 

Platerowie, przy szkole w Lipnie brak jest miejsca zabaw dla dzieci. 

       Placówki szkolne są dostosowane w swej strukturze do potrzeb gminy, są dobrze 

wyposażone i przygotowane do nowoczesnego kształcenia i wychowania. Zapewnione jest  

zaplecze sportowe i dobre warunki do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Szkoły 

dbają o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.  Nie znaczy to jednak, że można poprzestać na 

dotychczasowej bazie. Zmieniające się ciągłe wymagania wobec placówek oświatowych 

wymuszają stałą konieczność modernizacji i unowocześniania istniejącej bazy sportowej, 

informatycznej oraz stałego doposażenia pracowni językowych i  przedmiotowych. 

Poniższe tabele przedstawiają sytuację demograficzna w prowadzonych przez gminę placówkach 

oświatowych. Mimo trudnej ogólnej sytuacji demograficznej w gminie, w szkołach zarysowuje się 

dobra stała tendencja utrzymująca poziom liczby uczniów. 
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Tabele B – Zestawienie wg typów szkół 

Wychowanie przedszkolne 

 

Rok szk. placówki Liczba 

miejsc 

Liczba 

oddziałów 

 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba dzieci 

objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

 ogółem w tym 

przedszkola 

w tym 

oddziały 

przedszkolne 

2013/2014 4 2 2 175 8 8 146 

2014/2015 4 2 2 175 8 9 143 

2015/2016 4 2 2 175 8 9 130 

Szkoły podstawowe 

 

Rok 

szkolny 

Liczba 

szkół 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

pomieszczeń 

 

Sala 

gimnastyczna 

Liczba 

nauczycieli 

absolwenci 

2013/2014 3 25 270 21 tak 32 42 

2014/2015 3 26 282 21 tak 33 55 

2015/2016 3 26 286 21 tak 32  

Gimnazja 

 

Rok 

szkolny 

Liczba 

szkół 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

pomieszczeń 

 

Sala 

gimnastyczna 

Liczba 

nauczycieli 

absolwenci 

2013/2014 2 7 143 11 tak 30 51 

2014/2015 2 8 130 11 tak 28 38 

2015/2016 2 9 149 11 tak 30  

 

Źródło : baza danych SIO oraz informacje przekazane przez Dyrektorów szkół 

 

Ponadto  w naszej Gminie jest  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruskowie prowadzona przez 

utworzone przez mieszkańców wsi i rodziców Stowarzyszenie Przyjaciół Ruskowa – prowadzi ona Oddział 

przedszkolny i  oddziały I –III. 0d 2012 roku dobrze wpisała się w nasz system oświatowy zachowując 

dobre tradycje i zaangażowanie mieszkańców Ruskowa. 

  W miejscowości Czuchów – Pieńki – funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, który 

prowadzi edukację i cały specjalny program wychowawczy dla młodzieży trudnej. Ma w tym 

zakresie szczególną misję i niekwestionowane osiągnięcia. 
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16  Sport, turystyka , rekreacja 

 

Rolę obiektów kultury na terenie gminy pełnią Gminny Ośrodek Kultury oraz świetlice wiejskie 

oraz remizy OSP, które są w większości wsi w naszej Gminie. Obiekty w szeregu wsiach  były w 

złym stanie technicznym, były też takie, które wymagały pilnej modernizacji. Dzięki wsparciu ze 

środków PROW 2007 -2013   siedem obiektów stanowiących   placówki  świetlicowe zostały 

wyremontowane bądź zmodernizowane.   Część obiektów wiejskich była nie w pełni 

wykorzystana i ulegała szybszemu niszczeniu ( dotyczy to  m.in. Świetlic Wiejskich  np. Hruszew, 

Puczyce, Zaborze). Budynki te są dzięki polityce Gminy i staraniom Wójta konsekwentnie 

poddawane modernizacji i dostosowywane z przeznaczeniem na współczesne świetlice wiejskie.  

Już teraz wiele z nich jest  w lepszym stanie technicznym i  coraz lepiej służą miejscowym 

społecznościom. 

 

Fot.  10.  Aktywny wypoczynek nad Bugiem – kajaki 

W miejscowości Platerów funkcjonuje pięknie  odbudowany,  prężnie działający Gminny 

Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna  z oddziałem w Górkach .  

 

GOK Platerów ma bardzo ciekawą ofertę imprez i dynamicznie poszerza swoją działalność. Do 

obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się na terenie gminy należą : stadion sportowy 

(wymagający  jednak rozbudowy i dostosowania do możliwości wykorzystania zgodnie z 

przeznaczeniem). 



 54 

      Z boiskiem sportowym gminnym, które czeka na dalszą modernizację – powstało też kilka 

boisk przy szkołach o nawierzchni sztucznej – otworzyły się w ten sposób nowe możliwości 

aktywności sportowej mieszkańców. Ważne znaczenie ma  stanica wodna w Mężnienie, która 

niestety pozostaje  nadal w niezbyt dobrym  stanie technicznym . 

       Pomimo przekształceń na wsi i zmiany charakteru i jakości życia mieszkańców nadal brakuje 

infrastruktury turystycznej, która poza noclegiem i dobrą kuchnią  zapewni  przybyszom 

rekreację, aktywny wypoczynek i urozmaicone formy rekreacji.  Od dłuższego  czasu upominają 

się o to   wędkarze, wodniacy, , spacerowicze, a przede wszystkim aktywni rowerzyści, cykliści , 

piesi, biegacze i miłośnicy ruchu i aktywnej rekreacji w każdym rodzaju. Ważne to jest dla  

wszystkich mieszkańców  – młodszych i starszych, którzy też potrzebują  nie tylko miejsc spotkań 

i spokojnego wypoczynku, ale także warunków rozwijania aktywnego trybu życia i dbałości o 

zdrowie i kondycję. 

 GOK Platerów  w ostatnich latach zrealizował również szereg projektów finansowanych ze 

środków krajowych, PROW 2007-13, POKL i innych  z PO UE, pozyskując fundusze na 

wyposażenie i organizację pięknych imprez plenerowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.10 b) ( poniżej) Zdjęcie z imprezy „Gramy Swoje” – org. GOK Platerów 
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Dziś istnieje szczególna potrzeba stworzenia nowych możliwości wykorzystania istniejącej 

modernizowanej ciągle przestrzeni. Powinny powstać nowe usługi i możliwości aktywnego 

wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

  

 Fot. 11.  Otwarcie imprezy „Biegiem przez Platerów”. 

 

Okazjonalnie u nas odbywają się imprezy kulturalne cieszące się znaczącym zainteresowaniem 

mieszkańców i licznie przybywających gości. Rok rocznie na terenie gminy organizowane były i 

są „Dni Platerowa” .  W poprzednim okresie ( po roku 2000)  przez szereg lat  dokuczał nam brak 

siedziby Gminnego Ośrodka  Kultury (budynek ten przed kilkunastoma laty uległ zniszczeniu w 

wyniku pożaru). Został on w ostatnim okresie wspaniale odbudowany ze środków Gminy i 

RPOWM –  Poza tym te obiekty są  dobrze i nowocześnie wyposażone. To wszystko otworzyło 

zupełnie nowe możliwości aktywności kulturalnej . Ponadto  działa u nas folklorystyczny zespół 

„Pasieka ” przy GOK w Platerowie. W trakcie realizacji jest budowa ścieżki rowerowej na terenie 

gminy , a w planach dalsze tego typu obiekty b. ważne w rozwoju turystyki. 

            Ogromne znaczenie przyniosły organizowane pod koniec czerwca masowe pięknie 

rozreklamowane imprezy „Biegiem przez Platerów”. –organizowane przez naszych pasjonatów 

biegania i rekreacji we współpracy ze Stowarzyszeniami działającymi w naszym Subregionie. 

Uczestniczą w nich setki osób w różnym wieku. Tak świetnie i w sposób naturalny, z pasją  

popularyzuje się aktywny tryb życia i bieganie rekreacyjno- sportowe. Takich sportowych 
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rywalizacji  podobnie organizowanych jest rozgrywanych coraz więcej . Biorą w nich udział 

młodzież i dorośli. Dotyczy to np. Wakacyjnej Ligi Piłkarskiej i innych ciekawych 

zawodów

 

Fot. 12.  Wędkarstwo jest bardzo popularne  w naszej Gminie 

 

    Gmina posiada predyspozycje do rozwoju turystyki i wypoczynku z uwagi na walory 

krajobrazowe, dolinę rzeki Bug i lasy (około 60 % gminy jest położona w Parku Krajobrazowym 

„Podlaski Przełom Bugu” i „Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego” . Dotychczasowy rozwój 

turystyki w gminie koncentruje się w miejscowości Mężenin. Zainwestowania turystyczne na 

obszarze tej wsi jest niewielkie. Istnieją 2 osiedla letniskowe oraz pojedyncze domki letniskowe 

zlokalizowane pośród zabudowy  wsi oraz prywatny obecnie budynek dawnej szkoły, który teraz 

nie jest użytkowany. Obok jest  park objęty ochroną konserwatorską. W północnej części gminy 

istnieje możliwość wytyczenia i oznakowania na terenie Parku Krajobrazowego ścieżek i szlaków 

turystycznych, które stworzą możliwość  poznania najbardziej wartościowych i najpiękniejszych 

miejsc gminy Platerów oraz wielu zabytków architektury  i pomników przyrody.  

W Gminie Platerów nie ma też zbyt wielu terenów rekreacyjnych. Swoisty koloryt stanowi 

przepływający Bug oraz starorzecza i małe rzeczki dopływy Bugu. Istnieje sieć dróg nadal 

wymagająca remontów i modernizacji. Pomimo przekształceń na wsi i zmiany charakteru i jakości 



 58 

życia mieszkańców nadal brakuje infrastruktury turystycznej, która poza noclegiem i dobrą 

kuchnią  zapewni  przybyszom rekreację, aktywny wypoczynek i urozmaicone formy rekreacji.  

Od dłuższego  czasu upominają się o to  wędkarze, wodniacy , spacerowicze, a przede 

wszystkim aktywni rowerzyści, cykliści , piesi, biegacze i miłośnicy ruchu i aktywnej rekreacji w 

każdym rodzaju. Dziś istnieje szczególna potrzeba stworzenia nowych możliwości wykorzystania 

istniejącej modernizowanej ciągle przestrzeni.  Mamy zamiar  tworzyć  obiekty i trasy, które 

powinny stawać się miejscami,  które mogą zaoferować nowe produkty turystyczne. Takie 

projekty Gmina Platerów, jako właściciel większości działek wzdłuż na jej terenie  dróg lub 

użytkownik  - będzie realizować. Celem  tych projektów będzie zwiększanie atrakcyjności 

turystycznej  naszego subregionu Nadbużańskiego.  Budowa sieci ścieżek rowerowych  stanowi  

właśnie przedsięwzięcie, które współtworzy ofertę komplementarną do już funkcjonujących i 

nadal  powstających na całym obszarze.  Składa się to na zaproponowanie już teraz w Gminie 

Platerów podaży   wielu  usług i subproduktów  turystyczno- rekreacyjnych, stanowiących  

realizację przemyślanej naszej  nowej strategii rozwoju.  Dążymy do  oferty spójnej; do 

przygotowania   palety   korzyści dla przybywającego  turysty i jego rodziny  (szczególnie dla 

dzieci i młodzieży). W efekcie wydaje się, że nieskomplikowany projekt tworzenia “dróg dla 

rowerów” oraz urządzonych deptaków dla aktywnych pieszych, wrotkarzy , rolkarzy  itp. -  będzie 

stymulować rozwój gospodarczy i społeczny na poziomie  lokalnym.   Będzie rozwój 

przedsiębiorczości, rozwój lokalnego rzemiosła- na potrzeby tych przybywających i 

korzystających  z aktywnego wypoczynku. 

