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1. WPROWADZENIE 

 

1.1. CEL OPRACOWANIA 

 

Idea współpracy transgranicznej powstała po 1989 roku, kiedy Polska otworzyła się na kontakty 
międzynarodowe. W 1992 roku podpisano w Warszawie traktaty o dobrym sąsiedztwie 
z Ukrainą i Republiką Białoruś. Od tej pory nawiązywane są stosunki partnerskie z tymi 
państwami, co prowadzi do ich integracji i wspólnego rozwoju. W 2013 roku zakończone 
zostały prace nad projektem Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, 
Obwodu Brzeskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Lwowskiego na lata 2014-2020, która 
stanowi ważny krok pogłębiania tej współpracy. 

Pomimo znaczącego postępu współpracy transgranicznej, poziom integracji obszaru, objętego 
programem wymaga dalszej poprawy co przyczyni się do pełnego wykorzystania potencjału 
społecznego i gospodarczego regionu przygranicznego. Jest to tym ważniejsze, że poziom 
rozwoju gospodarczego obszaru objętego programem jest niedostateczny. Realizacja celów 
Zintegrowanej koncepcji ułatwi współpracę transgraniczną poprzez zbliżanie do siebie różnych 
osób i podmiotów w celu lepszego wykorzystywania możliwości, jakie niesie wspólny rozwój 
obszaru przygranicznego. 

Niniejszy dokument – Zintegrowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozwoju 
Euroregionu Bug do 2020 roku został opracowany w ramach projektu „GIS across the border – 
wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug”, współfinansowanego 
z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007-2013, 
realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie wraz 
z partnerami. Celem projektu jest umacnianie i rozszerzanie transgranicznej współpracy 
instytucjonalnej poprzez upowszechnianie i wymianę polskich, białoruskich i ukraińskich 
doświadczeń w zakresie kształtowania polityki regionalnej i lokalnej, planowania 
przestrzennego, wspomaganie sektora małej i średniej przedsiębiorczości oraz wzmacnianie 
potencjału organizacji pozarządowych, działających po stronie Polski, Białorusi oraz Ukrainy. 
Działania w nim zawarte są jednym z elementów współpracy pomiędzy zaangażowanymi 
państwami. 

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina to instrument, mający na 
celu wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. W jego obszar wsparcia wpisuje się 
Euroregion Bug – obejmujący tereny na pograniczu polsko – białorusko – ukraińskim. Związek 
Transgraniczny Euroregion Bug powstał w 1995 roku i obejmuje następujące regiony 
przygraniczne: 

 po polskiej stronie – województwo lubelskie, 
 po białoruskiej stronie – obwód brzeski, 
 po stronie ukraińskiej – obwód wołyński i od 2000 roku dwa rejony obwodu 

lwowskiego: Żółkiewski i Sokalski. 
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Celem utworzenia Euroregionu Bug był rozwój współpracy obszarów przygranicznych 
w dziedzinach: zagospodarowania przestrzennego, komunikacji i transportu, oświaty, ochrony 
zdrowia, kultury, turystyki, ochrony środowiska oraz współpracy podmiotów gospodarczych. 

Zintegrowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozwoju Euroregionu Bug do 2020 roku 
obejmuje swym zasięgiem obszar województwa lubelskiego, obwodu brzeskiego i obwodu 
wołyńskiego. 

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw planistycznych do rozwoju obszaru 
Euroregionu Bug w czterech obszarach: środowisko, społeczeństwo, infrastruktura 
i gospodarka. Jest to możliwe m.in. poprzez szczegółową analizę uwarunkowań i aspektów 
przestrzennych rozwoju obszaru Euroregionu pod kątem rozwoju różnych funkcji (w tym 
głównie turystycznych, gospodarczych, energetycznych, itp.). Została w nim przedstawiona 
synteza stanu zagospodarowania przestrzennego obszaru, środowiska przyrodniczego 
i kulturowego, trendów demograficznych, jakości życia mieszkańców, usług społecznych, 
infrastruktury transportowej, energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej oraz 
działalności gospodarczej: rolniczej i pozarolniczej, w tym w szczególności turystyki. 