II.    ANALIZA     SWOT 

 

Strategia niniejsza ma służyć sprawniejszemu i efektywniejszemu sprawowaniu władzy w gminie 

Platerów .Zawiera ona ustalone cele rozwoju, które są odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców 

gminy. Jej zadaniem jest określenie najefektywniejszej i możliwej do osiągnięcia drogi rozwoju 

oraz jak największe wykorzystanie wszystkich potencjałów i obszaru gminy. 

Strategia zawiera działania ludzi , które mogą służyć osiągnięciu wyznaczonych celów zarówno w 

krótkim jak i długim okresie czasu. Są one określone na podstawie tendencji w strukturze 

ludności, gospodarce oraz analizie stanu obecnego gminy (SWOT) , która stanowi element 

wyjściowy w określeniu celów strategicznych.  

Analiza SWOT  skupia się na  wewnętrznych zasobach gminy, jej atutów i występujących tu 

problemów, czyli na wewnętrznych  uwarunkowaniach rozwoju (słabe i mocne strony). 

Analizie SWOT  poddano następujące obszary działalności gminy : 
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-  gospodarka ; 

- infrastruktura techniczna; 

- sfera  społeczna; 

- środowisko przyrodnicze 

 Fotografia  13. Nasz pejzaż Nadbużański. / ze zbiorów Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu/ 
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ANALIZA  SWOT   -  GOSPODARKA 

 

MOCNE   STRONY 
 

 Tereny przygotowane pod inwestycje dla dużych i małych podmiotów gospodarczych, rzemiosła i handlu, w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowiące dużą atrakcyjność inwestycyjną gminy, 

 Dostępność źródeł energii i prorozwojowa polityka inwestycyjna w zakresie infrastruktury komunalnej, 

 Polityka podatkowa gminy ( min. Wysokość stawek podatkowych dla inwestorów, gminna przyjazna polityka 

sprzyjająca dobrym zmianom), 

 Wysoka jakość ziem uprawnych,  

 Warunki sprzyjające rozwojowi produkcji warzywnej, sadowniczej 

 Warunki sprzyjające rozwojowi  rekreacji,( zabytki ,moda na mieszkanie poza miastem, rzeka Bug  ,duża 

powierzchnia obszarów leśnych         

 Korzystna lokalizacja gminy, 

 Dobra dostępność komunikacyjna, 

 Poprawiająca się ciągle unowocześniana Infrastruktura; 

 Tworzone są dobre warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki; 

 Przemiany w rolnictwie na produkcję warzyw i owoców i ekologiczną – w dobrym kierunku; 

 Wzorowa dbałość o  bezpieczeństwo mieszkańców – priorytet władz Gminy. 
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SZANSE 

 
 Wspólne działania  gminy i mieszkańców na rzecz rozwoju i promocji, 

 Wystarczająca przestrzeń inwestycyjna, 

 Pozyskanie inwestorów, 

 Prowadzenie takiej produkcji rolnej i warzywniczej, która odpowiadałaby potrzebom rynku 

regionalnego, krajowego i zagranicznego, w tym UE,  

 Rozwój rynków wewnętrznych, giełd towarowych, rolno – spożywczych ,  

 Unowocześnianie gospodarstw rolnych i ich produkcji, 

 Rozwój przetwórstwa rolnego , warzywniczego, owoców i opakowań oraz konserwacji żywności; 

 Rozwój turystyki, agroturystyki i rekreacji, 

 Rozwój gastronomii, 

 Włączenie się rolników do grup producenckich – regionalnych, krajowych i zagranicznych, 

 Edukacja społeczeństwa, 

 Możliwość wykorzystania środków z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z UE na współ 

finansowanie projektów gminy w zakresie infrastruktury, gospodarki, ekologii, edukacji, turystyki, 

kultury itd. oraz na działalność gospodarczą przez indywidualnych przedsiębiorców, grupy 

producenckie, na działanie organizacji pozarządowych,  

 Wsparcie dla korzystnych, wielokierunkowych  przemian gospodarczych; 

 Konsekwentny wzrost poziomu wykształcenia młodych mieszkańców; 

 Nowe formy wypoczynku – kultura sport i rekreacja. 
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SŁABE  STRONY 
 

 -Zadłużenie gminy 

 -Brak  miejsc pracy 

 - Nadal mimo postępu  zbyt ograniczony dostęp do różnorodnych usług teleinformatycznych  

 - Zbyt niskie dochody własne gminy 

 - Nadal dość słaba promocja gminy / instytucji i msp w gminie/; 

 -Brak oczekiwanego  przetwórstwa rolno- spożywczego 

 -Brak dynamicznych zorganizowanych grup producenckich w zakresie rolnictwa 

 -Niewykorzystanie posiadającego potencjału środowiska naturalnego do rozwoju rekreacji, 

agroturystyki i turystyki 

 -Niedostateczna ilość ścieżek rowerowych 

 -Zbyt mały nadal sektor różnych podmiotów gospodarczych, 

 -Brak  zakładów produkcyjnych, dających zatrudnienie i rozwijających miejsca pracy, 

 -Ciągle istniejące trudności ze zbytem produktów rolnych, niestabilny rynek rolny;   

 -Szczupłe zasoby finansowe mieszkańców gminy na rozwój przedsiębiorczości, 

 -Niewłaściwa struktura agrarna (dużo małych gospodarstwa rolnych), 

 -Słabo rozwinięta sieć usług zwłaszcza, w branży spożywczej i przemysłowej, 

 -Konieczność posiadania znacznego wkładu własnego przy realizacji projektów 

z wykorzystaniem środków z funduszy krajowych i zagranicznych (posiadanych przez 

samorządy, przedsiębiorców, organizacje),  

 Złe przemiany demograficzne ( ujemny przyrost naturalny, migracje do miast, starzenie się 

społeczności Gminy); 

 Odpływ najlepszych kadr z terenu Gminy; 
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ZAGROŻENIA 
 

 przywiązanie do tradycyjnych form gospodarki 

 Istniejące zbyt wysokie oprocentowanie kredytów na działalność gospodarczą,  

 Wysokie koszty produkcji rolnej wpływające na nierentowność gospodarstw, 

 Utrzymujące się nadal wysokie oprocentowanie kredytów, 

 Brak ochrony krajowych i regionalnych rynków zbytu, 

 Obowiązywanie zakazów i ograniczeń w sferze inwestycji w części gminy, która znajduje się w 
Obszarze Chronionego Krajobrazu, 

  Niestety ciągłe ubożenie społeczeństwa Gminy; 

 Apatia, starzenie się społeczności; 

 Niskie zarobki; 

 Wysokie obciążenia podatkowe; 

 Choroby przewlekłe – wzrost zachorowań . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

ANALIZA  SWOT   -  SFERA SPOŁECZNA 

 

MOCNE   STRONY 
 

 Istniejące znaczące zasoby siły roboczej, 

 Priorytetowe traktowanie oświaty przez samorząd gminy, 

 Dobra struktura oświaty w gminie, 

 Wysoki poziom kwalifikacji kadry pedagogicznej, 

 Dobre programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 

 Właściwie funkcjonujące przedszkola, szkoły i biblioteki, 

 Należyte funkcjonowanie ośrodków zdrowia w Gminie i powiecie, 

 Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczności gminy, 

 Zaangażowanie władz samorządowych gminy w sprawy jej mieszkańców, 

 Budynki remiz OSP i Świetlic wiejskich - remontowane i modernizowane dla celów 

rozpowszechniania kultury we wsiach; 

  Poczucie roli edukacji i ciągły wzrost poziomu wykształcenia, szczególnie młodych mieszkańców. 
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SZANSE 
 

 Oczekiwana i postępująca stabilizacja krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy, 

 Zmniejszanie się bezrobocia, 

 Edukacja dzieci i młodzieży, szczególnie w zawodach niezbędnych dla rozwoju regionu oraz 

nauka języków obcych, 

 Edukacja dorosłych, dokształcanie zawodowe i przekwalifikowania zawodowe, 

 Wzmacnianie więzi wśród społeczności lokalnej, 

 Zachowywanie tradycji rodzinnych, kulturalnych, historycznych, 

 Perspektywa utworzenia muzeum etnograficzno-historycznego w Ruskowie 

 Dostosowanie , modernizacja i remonty budynków remiz OSP i Świetlic Wiejskich  do celów  

kulturalno - rekreacyjnych we wsiach w naszej Gminie;  

 Wyszukiwanie liderów lokalnych kreujących rozwój lokalny oraz promocja gminy przy pomocy tych 

liderów, 

 Możliwość pozyskiwania środków finansowych na współfinansowanie projektów związanych z 

edukacją, zwalczaniem bezrobocia, kulturą itd. z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z UE; 

 Rozwój  możliwości powszechnego dobrego dostępu do Internetu i nowoczesnych technologii 
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SŁABE  STRONY 
 

 Niski przyrost naturalny, 

 Utrzymujące się znaczące bezrobocie, 

 Krótkie okresy zatrudnienia w nowych firmach, 

 Brak motywacji i doświadczenia do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, 

przetwórstwa rolnego itd. ( wolne procesy dostosowawcze, bariery, złe przepisy prawne), 

 Zbyt małe środki finansowe na opiekę społeczną, 

 Niezadowalające wyposażenie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne, obiekty sportowe 

  Poziom wykształcenia mieszkańców starszych niedostosowany do nowych wyzwań, 

 Brak odpowiedniej ilości obiektów sportowych i rekreacyjnych we wsiach, brak infrastruktury 

okołoturystycznej; 

     Gmina  nadal nie posiada dobrze doposażonej odpowiedniej bazy sportowej, 

       W Gminnym Ośrodku Kultury są niedostateczne środki na rozwój jego działalności, 

 Brak rezerw mieszkań komunalnych, 

 Brak budynków socjalnych w gminie, 

 Rosnąca ilość osób  starszych wymagających pomocy, 

 Znaczna liczba rodzin wielodzietnych wymagających pomocy, 

 Występowanie typowych patologii społecznych; 

 Migracja najlepiej wykształconych młodych mieszkańców; 

 Starzenie się społeczności Gminy 
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ZAGROŻENIA 
 

 Bezrobocie  

 Ubożenie społeczeństwa, 

 Brak motywacji społeczeństwa do edukacji, dalszych  przekwalifikowań zawodowych, 

tworzenia podstaw do własnej przedsiębiorczości,, 

 Odpływ ludzi młodych ze wsi, 

 Pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa, 

 Niewystarczające środki lub ich brak - na profilaktykę zdrowia, relaks i wypoczynek, 

 Niski przyrost naturalny; 

 Niskie płace w lokalnych firmach 

 Pauperyzacja ludności wiejskiej – zła koniunktura w rolnictwie; 

 Złe przemiany demograficzne i duże migracje najlepszych ludzi;  

 Brak inwestycji tworzących miejsca pracy 
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ANALIZA  SWOT   -  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

MOCNE   STRONY 

 

 

SZANSE 

 

 

 Przeprowadzona telefonizacja całej  gminy z magistralą światłowodową; 

 Zelektryfikowanie gminy, 

 Zwodociągowanie gminy – ponad 98,7 %, 

 Skanalizowanie  tylko znaczącej  części gminy  

 Oczyszczalnie ścieków dobre , unowocześniane, 

 Zorganizowany wywóz odpadów i selektywna zbiórka odpadów, 

 Odpowiadająca potrzebom gminy sieć palcówek oświatowych i  wychowawczych (publicznych  i 

niepublicznych), 

 Rozwijający się, coraz łatwiejszy dostęp do Internetu; 

 Istniejąca sieć komunikacji publicznej , 

  Nie najgorszy układ dróg powiatowych i gminnych  zabezpieczający obsługę komunikacyjną, przy czym 

stan tych dróg wymaga modernizacji; 

 Dobry standard techniczny budynków będących własnością gminy, 

 Konsekwentna realizacja dobrego programu inwestycyjnego; 
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 Telefonizacja większości gminy, dostęp do  telefonii komórkowej 

 Budowa i wyremontowanie dróg gminnych i powiatowych ; 

 Budowa i wyremontowanie chodników – ciągła poprawa sytuacji; 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni – rozwiązanie problemu dla rozrzuconych 
gospodarstw; 

 Budowa oczyszczalni ścieków w Mężeninie, 

 Przystosowanie drogi krajowej do bezkolizyjnych funkcji drogi szybkiego ruchu ( dobra perspektywa – 
plany) , 

 Utrzymanie dobrego stanu technicznego infrastruktury, 

 Wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych, w tym z UE do poprawy stanu infrastruktury 
technicznej; 

 Wielokierunkowe współdziałanie całej  społeczności na rzecz rozwoju Gminy 

 

  

 

SŁABE  STRONY 
 

 Niestety nadal niezadawalający  stan nawierzchni dróg gminnych i powiatowych, 

 Nadal dość słabo rozwinięta sieć chodników przy drogach powiatowych i gminnych; 

 Przedłużające się i ciągle niedostateczne przystosowanie drogi krajowej do pełnienia bezkolizyjnych funkcji 
tranzytowych, 

 Brak zorganizowanego systemu odprowadzania wód opadowych  

 Potrzebne dalsze oczyszczalnie ścieków  już w nielicznych  miejscowościach gminy, 

 Jeszcze konieczna budowa kanalizacji  (skanalizowano już ok. 64,7%), 

 Obecność nadal śmieci wyrzucanych po lasach, wymagająca sprzątania  i uporządkowania terenu, 

 Słaba  baza magazynowa i handlowa w gminie 

 Nie należyty i nie ekonomiczny stan oświetlenia gminy, 

 Konieczność modernizacji  i rozbudowy sieci elektroenergetycznej , 

 Niedostateczne w gminie zaplecze informatyczne, 

 Konieczność posiadania środków własnych przy realizacji kosztownych projektów w dziedzinie 
infrastruktury z funduszy krajowych i zagranicznych , w tym z UE, 

 Obowiązywanie zakazów i ograniczeń w zakresie inwestycji i budownictwa mieszkaniowego na terenach 
chronionych; 

 Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna społeczeństwa, zwłaszcza rodzin rolniczych – ogranicza 
możliwości do realizacji  ambitnych planów inwestycyjnych 
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ZAGROŻENIA 
 

 Brak własnych środków finansowych na poprawę stanu infrastruktury technicznej i środków z budżetu 
państwa, wspierających słabsze Samorządy; 

 Niewykorzystanie możliwości jakie stwarzają zewnętrzne źródła finansowe, w tym z UE na poprawę 
stanu infrastruktury, 

 Piętrzące się nadal bariery natury formalnej, prawnej i ekonomicznej; 

 Trudności z odrobieniem dystansu do podmiotów i jednostek lepiej rozwiniętych 

 

 

 

ANALIZA  SWOT   -  ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 

MOCNE   STRONY 
 

 Położenie gminy na obszarze atrakcyjnym przyrodniczo o stosunkowo czystym powietrzu 

atmosferycznym (brak przemysłu ciężkiego), 

 Położenie części gminy w Obszarze Chronionego Krajobrazu i obszarze NATURA 2000 , 

 Wprowadzenie programu ochrony środowiska, 

 Prowadzona dobrze segregacja ogólna odpadów, 

 Oczyszczanie ścieków – dobra dynamika rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

 Skanalizowanie  znaczącej części gminy / ponad 64,7 %/, 

 Dobre warunki glebowo – klimatyczne do produkcji rolnej, warzywnej, 

 Położenie gminy w pobliżu rzeki Bug i duże kompleksy leśne, jako atut dla rozwoju turystyki i 

rekreacji (w tym sobotnio – niedzielnej), 

 Dbałość o ekorozwój, priorytet lokalnej polityki rolnej; 

 Wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców 
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SZANSE 
 

 Sprzyjające warunki do rozwoju produkcji rolnej, warzywnej sadowniczej  o wysokiej jakości, 

 Rozwój gospodarstw ekologicznych, 

 Realizacja aktualizowanego dobrego programu ochrony środowiska;  

 Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym infrastruktury technicznej w gminie , 

 Tworzone i rozwijane korzystne warunki do rozwoju turystyki rowerowej, pieszej,  

 Możliwość wykorzystania walorów przyrodniczych do celów , agroturystyki, rekreacji, 

 Możliwość rozwoju turystyki; rowerowej, pieszej, wodnej – przyjaznej środowisku, 

 Możliwość wykorzystania wód do rozwoju wędkarstwa, 

 Rozwój biegów i sportów korzystających z walorów lokalnego środowiska; 

 Możliwość tworzenia i rozwoju szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych,            

 Wykształcenie w społeczeństwie postaw odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa, 

 Pozyskiwanie środków na ekologię, edukację ekologiczną, turystykę itd., z funduszy 

zewnętrznych,  krajowych i UE 
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SŁABE  STRONY 
 

 Brak  systemu odprowadzania wód opadowych, 

 Oddziaływanie  systemu jednostronnego komunikacji na otoczenie (głównie tranzyt 

drogą krajową nr 19) 

 Brak  skorzystania z szansy poprawy stanu powietrza poprzez proces gazyfikacji 

gminy i użycia gazu do ogrzewania i celów komunalnych, 

 Zanieczyszczenie środowiska: wód powierzchniowych, gruntowych, powietrza i gleb 

(nieszczelne szamba, środki ochrony roślin) 

 Niewystarczająca świadomość ekologiczna wielu mieszkańców, pomijanie znaczenia 

dbałości o środowisko, które jest takim walorem; 

 Obniżająca się wartość ekologiczna oraz niska różnorodność biologiczna obszarów 

rolnych i łąkowych, 

 Brak  dostatecznej ilości pensjonatów, kwater i gospodarstw agroturystycznych, 

 Brak właściwie i nowocześnie urządzonych szlaków turystycznych, rowerowych 

i pieszych; 

 Nie wykonana rekultywacja zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych; 

 Zbyt małe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

ZAGROŻENIA 
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 Istniejąca niestety w szeregu miejscach degradacja środowiska przyrodniczego z 

bezpowrotną utratą dziedzictwa przyrody, 

 Brak odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych szlaków turystycznych, 

 Brak promocji turystyki, agro- i ekoturystyki, 

 Słabe tempo  wdrażania i  promocji inwestycji ekologicznych; 

 Niestety – pomimo ogromnej poprawy  powstawanie małych niekontrolowanych 

wysypisk odpadów / w lasach/, 

 Stosowanie w wielu lokalnych kotłowniach pieców grzewczych opalanych paliwem 

stałym – nadal zanieczyszczających nasze Nadbużańskie powietrze; 

 Niewystarczająca ilość  środków finansowych na usuwanie azbestu- pokryć 

dachowych przez naszych właścicieli budynków; 

 Niewielka i niewystarczająca  dotąd  ilość  inwestycji pozwalających na 

wykorzystywanie czystej energii (OZE). 
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III. MISJA I WIZJA GMINY PLATERÓW 

Realizacja Strategii powinna doprowadzić do spełnienia MISJI Gminy Platerów : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 14.  Malownicza rzeka Bug./ ze zbiorów Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”/ 

Realizując tę MISJĘ w latach 2007 – 2013 może przyjąć, że jej WIZJA Gminy  Platerów po roku 2013 ( 

na czas realizacji zaktualizowanej Strategii będzie następująca: 

Misją Gminy  Platerów jest: rozwój infrastruktury technicznej, tworzenie korzystnych warunków dla 

aktywności gospodarczej zwłaszcza w sektorze rolniczym, podejmowanie różnorodnych działań na rzecz 

poprawy jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty oraz kultury, 

rekreacji i sportu. 

Realizacji powyższych celów służyć będą następujące działania: 

- stworzenie środowiska przyjaznego dla mieszkańców , 

- rozwój gospodarki rolno – przetwórczej w oparciu o potencjał ludzki oraz istniejącą bazę surowcowa , 

techniczną i wysokiej jakości gleby , 

- tworzenie warunków do inwestowania, zwłaszcza nieuciążliwych usług i przemysłu o wysokiej technologii. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mTHnSjh9_ym4LM&tbnid=2znRHg3ru369sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://byway.pl/details.aspx?guid=ff2e3fd1-6c8d-4ed5-bcc7-aef72d2e9615&ei=iRJPUdLWBoO0tAaBk4DQAw&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNFgwQh3wf2zjMqY41GzU6uwEqO32A&ust=1364222912378989
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Gmina  Platerów w  latach 2013- 2020 roku wykorzystując potencjał związany z położeniem 

geograficznym i  atrakcyjnością dla lokowania w niej inicjatyw biznesowych oraz osadnictwa 

stanie się miejscem gdzie warto mieszkać, pracować i inwestować,  a także wypoczywać. 

Wielkie wyzwanie stojące przed władzami samorządowymi gminy to ukształtowanie wizerunku gminy 

przyjaznej mieszkańcom, atrakcyjnej dla działalności gospodarczej, zamieszkania i spędzania czasu 

wolnego oraz turystyki i rekreacji. Pozwoli to na większą integrację mieszkańców z miejscem 

zamieszkania . 

 

Ważnym obszarem, który będzie podlegał  rozwojowi, będzie sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

głównie w zakresie usług i  przetwórstwa rolnego. Gmina będzie nadal  rozwijać system stawek 

podatkowych i zachęt dla inwestorów, co prowadzić będzie do tworzenia nowych  miejsc pracy a 

tym samym pozytywnie wpłynie na dochody budżetu gminy. 

 

Przewidywane zmiany dotkną również sektor rolniczy -  podniesieniu ulegnie poziom oświaty rolniczej. 

Pojawiają  się gospodarstwa ekologiczne produkujące na rynek krajowy- niektóre nawet na  europejski.  

Przekształcają się liczne z gospodarstw na typy produkcji opłacalne i dające podstawy sukcesu na 

rynkach ( pieczarka, owoce, warzywa, produkcja w grupach producenckich) . Na terenie  naszej gminy 

muszą pojawić się podmioty zajmujące się przetwórstwem rolno – spożywczym, marketingiem i 

konfekcjonowaniem produktów rolnych. Specjalistyczne gospodarstwa rolne będą sprzedawać i  

niejednokrotnie we własnym zakresie przetwarzać swoje produkty rolne. Wyspecjalizują się duże 

gospodarstwa (trzoda chlewna, bydło, drób itp.) – i te obniżą koszty produkcji oraz będą sprzedawać w 

ramach grup  producenckich i Zrzeszeń. Problem przemian w rolnictwie  ma szanse być złagodzony 

zostanie poprzez krajowe i regionalne produkty restrukturyzacyjne i dofinansowanie rolników, w tym ze 

środków UE. Takie działania konsekwentnie podejmuje nowy Rząd RP. 

 Część terenów rolnych zostanie przekształcona pod  budownictwo mieszkaniowe indywidualne  oraz 

nieuciążliwe inwestycje typu usługowego. Pojawią się także nowe wyspecjalizowane działy 

nowoczesnej produkcji rolnej. Powinna być sukcesywnie przełamywana bariera  współpracy i produkcji 

w ramach Grup producenckich. Szansą są nowe uregulowania dotyczące sprzedaży bezpośredniej bez 

tak szerokiego klucza pośredników zabierających zyski producentom. Marketing i  promocja – 

konfekcjonowanie najlepiej wstępnie przetworzonych produktów – to nowe szanse dla rolnictwa 

pozostającego w tak trudnej sytuacji. 