Do opracowania Zintegrowanej koncepcji wykorzystano dane, zawarte w opracowaniach 
studialnych poszczególnych regionów Euroregionu Bug, przygotowanych przez partnerów 
projektu. Na podstawie analizy stanu istniejącego wyznaczono cele i kierunki rozwoju obszaru 
do 2020 roku. Ich realizacja przyczyni się do wielofunkcyjnego rozwoju obszaru i poprawy 
warunków życia mieszkańców. 
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1.2. METODOLOGIA 

 

Przy opracowaniu Zintegrowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Euroregionu 
Bug do roku 2020 wykorzystano model ekspercko-partycypacyjny, pozwalający na udział 
w pracach nad strategią organizacji, funkcjonujących zarówno na obszarze województwa 
lubelskiego jak i obwodu brzeskiego i wołyńskiego przy jednoczesnym zaangażowaniu 
eksperta zewnętrznego. 

Syntetyczna diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Euroregionu Bug opracowana 
została w oparciu o wcześniejsze analizy, opracowane zarówno po stronie polskiej jak 
i białoruskiej i ukraińskiej. Wykorzystano również dostępne dane krajowej statystyki 
publicznej z poszczególnych krajów, pozyskane dane niepublikowane z różnych 
rozproszonych źródeł, dane i materiały kartograficzne, publikacje, dokumenty programowe.  
 
Za podstawę w przygotowaniu opracowania przyjęto założenia dokumentu strategicznego Unii 
Europejskiej pn. „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu”. W szczególności kierowano się zasadą koncentracji 
tematycznej, połączonej z jak najwyższą efektywnością współpracy transgranicznej, 
oznaczającej minimalizowanie słabych stron i zagrożeń oraz wzmacnianie mocnych stron 
i szans rozwojowych obszaru transgranicznego. W tym celu poddano analizie poszczególne 
uwarunkowania tj. środowisko, społeczeństwo, infrastrukturę, gospodarkę, koncentrując się na 
wybranych elementach mających zasadniczy wpływ na współpracę transgraniczną. 
Zastosowano również podejście relacyjno-przestrzenne tj. zbadanie oddziaływań i zasięgów 
przestrzennych pomiędzy regionami: lubelskim, brzeskim i wołyńskim. Jednocześnie starano 
się pokazywać elementy w powiązaniu przyczynowo-skutkowym. Takie podejście 
diagnostyczne pozwoliło na identyfikację problemów i szans rozwojowych. Kolejnym krokiem 
była identyfikacja kierunków rozwojowych obszaru transgranicznego. W ramach prac 
diagnostycznych przeprowadzono również analizę pogłębioną z wykorzystaniem danych 
przekazanych przez partnerów tj. Brzeskie Obwodowe Centrum Rozwoju Wspierania 
Agroturystyki „AGROEKOTUR” w Brześciu – stowarzyszenie z obwodu brzeskiego oraz 
Związek Transgraniczny „Euroregion Bug” w Łucku – stowarzyszenie z obwodu wołyńskiego. 
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2. DELIMITACJA OBSZARU EUROREGIONU BUG 

 

Obszar Euroregionu Bug, objęty niniejszym opracowaniem to obszar transgraniczny, położony 
w środkowo-wschodniej Europie, w którego skład wchodzą regiony przygraniczne: 
województwo lubelskie, obwód brzeski i obwód wołyński. 

Łączna powierzchnia badanego obszaru wynosi 85 725 km². Największy jest obwód brzeski 
(32 791 km², 15,7% powierzchni Białorusi), drugie co do wielkości jest województwo lubelskie 
(25 122,46 km², 8% powierzchni Polski), zaś najmniejszy jest obwód wołyński (20 143 km², 3,3% 
powierzchni Ukrainy). 

Struktura administracyjna wszystkich trzech omawianych regionów jest trójstopniowa, dzielą 
się one na mniejsze jednostki, które z kolei są podzielone na podstawowe jednostki 
terytorialne. 

Województwo lubelskie jest jednym z 16 województw w Polsce. Zostało ustanowione na mocy 
reformy administracyjnej kraju z 01.01.1999 r., która zniosła podział na 49 województw. Stolicą 
województwa lubelskiego jest Lublin – największe miasto wschodniej części Polski. 

Struktura administracyjna województwa lubelskiego (NUTS 2) składa się z: 

 4 podregionów (NUTS 3), 
 24 powiatów (NUTS 4) – 20 powiatów ziemskich i 4 miast na prawach powiatu (Lublin, 

Biała Podlaska, Chełm, Zamość), 
 213 gmin (NUTS 5) – 20 gmin miejskich, 22 miejsko-wiejskie i 171 wiejskich1. 