 

Ekologia będzie obszarem ważnej aktywności gminy. Nastąpi rozwój infrastruktury technicznej 
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związanej z pełnym skanalizowaniem gminy, budową oczyszczalni, w tym przydomowych, oraz 

poprzez wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz rozwinięcie systemu gospodarki 

odpadami. Gmina podejmie działania zapewniające zachowanie ładu przestrzennego i 

estetycznego na swoim terenie. Będziemy wdrażali Odnawialne Źródła Energii. 

  

 
Fotografia 15. W zimowej scenerii nad starorzeczem Bugu… (ze zbiorów Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”) 

 
W zakresie rozwoju infrastruktury technicznej gminy -  stan i sieć dróg ulegną radykalnej  dalszej 

poprawie. Na terenie całej gminy dostępna będzie sieć kanalizacyjna (obejmująca wszystkie zwarte 

osiedla mieszkaniowe) oraz sieć wodociągowa . Już teraz osiągnięte zostały wskaźniki : 

zwodociągowania ponad 98,7 % i skanalizowania – ponad 64,7 %. Poprawie ulegać będzie w dalszym 

ciągu system infrastruktury sportowej i rekreacyjnej , który uzyskał już nową bazę w latach 2007-2013. 

Szansą na nowe otwarcie i dobre funkcjonowanie jest może w przyszłości powstanie  i rozwój  sportu i 

rekreacji w Platerowie,  jest stworzenie jednego podmiotu, który ogarnie wszystkie piękne 

doświadczenia i  będzie wspierał inicjatywy ludzi z pasją .  

      Odbudowaliśmy i wyposażyliśmy Gminny Ośrodek Kultury, który wychodzi z nowymi 

inicjatywami kulturalnymi i pozwala młodzieży i starszym twórczo uczestniczyć w tych 

działaniach. 
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Wysokiej staranności wymagać będzie nadal sprostanie oczekiwaniom w zakresie rozwiązania 

problematyki zaspokojenia potrzeb społecznych na terenie gminy. Oczekiwania społeczne są 

znaczne i wiążą się z podniesieniem jakości usług oświatowych i zdrowotnych a także 

kulturalnych na coraz wyższym poziomie. Ważne jest to by zapewnić warunki i rozrywkę 

przybywającym turystom.  

 
     Gmina  rozwijać się będzie jako nowoczesna gmina rolniczo – osadnicza z elementami 

uprzemysłowienia i urbanizacji. Przy tym najważniejszą i wiodącą będzie produkcja 

warzywniczo – sadownicza oraz ekologiczna.  Gmina będzie wykazywała dużą dbałość o 

rozwój przedsiębiorczości . Mieszkańcom Gminy zapewnione zostaną warunki życia zgodnie ze 

standardami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty i kultury. Gmina 

wykaże także  dbałość o lokalne tradycje oraz zabytki dziedzictwa kulturowego, co jest 

konsekwentnie czynione od wielu lat i przyniosło dotąd dobre rezultaty i właściwy oczekiwany 

wizerunek Gminy. 

 

        Atutami Gminy  Platerów  są : przebiegające przez teren gminy ważne szlaki komunikacyjne: 

drogowy i kolejowy. Silną stroną gminy jest stan infrastruktury technicznej (wodociągi, energia, 

telekomunikacja). Dodatkowo gmina posiada walory dla rozwoju wypoczynku sobotnio-niedzielnego 

oraz rozwoju ekologicznego rolnictwa ( są dobre gleby i warunki do prowadzenia tego typu produkcji ). 

Na terenie gminy znajdują się  liczne uzbrojone wolne tereny inwestycyjne dla inwestycji  małych i 

dużych podmiotów gospodarczych.. Samorząd traktuje priorytetowo od wielu lat  sprawy rozwoju 

infrastruktury technicznej, oświaty i kultury i sportu. Poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia jest 

zadawalający. Świetnie działają miejscowe jednostki OSP – dobrze zorganizowane, co  jest chlubą 

Gminy.  

        Słabymi stronami Gminy jest niestety niewystarczająco rozwinięte przetwórstwo rolne oraz brak 

zorganizowanych grup producenckich.  Od wielu lat  bilansowo maleje liczba podmiotów 

gospodarczych, szczególnie tych, które zatrudniają większą liczbę pracowników.  

W sterze infrastruktury technicznej  brakuje nadal  1 oczyszczalni ścieków  w Mężeninie a czekają  

dokończenia kolejne oczyszczalnie przydomowe. Konieczna jest budowa kanalizacji w miejscowościach 

Falatycze, Ostromęczyn, Chłopków i Mężenin oraz dokończenie kanalizacji Hruszewa i Platerowa, a 

także budowa przydomówek  na trenach rozrzuconych w całej gminie. 

  Rozwój nasz hamuje również nadal zły stan dróg gminnych , powiatowych .  
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   Słabymi stronami w sferze społecznej są : niski przyrost naturalny oraz zbyt małe środki na 

opiekę społeczną,  brak rezerw mieszkań komunalnych i socjalnych.  

   Brak niestety sytemu  odprowadzania wód opadowych i nie ma środków ani technicznych 

możliwości, by go wykonać praktycznie od podstaw . 

      Nadal odczuwamy brak również wyznaczonych szlaków turystycznych z przygotowaną 

odpowiednią infrastrukturą  turystyczną.  

         Brakuje dobrej   promocji turystyki  sobotnio – niedzielnej.  

   Ważne ,że powstały pierwsze ścieżki pieszo- rowerowe, ale jest konieczna dalsza ich budowa z 

odpowiednią infrastrukturą. 

        W  roku 2015 powstał nowy „Szlak konny” – nowa atrakcja turystyczna. 

Najbardziej istotną szansą rozwojową Gminy   jest jej  położenie na granicy województw  . Rozwój 

sektora przetwórstwa rolno – spożywczego, oraz produkcja żywności ekologicznej to nadal dobre 

szanse dla lokalnych producentów rolnych. Potencjalna szansa  to również rozwój turystyki sobotnio - 

niedzielnej oraz rozwój agroturystyki. Szansa na rozwój tych przedsięwzięć jest też pozyskanie środków 

zewnętrznych ,na realizacje celów strategicznych , z funduszy krajowych i zagranicznych , w tym z UE.  

Głównym zagrożeniem zewnętrznym dla społeczności Gminy wydają się być częste zmiany przepisów 

prawa i nadmierny fiskalizm państwa, obciążenia Samorządów – tych słabszych z zamknięciem szans 

na dogonienie tych silniejszych. Społeczeństwu naszemu zagraża ciągłe ubożenie, co wiąże się 

również z  osłabieniem motywacji do podnoszenia poziomu wykształcenia oraz przekwalifikowań 

zawodowych, a te są koniecznością w duchu zachodzących zmian i procesów na obszarach wiejskich.  

Pogorszeniu ulega również stan zdrowia społeczeństwa a środki na profilaktykę i promocję zdrowia są 

niewystarczające – ważny jest poziom tych usług, biorąc pod uwagę nas odwiedzających.  

            Wprowadzenie w życie „ Strategii Rozwoju Gminy na lata 2013– 2020” pozwoli na 

realizację WIZJI gminy. Strategia wytycza zadania, których realizacja zapewni utrzymanie 

pożądanego kierunku rozwoju gminy. 

Zasady postępowania obejmujące główne kierunki  rozwoju Gminy Platerów. 

   Obecna   „Strategia Rozwoju Gminy Platerów na lata 2013 – 2020”, która będzie monitorowana i 

nadal społecznie żywa  - aktualizowana, co kilka lat z uwzględnieniem zmian i nowej sytuacji po 

wprowadzeniu w życie kolejnych jej etapów. To wszystko wskazuje możliwości rozwoju, 

instrumenty i sposoby realizacji, dokonuje analizy strategicznej gminy i określa długofalowe 
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kierunki jej rozwoju, w przekroju głównych funkcji gospodarczych i społecznych, przy 

zachowaniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego. 

Aby osiągnąć powodzenie w długofalowym procesie wdrażania strategii rozwoju gospodarczego i 

społecznego należy kierować się następującymi pozaekonomicznymi zasadami: 

 Główne siły społeczne  gminy muszą być przekonane o słuszności i celowości realizacji 

nowej Strategii, by miała ona szansę na efektywną realizację.  

 Ważnym zadaniem Strategii jest pobudzanie aktywności mieszkańców gminy, którzy powinni być 

zapoznani z celami i założeniami dokumentu. 

 Strategia rozwoju gminy powinna się kojarzyć pozytywnie, dlatego jako pierwsze winny być 

wykonane te zadania, które na pewno odniosą sukces. Pierwszy sukces Strategii zapewni jej grono 

sprzymierzeńców, którzy będą niezbędni w dalszym etapie jej realizacji . 

 Do realizacji Strategii należy angażować odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, bądź też 

zastosować system dokształcania kadry na szkoleniach i kursach. 

  Realizacja zadań przyjętych w zaktualizowanej  Strategii w najbliższej przyszłości i w latach kolejnych, 

wymaga od jej realizatorów określonej wiedzy, także z zakresu innowacyjności, postępu naukowo – 

technicznego i organizacyjnego, pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych krajowych i 

zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej. 

 Do realizacji Strategii niezbędne są ekonomiczne środki aktywizacji rozwoju gminy. Są to (poza 

środkami z budżetu gminy) następujące środki: 

 z budżetu państwa, 

 ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej, 

 z programów pomocowych dla małych i średnich firm (pożyczki, preferencyjne kredyty), oparte o 

fundusze  zewnętrzne programy pomocy finansowej ze  źródeł krajowych i zagranicznych, 

 preferencje w systemie podatkowym dla osób i podmiotów prowadzących działalność pożądaną w 

gminie czy regionie ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy lub prowadzących działalność 

proekologiczną, proeksportową, 

 ulgi inwestycyjne  

Zastosowanie powyższych zasad oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych obecnie i w przyszłości 

środków finansowych, pozwoli na zaktywizowanie społeczności lokalnej i realizację Strategii z 
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szansą na jej pełną realizację. Czyniliśmy to wykorzystując różne w/w instrumenty w latach 2005 – 

2013.Obecnie sięgniemy po środki z nowej perspektywy 2013 – 2020. 

Będziemy uwzględniać wszystko to co wprowadzamy w życie i konkretnie weryfikować kierunki 

inwestowania i rozwoju naszej Gminy. 

 

IV. Podstawowe  problemy w gminie 

Przeprowadzona analiza sytuacji społeczno- gospodarczej gminy (stan obecny) w kontekście 

zachodzących w ostatnich latach zmian ,pozwala na zdiagnozowanie podstawowych problemów 

występujących w gminie. 

Problemami tymi są nadal po realizacji I etapu w dalszym ciągu, a mianowicie  w latach 2013 - 2020: 

 istniejący stały spadek liczby ludności w gminie 

 starzenie się społeczeństwa gminy 

 znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych uniemożliwiających utrzymanie  się ludności 

wyłącznie z produkcji rolniczej; 

  mimo ogromnego postępu nadal niezadawalające wyposażenie w infrastrukturę  techniczną ( 

niedokończona kanalizacja sanitarna, brak gazyfikacji ) oraz zły stan istniejącej infrastruktury 

drogowej , nie rozwinięte  ciągi piesze i ścieżki rowerowe przy ciągach komunikacyjnych; 

 Nadal zbyt mało urządzonych terenów rekreacyjnych  

 Nadal nie wystarczające wyposażenie w bazę sportową pobudowanych boisk na terenie  szkół i 

urządzenia otoczenia i bazy stadionu gminnego i  boisk przy Świetlicach OSP; 

 Niestety uboga infrastruktura turystyczna, co utrudnia rozwój turystyki  i agroturystyki; 

 Trwające nadal zanieczyszczanie środowiska gminy w wyniku nieprawidłowej gospodarki 

odpadami i zanieczyszczeniami (dzikie wysypiska śmieci, spalanie odpadów w gospodarstwach 

domowych, nie zawsze  właściwa segregacja odpadów, zanieczyszczanie wyciekami  ścieków 

z nieszczelnych szamb bezpośrednio do gruntu); 

 Nadal nie wystarczający dostęp mieszkańców gminy do szybkiego szerokopasmowego  

Internetu oraz nie wystarczające wykorzystanie go przez administrację i msp;  

Tworząc  i realizując „Strategię Rozwoju Gminy Platerów  na lata 2005 - 2013” a teraz przyjmując 

nową  na kolejne lata 2013 - 2020, należy pamiętać, że Gmina nasza znajduje się na obszarze 

charakteryzującym się słabym rozwojem w skali kraju. Potencjał rozwoju powiatu łosickiego jest niższy 

od sąsiadujących z nim powiatu  siedleckiego czy bialskiego. 
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Usytuowanie gminy, infrastruktura techniczna, dostępność komunikacyjna, zabezpieczone w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy tereny pod inwestycje , budownictwo 

mieszkaniowe ,infrastrukturę i rekreację , dostępność źródeł energii oraz przyjazna polityka podatkowa 

gminy, powinna  ciągle rozwijać się w zapoczątkowanym kierunku i sprzyjać inwestorom  oraz turystom. 

Realizacja „ Strategii Rozwoju Gminy na lata 2013 – 2020” ma zadanie osiągnąć  następujące 

efekty:  

 Rozwoju przedsiębiorczości głównie w zakresie przetwórstwa rolno – spożywczego warzyw  dla 

potrzeb gminy, regionu ,  

 Rozwoju drobnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji nieuciążliwej ekologicznie, handlu (w 

tym hurtowego), usług, rzemiosła. 

 Rozwoju turystyki i ekoturystyki w oparciu o walory środowiska, produkty żywnościowe oparte 

na ekologicznym rolnictwie,  

 Ochrony środowiska przyrodniczego poprzez dalszą rozbudowę i modernizację  wodociągów i 

kanalizacji , budowę potrzebnej  oczyszczalni ścieków w Mężeninie. W części gminy będącej 

poza zasięgiem istniejących i projektowanej oczyszczalni ścieków oraz  rozproszonej 

zabudowie i miejscach, gdzie nie ma możliwości wybudowania sieci kanalizacji, stworzenia 

systemu przydomowych oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie rekultywacji zamkniętego 

wysypiska w Czuchowie –Pieńkach, zlikwidowanie nielegalnego  składowania odpadów, 

wykorzystywania nie konwencjonalnych źródeł energii, stworzenia kompleksowego systemu 

z zakresu energetyki . 

 Poprawy infrastruktury transportowej: nowe nawierzchnie dróg gminnych i powiatowych, 

działania na rzecz poprawy stanu dróg gminnych we wszystkich wsiach, także urządzenia ich 

poboczy, ciągów pieszych, itp. 

 Poprawy infrastruktury społecznej w zakresie szkolnictwa, sportu, turystyki i agroturystyki, 

rekreacji, służby zdrowia, kultury. 

 Podniesienia kwalifikacji producentów rolnych, zwłaszcza w zakresie: nowoczesnych upraw 

warzyw, przetwórstwa rolno – spożywczego, rolnictwa ekologicznego, agro i ekoturystyki. 

 Poprawy standardu życia mieszkańców gminy (budownictwo  jednorodzinne, socjalne, 

komunalne),  

 Przeciwdziałaniu bezrobociu i biedzie. 

 Przeciwdziałaniu patologiom społecznym. 

 Poprawa wykorzystania  odnawialnych źródeł energii (OZE); 

 Remonty i modernizacja budynków użyteczności publicznej 
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 Wykształceniu w społeczeństwie postaw aktywności społecznej i tożsamości z gminą. 

 Promocja gminy  

 Rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 

 Wykreowanie wizerunku gminy jako gminy przyjaznej mieszkańcom tworzącej warunki do 

osiedlania się,  inwestowania, budownictwa.     

 

 
Fotografia 16.  Krajobraz nad Bugiem – o wschodzie słońca… 

 
     Szansą  na  taki  rozwój  jest  przede  wszystkim   realizacja  celów  strategicznych.   
 
Dla każdego z celów wyznaczono  kierunki  , bez których obszar życia społeczno- gospodarczego nie 

ma możliwości dalszego rozwoju . Jednocześnie wskazano te cele , które powinny znacznie 

przyspieszyć rozwój . Dodatkowo wskazano cele , które wspierają rozwój , a czas ich realizacji jest 

zdeterminowany przez wielkość środków budżetowych , wielkość dotacji i napływającego kapitału 

zewnętrznego . 

Na podstawie takich hierarchii celów określono priorytety w poszczególnych obszarach życia społeczno- 

gospodarczego.  

 

Zestawienie oczekiwanych efektów 

 

javascript:%20void%20null
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Realizacja wcześniejszej Strategii oraz „ Strategii rozwoju gminy  Platerów na lata 2013 -2020” 

wymagała i nadal wymaga  wnikliwej obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu społeczno – 

gospodarczym gminy, regionu, kraju, Europy, w zakładanym przez Strategię okresie, po to by 

skutecznie reagować na niekorzystne tendencje zagrażające jej realizacji. Poniższe zestawienie 

oczekiwanych efektów winno być miernikiem skuteczności zadań wyznaczonych w zaktualizowanej 

Strategii: 

  1)  Rozwoju drobnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji nieuciążliwej  

            ekologicznie, handlu (w tym hurtowego), usług, rzemiosła. 

2) Rozwoju turystyki i ekoturystyki w oparciu o walory środowiska, produkty  

    żywnościowe oparte na ekologicznym rolnictwie,  

3) Ochrony środowiska przyrodniczego poprzez  : 

o Dokończenie budowy wodociągów na terenie Gminy , 

o Budowę kanalizacji w miejscowościach Mężenin, Ostromęczyn, Falatycze i Chlopków 

oraz dokończenie budowy kanalizacji w Hruszewie i Platerowie 

o  Budowę oczyszczalni ścieków w  Mężeninie oraz  w miejscach o rozproszonej 

zabudowie i miejscach, gdzie nie ma możliwości wybudowania sieci kanalizacji, 

stworzenia systemu  oczyszczalni przydomowych, 

o rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Czuchowie Pieńkach, 

o zlikwidowanie nielegalnych składowisk odpadów.  

o  Poprawy infrastruktury transportowej: nowe nawierzchnie dróg gminnych i 

powiatowych  z  dobudowanymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi  m.in. w 

miejscowościach: Chłopków,  Chłopków –Kolonia, Czuchów, Czuchów- Pieńki, 

Falatycze, Górki, Hruszew, Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, Kamianka, Kisielew, Lipno, 

Mężenin, Mężenin- Kolonia, Michałów, Myszkowice, Nowodomki, Ostromęczyn , 

Ostromęczyn- Kolonia, Platerów, Puczyce, Rusków, Zaborze 

o Inwestycje w  Odnawialne Źródła Energii ( solary, ogniwa fotowoltaiczne i inne, 

pompy ciepła itp.) we  wszystkich naszych miejscowościach, tj.: Chłopków, Chłopków –

Kolonia, Czuchów, Czuchów- Pieńki, Falatycze, Górki, Hruszew, Hruszniew, 

Hruszniew-Kolonia, Kamianka, Kisielew, Lipno, Mężenin, Mężenin- Kolonia, Michałów, 

Myszkowice, Nowodomki, Ostromęczyn , Ostromęczyn- Kolonia, Platerów, Puczyce, 

Rusków, Zaborze. 

 

4) Poprawy infrastruktury społecznej w zakresie szkolnictwa, sportu, turystyki i agroturystyki, 

rekreacji, służby zdrowia, kultury. 
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5) Podniesienia kwalifikacji producentów rolnych, zwłaszcza w zakresie: nowoczesnych upraw 

warzyw, przetwórstwa rolno – spożywczego, rolnictwa ekologicznego, agro i ekoturystyki. 

6) Poprawy standardu życia mieszkańców gminy,  

7) Przeciwdziałaniu bezrobociu i biedzie. 

8) Przeciwdziałaniu patologiom społecznym. 

9) Wykształceniu w społeczeństwie postaw aktywności społecznej i tożsamości  z gminą. 

10) Promocja gminy   w regionie. 

11)Rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego’ 

 
 
V. P I O R Y T E T Y 
 
1.   E k o l o g i a 
  
W obszarze ekologii priorytetem jest podjęcie działań w kierunku rozwoju infrastruktury 

komunalnej związanej bezpośrednio z ochroną środowiska a w szczególności : 

o ochrony wód  poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej  wraz z poprawą 

infrastruktury wodociągowej    

o ochrona ziemi poprzez likwidację  wysypisk  odpadów oraz  właściwą gospodarkę 

odpadową 

o działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców; 

o ochrona łąk i torfowisk poprzez właściwe utrzymanie rowów melioracyjnych 

 

2.  G o s p o d a r k a 

 

Podstawą rozwoju gospodarczego jest skuteczniejsze wykorzystanie funduszy strukturalnych 

przez gminę  umożliwiające małym i średnim przedsiębiorstwom ich rozwój między innymi przez 

lepsze gospodarcze wykorzystanie walorów przyrodniczych. 

 

3. I n f r a s t r u k t u r a 

 

Głównym  priorytetem infrastrukturalnym jest rozbudowa infrastruktury technicznej i 

wykorzystanie terenów i zabezpieczenie nowych terenów inwestycyjnych dla rozwoju 

przedsiębiorczości. 
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Priorytety te są niestety trudne do osiągnięcia bez realizacji celu strategicznego jakim jest poprawa 

stanu technicznego dróg na terenie całej gminy we wszystkich praktycznie naszych miejscowościach. 

 

4.  P r z e s t r z e ń        

Priorytetem w tym obszarze jest wspieranie procesów restrukturyzacyjnych w  rolnictwie i 

obszarach wiejskich przy wykorzystaniu obszaru gminy jako zaplecza rekreacyjnego  i 

wypoczynkowego sobotnio – niedzielnego. 

 

5.  S p o ł e c z n o  ś ć    

Społecznym priorytetem jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju i edukacji wszystkim 

mieszkańcom gminy oraz rozwiązanie problemów społecznych między innymi poprzez tworzenie 

warunków dalszego rozwoju kultury , sportu, turystyki w oparciu o walory historyczne , 

przyrodnicze i geograficzne. 

 

VI  CELE  STRATEGICZNE  I  KIERUNKI  DZIAŁANIA 

 

Cel  strategiczny  I 

 

Działania w kierunku rozbudowy sieci kanalizacyjnej  

 

Opis  kierunków  działania 

1. Kanalizacja sanitarna obszarów wiejskich : 

- Budowa Oczyszczalni Ścieków w Mężeninie; 

- Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Mężenin, Chłopków; Falatycze, Ostromęczyn i 

innych/ jak na stronie 83/, gdzie konieczna jest taka budowa lub modernizacja, czy remont; 

-  Budowa  oczyszczalni przydomowych na terenie gminy ( kontynuacja); 

- Modernizacja funkcjonujących Oczyszczalni Ścieków; 

 

Cel  strategiczny  II 

 

Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości , w tym małych i średnich firm 

 

Opis  kierunków  działania 
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1.Kontynuacja przyjaznej polityki podatkowej dla inwestujących ( podatek od nieruchomości zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej nie większy niż w gminach sąsiednich), 

 

Cel  strategiczny  III 

 

Działania w  kierunku rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej 

 

Opis  kierunków  działania 

1. Modernizacja  sieci wodociągowych; 

             -  Wodociągi i Stacje uzdatniania wody: 

                -  Modernizacja i remonty Stacji uzdatniania wody; 

                - wybicie studni głębinowej w Mężeninie; 

   2. Zwiększenie dostępności  do  sieci internetowej  dla wszystkich mieszkańców    

     gminy, 

    3.Publiczne punkty dostępu do internetu szerokopasmowego dla mieszkańców, 

  

Cel  strategiczny  IV 

 

Działania w  kierunku poprawy stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych 

 

Opis  kierunków  działania 

1. Realizacja programu modernizacji dróg i ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych we współpracy ze  

Starostwem  Łosickim   poprzez: 

a) poprawę nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w praktycznie wszystkich naszych 

miejscowościach, tj.: Chłopków,  Chłopków –Kolonia, Czuchów, Czuchów- Pieńki, Falatycze, Górki, 

Hruszew, Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, Kamianka, Kisielew, Lipno, Mężenin, Mężenin- Kolonia, 

Michałów, Myszkowice, Nowodomki, Ostromęczyn , Ostromęczyn- Kolonia, Platerów, Puczyce, 

Rusków, Zaborze 

oraz  budowę chodników    i ścieżek  rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych – tam gdzie 

jest to praktycznie możliwe i wykonalne i jest niezbędne w rozwoju aktywnej turystyki , 

b) poprawa jakości infrastruktury około drogowej w  tym oświetlenia     

          ulicznego , zadaszeń  przystankowych; 

 c) budowa i modernizacja dróg gminnych  praktycznie we wszystkich  miejscowościach całej Gminy;  
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d) Budowa chodników wzdłuż naszych dróg gminnych i powiatowych  ( dla dróg powiatowych i innych 

zgodnie z porozumieniami z naszymi Partnerami). 

            

Cel strategiczny V 

 

Warunki w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

      Opis  kierunków działania: 

1.Przygotowanie i oznaczenie szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych oraz tworzenie warunków 

dla ekoturystyki, 

2. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u „Źródła” 

3.Dbałość o stan obiektów będących atrakcjami turystycznymi gminy, 

4. Budowa i urządzenie Ścieżek Rowerowych ( z infrastrukturą turystyczną) w atrakcyjnych 

przyrodniczo i turystycznie miejscowościach naszej Gminy; 

 5. Budowa przystani kajakowej w Mężeninie; 

 6. Urządzanie przestrzeni publicznej i remonty obiektów wiejskich  w ramach Planów Odnowy 

Miejscowości; 

7. Utworzenie muzeum II wojny światowej ( z uwzględnieniem Akcji V2) 

 

Cel strategiczny VI 

 

Działania w kierunku lepszego wykorzystania gospodarczego walorów przyrodniczych 

 

      Opis  kierunków działania: 

 

1. Zwiększenie dostępności do zasobów przyrodniczych dla zwiększenia  ich gospodarczego 

wykorzystania 

2. Budowanie  i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przez gminę jako 

czynnik rozwoju dalszych usług turystycznych realizowanych przez sektor prywatny. 

3. Zakup wyposażenia i sprzętu – poprawiającego jakość usług świadczonych przez jednostki i placówki 

gminne; 

4. Budowa i urządzenie Ścieżek Rowerowych przyrodniczych i deptaków pieszych ( z infrastrukturą 

turystyczną) w atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie miejscowościach naszej Gminy; 
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Cel strategiczny VII 

 

Działanie budujące aktywność społeczną i tożsamość lokalną mieszkańców gminy 

 

      Opis  kierunków działania: 

1.Wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, klubów, stowarzyszeń, 

2.Pobudzanie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez edukację lokalną w szkołach GOK i Bibliotece 

Gminnej, zwiększanie wiedzy  o gminie, (również poprzez foldery  i wydawnictwa  prezentujące historię 

gminy i jej mieszkańców), organizowanie przedsięwzięć połączonych z prezentacją osiągnięć lokalnej 

społeczności, 

3.Pomocja liderów lokalnych i lokalnych przedsięwzięć, 

4. Wspieranie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy codziennego życia mieszkańców, 

np. konkursy na najładniejszą zagrodę, balkon, ogród, poprawa estetyki ulic, zieleńców itp. 

 

Cel strategiczny VIII 

 

Rozwiązywać i zapobiegać problemom społecznym 

     

  Opis  kierunków działania: 

 1. Rozwijanie infrastruktury społecznej dla zwiększenia jakości świadczonych usług 

2. Skutecznie rozwiązywać problemy alkoholizmu będącego przyczyną większości patologii. 

3. Modernizacja boiska Gminnego w Platerowie i budowa – modernizacja boisk i placów zabaw na 

terenie Gminy; 

 

Cel strategiczny IX 

 

Tworzyć warunki do dalszego rozwoju oświaty, kultury, sportu i turystyki  

 

      Opis  kierunków działania: 

1. Budowa boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych ze zbiornikami retencyjnymi związanymi z 

turystyką  w każdym sołectwie 

2. Rozwijać infrastrukturę świetlic wiejskich jako miejsca wydarzeń kulturalnych zwłaszcza w 

miejscowościach w których nie ma placówek oświatowych. 

3.  Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury do rozwoju i promocji kultury lokalnej 
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4. Dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego; 

5. Modernizacja boiska Gminnego w Platerowie i budowa oraz modernizacja innych boisk  i obiektów 

sportowo rekreacyjnych oraz placów  na terenie Gminy; 

6. Budowa  zagospodarowanie i wyposażenie szeregi Placów Zabaw dla dzieci w miejscowościach 

wykazujących inicjatywę w takim zakresie na ternie naszej Gminy; 

7. Remonty i poprawa stanu wyposażenia szkół i przedszkoli. 

8. Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej: 

      - Rozbudowa zaplecza GOK oraz GOPS; 

      - Dokończenie budowy i modernizacji Świetlic: ( Hruszniew- Kolonia, Puczyce, Czuchów- Pieńki, 

Chłopków , Ostromęczyn); 

      - Dokończenie budowy Świetlic i obiektów rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy; 

      - Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Platerowie; 

      - Budowa i urządzenie odkrytej pływalni dla Gminy Platerów; 

      - Budowa i urządzenie przystani promowej z promem. 

 

Cel strategiczny X 

 

Podjąć działania sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji  z wykorzystaniem walorów 

przyrodniczo – krajobrazowych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju. 

 

      Opis  kierunków działania: 

 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w obszarach sprzyjających rekreacji i turystyki. 

2)  Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w obszarach o intensywnym wykorzystaniu walorów 

przyrodniczo krajobrazowych dla świadczenia usług turystyczno- rekreacyjnych  

3) Rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czuchowie –Pieńkach  

4)  Melioracja i drenacja z nawodnieniami na obszarach zdiagnozowanych i wytypowanych przez 

WOMi UW; 

5) Dokończenie termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej; 

6) Inwestycje w  Odnawialne Źródła Energii ( solary, ogniwa fotowoltaiczne i inne, pompy ciepła 

itp.) w praktycznie wszystkich naszych miejscowościach, tj.: Chłopków,  Chłopków –Kolonia, 

Czuchów, Czuchów- Pieńki, Falatycze, Górki, Hruszew, Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, 

Kamianka, Kisielew, Lipno, Mężenin, Mężenin- Kolonia, Michałów, Myszkowice, Nowodomki, 

Ostromęczyn , Ostromęczyn- Kolonia, Platerów, Puczyce, Rusków, Zaborze. 
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Cel strategiczny XI 

 

Wspieranie  restrukturyzacji  i modernizacji rolnictwa i rozwój rolnictwa ekologicznego 

 

     Opis  kierunków działania: 

1. Dalsze wspieranie tworzenia grup producenckich, 

2. Szkolenia  dla rolników dot . konfekcjonowania, przechowywania, handlu i przetwórstwa; 

3. Podnoszenie kwalifikacji rolników poprzez programy szkoleniowe przy współpracy z ODR 

4. Działanie na rzecz rozwoju gospodarstw ekologicznych i wspieranie gospodarstw, które będą 

produkowały ekologiczną żywność  

* UWAGA! są zadania , które realizują dwa a nawet więcej celów i zostały wymienione np. dwukrotnie 

 
VII. PROGNOZA FINANSOWA       STRATEGII     ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO     GMINY PLATERÓW  NA LATA 2014 – 2020 
 
 Prognoza finansowa Strategii. 
 
Realizacja Strategii opiera się na dwóch podstawowych założeniach: 

1) Utrzymywanie  tendencji w budżecie Gminy  Platerów  poziomu zaciągniętych zobowiązań w 

formie kredytów i pożyczek. 

2) Wykorzystanie różnych form finansowania inwestycji – pozyskiwania środków na te cele; 

3) Dynamika rozwoju Gminy – wzrost dochodów własnych. 

 

Szczegółową analizę  w tym zakresie obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa – dla Gminy Platerów”. 

Zawiera ona niezbędne dane i analizy potwierdzające zdolność sfinansowania zaplanowanych 

przedsięwzięć. 

  Ta analiza  w tabelarycznym zgodnym z przepisami finansowymi ujęciu – stanowi integralny 

załącznik  do „ Strategii rozwoju Gminy  Platerów na lata 2013 – 2020”  / na końcu opracowania/ 

 

Strategiczne dla rozwoju Gminy  Platerów środki finansowe będą pochodzić ze źródeł 

zewnętrznych, które należy podzielić na dwie grupy: 

A – krajowe i zagraniczne fundusze i programy, w tym z Unii Europejskiej 
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a)Budżet państwa – poprzez Samorząd Województwa Mazowieckiego; m.in. na budowę, modernizację 

dróg, chodników, budowę kanalizacji i wodociągów, oczyszczalni ścieków, gospodarkę odpadami i inne 

przedsięwzięcia chroniące środowisko naturalne, tworzenie nowych miejsc pracy 

b)Fundusze strukturalne i spójności UE – na rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, wspieranie 

małych i średnich przedsiębiorstw, turystykę, agro- i ekoturystykę, inwestycje w gospodarstwach 

rolnych, programy rolno środowiskowe, zalesianie, rynek pracy 

c) Programy Wspólnoty Europejskiej – na edukację, kulturę, współpracę młodzieżową, ekologię, 

niekonwencjonalne źródła energii 

d)Programy bilateralne i wielonarodowe Rządu RP – na ochronę środowiska, niekonwencjonalne źródła 

energii, turystykę, wsparcie małych i średnich firm, edukację, kulturę 

e) Fundacje zagraniczne, w tym europejskie wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 

Polsce – na edukację, ochronę środowiska, turystykę, kulturę, integrację europejską, budowę 

społeczeństwa obywatelskiego 

f)Instytucje finansowe i fundusze inwestycyjne wspierające przedsięwzięcia gospodarcze, realizowane 

przez samorządy terytorialne oraz małe i średnie firmy – na wspieranie małych i średnich 

przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, turystykę, rynek pracy 

g)Polskie fundacje i organizacje, przez które realizowana jest zorganizowana pomoc dla samorządów 

terytorialnych – na rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, ochronę środowiska, turystykę, wspieranie 

małych i średnich przedsiębiorstw,  integrację europejską, promocję gospodarczą. 

h)Polskie fundacje i organizacje wspierające budowę społeczeństwa obywatelskiego – na inicjatywy 

lokalne w zakresie ochrony środowiska, agro- i ekoturystykę, promocję przedsiębiorczości, współpracę 

międzynarodową, edukację, kulturę 

i) Rządowe programy wspierające integrację europejską – na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym, promujące członkostwo Polski w UE. 

B– inwestorzy lokalni, krajowi i zagraniczni 

Należy stworzyć dla nich dobrą atmosferę inwestycyjną i zachęcające warunki prawno – podatkowe. Dla 

inwestorów zewnętrznych ważna jest także skala pozabudżetowego finansowania rozwoju gminy, bo 

ona decyduje o poprawie infrastruktury cywilizacyjnej gminy i tworzy pozytywny klimat dla inwestycji. 

 

Prognoza zakłada, iż na dochody budżetu składać się będą: 

o dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień; 

o subwencja ogólna ( część oświatowa) ; 

o dochody własne: 

o podatki i opłaty lokalne, 
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o udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, 

o dochody z majątku gminy, 

o odsetki od środków na rachunkach bankowych, 

o pozostałe dochody 

Z funduszy pozabudżetowych krajowych i zagranicznych finansować można również wiele zadań z 

zakresu rynku pracy, turystyki, edukacji, kultury. Środki te są także szansą na rozwój małych i średnich 

firm oraz pozyskanie inwestorów zewnętrznych, co jest z kolei szansą na zwiększenie dochodów gminy 

z tytułu podatków, opłat lokalnych i udziału w podatkach do budżetu państwa. 

Należy założyć, że w latach 2013 – 2020 gmina  na realizację  Strategii pozyska  ze źródeł 

zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej, dodatkowe środki finansowe  na 

realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Konsekwentna realizacja Strategii i wykorzystanie wszystkich możliwych funduszy krajowych i 

zagranicznych, przyczynić się winno do pozyskania źródeł finansowych, nie tylko przez Gminę  

Platerów, ale również organizacje pozarządowe, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, rolników i 

inne podmioty prowadzące działalność na naszym obszarze. 
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Fotografia 18. Zima w okolicach Rezerwatu „Trojan” – Park „Podlaski Przełom Bugu” 
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VIII. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE  

 

1. Wdrażanie 
Lp. Zadanie      Termin                                        Odpowiedzialny za realizację 
 
1.Przedłożenie  „Strategii Rozwoju Gminy  Platerów na lata 2013 – 2020”  Komisjom Rady Gminy 
do zaopiniowania  
grudzień/ styczeń 2016 r.                                                             Wójt Gminy Platerów 
 
2.Przyjęcie „  Strategii Rozwoju Gminy Platerów na lata 2013 – 2020”  
grudzień2015 r./ luty 2016 r                                                            Rada  Gminy    Platerów 
3.Określenie wielkości funduszu na realizację  Strategii przyjętej w 2016 r. i planie wieloletnim 
Grudzień 2015/Luty 2016                                                                Rada  Gminy w Platerowie 
4.Realizacja zadań objętych Strategią – wg oddzielnych harmonogramów opracowywanych na 
każdy rok 2013– 2020 r.                                                                        Wójt Gminy Platerów 
5.Dokonywanie corocznych ocen skuteczności realizacji Strategii  
Od Grudzień  2016  do 2021 r./ a nawet do 2023 – rozlicz./                                  Wójt Gminy 
Platerów 
6.Dokonywanie okresowych analiz i uaktualnienie Strategii.  
Grudzień co 2- 3 lata                                                                                 Wójt Gminy Platerów 
7.Opracowanie końcowego raportu oceniającego realizację Strategii ze względu na osiągnięte 
cele i zrealizowane zadania .Porównanie wielkości nakładów na realizację Strategii z uzyskanymi 
efektami. 
IV kwartał 2023 r.                          - Zespół, któremu Wójt Gminy Platerów zleci to zadanie 
8.Przyjęcie raportu z realizacji Strategii i określenie warunków wyjściowych do opracowania 
nowej Strategii rozwoju Gminy i na lata następne 
Grudzień 2023 r.                                                                   Rada Gminy w Platerowie 
 
 
  

2. MONITOROWANIE  STRATEGII 
 
Monitoring wdrażania niniejszej strategii ma na celu kontrolę stanu wdrażania projektu i zgodności z 

określonymi celami. Powinien on ukazać stopień osiągnięcia określonych zadań, co umożliwi 

ewentualną modyfikację dalszych przedsięwzięć, aby osiągnąć wyznaczony cel. Raport monitoringowy 

ze stanu wdrażania strategii rozwoju gminy Platerów powinien zawierać obiektywną, aktualną i 

wiarygodną analizę wszystkich strategicznych punktów. Informacje te będą  raz na 12 miesięcy 

przedstawiane na sesjach rady gminy. W razie konieczności podjęte będą prace poprawiające 

efektywność prowadzonych działań rozwoju gminy. 

Podstawą monitorowania Strategii Rozwoju  Gminy Platerów do roku 2020 ( a wobec przedłużenia 

okresu rozliczania projektów nawet do roku 2023)  będzie stanowiła analiza wskaźnikowa przyjętych 

kierunków działania we wszystkich celach . Do oceny kierunków działania przyjęto wskaźnik produktu i 

wskaźnik rezultatu. 



 95 

Przyjęte wskaźniki oceny przedstawiamy poniżej:  

 
 
Wskaźniki   produktu i  wskaźniki rezultatu oceny kierunków działania 
lp Nazwa kierunku działania Wskaźnik produktu     Wskaźnik rezultatu 
 

Cel strategiczny I – Działania w kierunku rozbudowy sieci kanalizacyjnej  

1) Kanalizacja sanitarna obszarów wiejskich : 

1a)  - Budowa Oczyszczalni Ścieków w Mężeninie; 

1b) - Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Mężenin, Chłopków; Falatycze, Ostromęczyn 

i innych, gdzie konieczna jest taka budowa; 

1 c) -  Budowa  oczyszczalni przydomowych na terenie gminy ( kontynuacja); 

1d) - Modernizacja funkcjonujących Oczyszczalni Ścieków; 

 Ilość kilometrów sieci kanalizacyjnej  

 Ilość gospodarstw domowych przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 

 Ilość wybudowanych oczyszczalni ścieków- punkt odbioru nieczystości płynnych 

 Ilość nieczystości płynnych w m3 odprowadzonych do oczyszczalni ścieków – punktu odbioru 

1e) Budowa  oczyszczalni przydomowych; poza zasięgiem oczyszczalni i dla zabudowy rozproszonej 

Ilość przydomowych oczyszczalni   

Ilość nieczystości płynnych w m3 odprowadzonych do przydomowych oczyszczalni ścieków 

 Uwaga powyższe wskaźniki dotyczą pkt. 1 i 1a) – 1e) 

 

lp Nazwa kierunku działania Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

 

Cel  strategiczny  II  -  Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości , w tym małych i 

średnich firm 

1.Kontynuacja przyjaznej polityki podatkowej dla inwestujących ( podatek od nieruchomości zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej nie większy niż w gminach sąsiednich), 
 - liczba podmiotów , które otrzymują  preferencyjne warunki od Gminy; 
 

Cel strategiczny III – Działania kierunków kierunku rozbudowy i modernizacji infrastruktury 

technicznej 

1) Modernizacja  sieci wodociągowych; 

             1a) -  Wodociągi i Stacje uzdatniania wody: 

               1b)  -  Modernizacja i remonty Stacji uzdatniania 

              1c)  - Wybicie studni głębinowej w Mężeninie; 
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, 

Ilość gospodarstw domowych podłączonych do zmodernizowanej Stacji uzdatniania wody w  sieci 

wodociągowej 

2)  Zwiększenie dostępności  do  sieci internetowej  dla wszystkich mieszkańców    

     gminy,,  

Ilość projektów mających na celu zwiększenie dostępności do Internetu szerokopasmowego  

Ilość gospodarstw domowych podłączonych do Internetu szerokopasmowego 

3)  Publiczne punkty dostępu do internetu szerokopasmowego dla mieszkańców  

Ilość projektów mających na celu  utworzenie punktów dostępu do internetu; 

 Ilość powstałych publicznych punktów dostępu do Internetu 

 

lp Nazwa kierunku działania Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Cel  strategiczny  IV  -  Działania kierunków kierunku poprawy stanu technicznego dróg 

gminnych i powiatowych 

1. Realizacja programu modernizacji dróg i ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych we współpracy ze  

Starostwem Powiatu Łosickiego   poprzez: 

1a) poprawę nawierzchni dróg gminnych i powiatowych oraz  budowę chodników    i ścieżek  

rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych w miejscowościach  całej Gminy tj.: Chłopków 

Chłopków –Kolonia, Czuchów, Czuchów- Pieńki, Falatycze, Górki, Hruszew, Hruszniew, Hruszniew-

Kolonia, Kamianka, Kisielew, Lipno, Mężenin, Mężenin- Kolonia, Michałów, Myszkowice, Nowodomki, 

Ostromęczyn , Ostromęczyn- Kolonia, Platerów, Puczyce, Rusków, Zaborze 

1b) poprawa jakości infrastruktury około drogowej w  tym oświetlenia     

          ulicznego , zadaszeń  przystankowych ; 

 1c) budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach całej Gminy  

1d) Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych i powiatowych zgodnie z przyjętymi planami: 

Ilość utwardzonych chodników i ścieżek rowerowych  

Ilość kilometrów wybudowanych i rozbudowanych dróg gminnych 

Ilość kilometrów utwardzonych chodników i ścieżek rowerowych; 

Ilość korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury w ciągu roku/ lat/. 

 Uwaga powyższe wskaźniki dotyczą pkt. 1 i 1a) – 1d) 
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Cel strategiczny V - Warunki w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

1 Przygotowanie i oznaczenie szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych oraz tworzenie warunków 

dla ekoturystyki, 

Ilość ludzi w ciągu roku korzystających z tych obiektów na terenie gminy 

2.prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u „Źródła” 

Ilość punktów odbioru odpadów segregowanych w obszarach o intensywnym wykorzystaniu walorów 

przyrodniczo- krajobrazowych dla świadczenia usług turystycznych  

 Ilość ton posegregowanych odpadów w terenach o intensywnym wykorzystaniu walorów 

przyrodniczo- krajobrazowych dla świadczenia usług turystycznych 

3.Dbałość o stan obiektów będących atrakcjami turystycznymi gminy, 

Ilość obiektów będących atrakcjami turystycznymi gminy objętych remontem, odnową i rozbudową 

Ilość obiektów odbudowanych, odremontowanych; 

3. Budowa i urządzenie Ścieżek Rowerowych ( z infrastrukturą turystyczną) w atrakcyjnych 

przyrodniczo i turystycznie miejscowościach naszej Gminy; 

Ilość km wybudowanych i urządzonych ścieżek… 

 5. Budowa przystani kajakowej w Mężeninie; 

Ilość turystów w ciągu roku korzystających ze szlaków wodnych na terenie gminy 

 6. Urządzanie przestrzeni publicznej w ramach Planów Odnowy Miejscowości; 

Ilość obiektów będących atrakcjami turystycznymi gminy objętych remontem, odnową i rozbudową 

Ilość obiektów odbudowanych, odremontowanych; 

Ilość dorosłych i  dzieci w ciągu roku korzystających z tych obiektów na terenie gminy 

 

Cel  strategiczny  VI  - Działania kierunków kierunku lepszego wykorzystania gospodarczego 

walorów przyrodniczych 

 

1. Zwiększenie dostępności do zasobów przyrodniczych dla zwiększenia  ich gospodarczego 

wykorzystania 

Ilość turystów przybywających do gminy ze względu na dostępność do walorów przyrodniczych 

2.Budowanie  i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przez gminę jako 

czynnik rozwoju dalszych usług turystycznych realizowanych przez sektor prywatny. 

Ilość obiektów infrastruktury sportowo- rekreacyjnej zbudowanej przez gminę 
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3.Zakup wyposażenia i sprzętu – poprawiającego jakość usług świadczonych przez jednostki i placówki 

gminne; 

Ilość podmiotów usług turystycznych powstałych w otoczeniu obiektów  sportowo- rekreacyjnych  

wybudowanych przez gminę 

Liczba korzystających z obiektów w ciągu roku; 

4. Budowa i urządzenie Ścieżek Rowerowych ( z infrastrukturą turystyczną) w atrakcyjnych 

przyrodniczo i turystycznie miejscowościach naszej Gminy; 

Ilość turystów przybywających do gminy ze względu na dostępność do walorów przyrodniczych 

Ilość podmiotów usług turystycznych powstałych w otoczeniu obiektów  sportowo- rekreacyjnych  

wybudowanych przez gminę; 

Cel strategiczny VII -Działanie budujące aktywność społeczną i tożsamość lokalną mieszkańców 

gminy 

1.Wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, klubów, stowarzyszeń, 

2.Pobudzanie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez edukację lokalną w szkołach, zwiększanie 

wiedzy  o gminie, (również poprzez foldery  i wydawnictwa  prezentujące historię gminy i jej 

mieszkańców), organizowanie przedsięwzięć połączonych z prezentacją osiągnięć lokalnej 

społeczności, 

              Ilość wydanych folderów promujących gminę 

              Ilość dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy  uczestniczących w programach edukacyjnych   

3.Pomocja liderów lokalnych i lokalnych przedsięwzięć, 

4. Wspieranie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy codziennego życia mieszkańców, 

np. konkursy na najładniejszą zagrodę, balkon, ogród, poprawa estetyki ulic, zieleńców  

Ilość programów  edukacyjnych  promujących historię gminy 

Ilość mieszkańców biorących udział we wspólnych przedsięwzięciach wiejskich 

   Ilość wydanych publikacji  promujących gminę 

              Ilość dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy  uczestniczących w programach edukacyjnych  

podkreślających  historię gminy  oraz budujących wartości tradycji lokalnej .  

 

Cel strategiczny VIII - Rozwiązywać i zapobiegać problemom społecznym 

 

1. Rozwijanie infrastruktury społecznej dla zwiększenia jakości świadczonych usług 

Ilość m2  powierzchni infrastruktury społecznej świadczącej usługi dla beneficjentów 

pomocy społecznej  
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     Ilość rodzin i mieszkańców z problemami społecznymi objętych świadczeniami w ramach 

nowopowstałej infrastruktury społecznej 

2. Skutecznie rozwiązywać problemy alkoholizmu będącego przyczyną większości patologii. 

Ilość projektów skutecznie rozwijających problem alkoholizmu 

Ilość mieszkańców ,rodzin mających problemy i żyjących w środowiskach patologicznych z 

tytułu uzależnienia od alkoholizmu; 

3. Modernizacja boiska Gminnego w Platerowie i budowa – modernizacja boisk i placów 

rekreacyjno – sportowych  na terenie Gminy; 

Ilość zmodernizowanych boisk i tego typu obiektów; 

 Liczba korzystających z boisk 

 

Cel strategiczny IX - Tworzyć warunki do dalszego rozwoju oświaty, kultury, sportu i turystyki  

1. Budowa boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych ze zbiornikami retencyjnymi 

związanymi z turystyką  w każdym sołectwie 

Ilość małych boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych w sołectwach; 

Ilość mieszkańców  poszczególnych sołectw korzystających z boisk sportowych i urządzeń 

rekreacyjnych 

2. Rozwijać infrastrukturę świetlic wiejskich jako miejsca wydarzeń kulturalnych zwłaszcza w 

miejscowościach w których nie ma placówek oświatowych. 

Ilość  zmodernizowanych  świetlic wiejskich pod potrzeby wydarzeń kulturalnych 

Ilość mieszkańców poszczególnych sołectw uczestniczących  w wydarzeniach i imprezach 

kulturalnych organizowanych na bazie świetlic wiejskich 

3. Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury do rozwoju i promocji kultury lokalnej 

Liczba korzystających z imprez kulturalnych 

4. Dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego; 

Ilość mieszkańców  poszczególnych sołectw korzystających z boisk , zieleńców  i urządzeń 

rekreacyjnych 

Ilość osób odwiedzających takie obiekty 

              Ilość dzieci korzystających   ze świetlicy 

              Ilość spotkań i szkoleń z zakresu edukacji i ekologii 

 

5. Modernizacja boiska Gminnego w Platerowie i budowa – modernizacja boisk i placów 

zabaw na terenie Gminy; 

Liczba osób i dzieci korzystających z tych obiektów 
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6. Budowa i zagospodarowanie i wyposażenie Placów Zabaw dla dzieci w Gminie; 

Liczba  dzieci korzystających z tych obiektów 

7. Remonty i poprawa stanu wyposażenia szkół i przedszkoli. 

Liczba uczniów korzystających z tego wyposażenia 

8. Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej: 

      - Rozbudowa zaplecza GOK oraz GOPS; 

      - Dokończenie budowy i modernizacji Świetlic: ( Hruszniew- Kolonia, Puczyce, Czuchów- Pieńki, 

Chłopków , Ostromęczyn); 

      - Dokończenie budowy Świetlic i obiektów rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy; 

      - Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Platerowie; 

      - Budowa i urządzenie odkrytej pływalni dla Gminy Platerów; 

      - Budowa i urządzenie przystani promowej z promem. 

Liczba osób korzystających z obiektów wymienionych kolejno powyżej; 

Liczba osób korzystających z usług Ośrodka Zdrowia i  

Liczba korzystających z w/w obiektów użyteczności publicznej 

 

Cel strategiczny X 

Podjąć działania sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji  z wykorzystaniem walorów 

przyrodniczo – krajobrazowych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju. 

1. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w obszarach sprzyjających rekreacji i turystyki Ilość 

obszarów w ha  sprzyjających rozwojowi turystyki o uporządkowanej gospodarce wodno- ściekowej

 Ilość turystów przybywających na teren gminy 

2.  Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w obszarach o intensywnym wykorzystaniu walorów 

przyrodniczo krajobrazowych dla świadczenia usług turystyczno- rekreacyjnych  

           Ilość punktów odbioru odpadów segregowanych w obszarach o intensywnym wykorzystaniu 

walorów przyrodniczo krajobrazowych dla świadczenia usług turystyczno- rekreacyjnych  

           Ilość ton posegregowanych odpadów w terenach o intensywnym wykorzystaniu walorów 

przyrodniczo krajobrazowych dla świadczenia usług turystyczno- rekreacyjnych 

3. Wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych Ilość projektów gminy mających na celu 

wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych   

            Ilość gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy 

4.Rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czuchowie –Pieńkach 

 Powierzchnia w ha odzyskanego i zalesionego gruntu 
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5.Melioracja i drenacja z nawodnieniami na obszarach zdiagnozowanych i wytypowanych przez WOMi 

UW 

Ilość ha zdrenowanych gruntów 

 6.Dokończenie termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej 

Liczba osób korzystających z budynków; 

7.Inwestycje w  Odnawialne Źródła Energii ( solary, ogniwa fotowoltaiczne i inne, pompy ciepła itp.) w 

praktycznie wszystkich naszych miejscowościach, tj.: Chłopków –Kolonia, Czuchów, Czuchów- Pieńki, 

Falatycze, Górki, Hruszew, Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, Kamianka, Kisielew, Lipno, Mężenin, 

Mężenin- Kolonia, Michałów, Myszkowice, Nowodomki, Ostromęczyn , Ostromęczyn- Kolonia, Platerów, 

Puczyce, Rusków, Zaborze. 

 Liczba gospodarstw domowych korzystających z OZE, 

 Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w Gminie 

 

Cel strategiczny XI 

 

Wspieranie  restrukturyzacji  i modernizacji rolnictwa i rozwój rolnictwa ekologicznego 

  

1.Wspieranie tworzenia grup producenckich,  

      Ilość grup producenckich działających na terenie gminy  

      Ilość rolników będących członkami grup producenckich 

4. Szkolenia  dla rolników dot . konfekcjonowania, przechowywania, handlu i przetwórstwa 

Ilość przeprowadzonych szkoleń  

  Liczba rolników objętych szkoleniem 

2.Podnoszenie kwalifikacji rolników poprzez programy szkoleniowe przy współpracy z ODR  

      Ilość przeprowadzonych szkoleń  

      Liczba rolników objętych szkoleniem 

3.Działanie na rzecz rozwoju gospodarstw ekologicznych i wspieranie gospodarstw, które będą 

produkowały ekologiczną żywność   

      Ilość gospodarstw ekologicznych  

                    Ilość producentów zdrowej żywności  

                   Szacunkowa dynamika dochodów gospodarstw ekologicznych  i producentów zdrowej 

żywności , 
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Fot. 19. Prace nad naszą Strategią – Szkolenie i konsultacje 
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3. Kontrola efektywności Strategii. 

 

Kontrola efektywności realizacji „ Strategii Rozwoju Gminy Platerów na lata 2013 – 2020” zostanie 

przeprowadzona w IV kwartale 2016 r. 

Podstawowym kryterium oceny efektywności Strategii będzie stopień realizacji założonych 

celów społeczno – gospodarczych i ekonomicznych. 

Wynikiem wnikliwej kontroli końcowej powinien być raport, zawierający ocenę Strategii pod 

kątem realizacji zamierzonych celów oraz poszczególnych zadań, połączony z rachunkiem 

ekonomicznym, który porówna poniesione nakłady na rozwój, promocję, restrukturyzację, z końcowymi 

wynikami ekonomicznymi. Wnioski zawarte w raporcie posłużą także do ustalenia warunków 

wyjściowych do opracowania strategii rozwoju gminy na lata następne. 

Konstrukcja Strategii pozwala na zapewnienie elastyczności jej realizacji, z czego wynika, iż w 

razie pojawienia się nowych możliwości prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, służących 

realizacji Strategii, można je wykorzystać przy realizacji Strategii. 

 Dotyczy to również możliwości korzystania z nowych pojawiających się źródeł finansowania 

zewnętrznego, krajowego i zagranicznego. 

 

   

4. Procedury uaktualniania Strategii i ocena skuteczności jej realizacji. 

    

 „  Strategii rozwoju Gminy  Platerów na lata 2013 – 2020” precyzuje oczekiwania i wizję przyszłości 

gminy w oparciu o bieżącą analizę danych i prognozy na przyszłość, zarówno gminy, jak województwa i 

kraju. Przyjęcie pewnych założeń na przyszłość, w tym finansowych, inwestycyjnych, jest sprawą trudną 

w świetle zmieniających się przepisów prawnych i rozwiązań organizacyjnych w skali gminy, regionu i 

kraju. 

Aktualizacja Strategii jest ważnym wymogiem aktywnej jej realizacji, umożliwia bowiem 

stwierdzenie, czy Strategia realizowana jest prawidłowo, a jej założenia nadal są aktualne. 

Uaktualniania Strategii powinno polegać na : 

• analizowaniu raportów o sytuacji gospodarczej i społecznej gminy w sposób cykliczny, 

• stałej kontroli i ocenie stanu środowiska przyrodniczego gminy i jej sąsiedztwa, 

• sporządzaniu ekspertyz dla władz gminy dotyczących perspektyw rozwoju gminy, 

• bieżącej kontroli stopnia realizacji Strategii i informacji o efektach podejmowanych działań, 
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• utworzeniu i aktualizacji danych gminnego banku danych o ofercie turystycznej, rekreacyjnej, 

ofertach pracy, osobach bezrobotnych, formach pomocy, możliwościach edukacji, źródłach 

finansowania rozwoju i promocji gminy, 

•                stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach w rozwoju gminy 

Oceny skuteczności realizacji Strategii dokonywać należy  raz do roku.  

Co dwa lata powinna zostać dokonana analiza skuteczności zastosowanych w Strategii narzędzi. 

Analizy powinny kończyć się raportem o stopniu zaawansowania celów Strategii i propozycjami 

uaktualniania Strategii. 

Zapisy Strategii mogą być modyfikowane w trybie właściwym dla jej uchwalenia; 
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Fot. 20.Obrazek z imprezy organizowanej przez GOK „Gramy Swoje” 
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