Obwód brzeski jest jednym z 6 obwodów na Białorusi, został utworzony 4 grudnia 1939 roku 
dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, a jego stolicą jest Brześć. Obecnie obwód brzeski 
dzieli się na 16 rejonów i 3 miasta obwodowego znaczenia (Brześć, Baranowicze i Pińsk). 
W obwodzie brzeskim znajduje się ponadto 18 miast rejonowego znaczenia, 8 wsi miejskiego 
typu, 216 sielskich sowietów i 2161 miejscowości wiejskich. 

                                                             
1 BDL, GUS, 2013 
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Obwód wołyński na Ukrainie to jeden z 24 obwodów. Również został utworzony 4 grudnia 
1939 roku, a jego centrum administracyjnym zostało miasto Łuck. W skład obwodu 
wołyńskiego wchodzi: 

 16 rejonów, 
 1087 jednostek osadniczych, w tym: 

 33 jednostki miejskiego typu, 
 11 miast (4 o znaczeniu obwodowym i 7 o znaczeniu rejonowym), 
 22 gminy miejskiego typu, 

 1054 gminy wiejskiego typu. 

 
Mapa 1. Podział administracyjny Euroregionu Bug 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 
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3. SYNTEZA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 

 

3.1. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

Regulacje prawne w zakresie planowania przestrzennego w Euroregionie Bug 

Wszystkie regiony, wchodzące w skład Euroregionu Bug posiadają szereg aktów prawnych, 
regulujących proces planowania przestrzennego na ich obszarze. 

W Polsce najważniejszym aktem prawnym w zakresie planowania przestrzennego jest Ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. W polskim 
prawodawstwie istnieje również wiele innych ustaw i rozporządzeń, które w bardziej lub mniej 
bezpośredni sposób odnoszą się do planowania przestrzennego i zagospodarowania 
przestrzeni Polski. Są to m.in.: 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
 Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, 
 Ustawa o ochronie przyrody, 
 Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek, 
 Rozporządzenie w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej2. 

 
Na Białorusi podstawę planowania przestrzennego również stanowi zbiór aktów prawnych: 

 Konstytucja Republiki Białoruś, 
 Ustawa "O podziale administracyjno-terytorialnym i sposobie rozwiązywania 

problemów, związanych ze strukturą administracyjno-terytorialną", 
 Kodeks Cywilny Republiki Białoruś, 
 Kodeks o gruntach Republiki Białorusi, 
 Kodeks wodny Republiki Białoruś, 
 Kodeks leśny Republiki Białoruś, 
 Ustawa "O państwowym orientacyjnym planowaniu rozwoju społeczno-

gospodarczego", 
 Ustawa "O działalności architektonicznej, urbanistycznej i budowniczej", 
 Kodeks o zasobach naturalnych Republiki Białoruś, 
 Ustawa "O szczególnie chronionych obszarach przyrodniczych", 
 Ustawa "O gospodarstwach rolniczych", 
 Ustawa "O ochronie środowiska". 

 

                                                             
2 http://prawo.legeo.pl/prawo/tematy/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne/akty/, 26.05.2014r. 
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Akty prawne dotyczące planowania przestrzennego terytorium Ukrainy to m.in.: 

 Ustawa „O podstawach rozwoju miast”, 
 Ustawa „O planowaniu i zagospodarowaniu obszaru”, 
 Ustawa „O Generalnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Terytorium 

Ukrainy”, 
 Ustawa „O stymulowaniu rozwoju regionów”, 
 Ustawa „O regulowaniu działalności urbanistycznej”, 
 Ziemski Kodeks Ukrainy, 
 Wodny Kodeks Ukrainy, 
 Leśny Kodeks Ukrainy, 
 Typowe regionalne zasady zabudowy (Postanowienie Państwowego Komitetu 

Budownictwa, 
 Planowanie rozwoju miast i osiedli wiejskich, 
 Planowanie zabudowy wsi, 
 "Planowanie i rozwój wsi. Forma planów zagospodarowania";  
 "Planowanie i rozwój wsi. Planowanie i rozwój małych gospodarstw rolniczych". 

 

Systemy planowania przestrzennego w państwach Euroregionu Bug 

Systemy planowania przestrzennego w trzech państwach, do których należą regiony 
Euroregionu Bug składają się z podobnych elementów. Wszędzie planowanie przestrzenne jest 
regulowane przez odpowiednie przepisy prawne oraz są tworzone stosowne dokumenty 
planistyczne. Różnica polega na kompetencjach podmiotów odpowiedzialnych za planowanie 
przestrzenne. W Polsce największe kompetencje posiada najmniejsza jednostka terytorialna – 
gmina, natomiast na Białorusi i Ukrainie planowaniem przestrzeni zajmuje się władza 
państwowa we współpracy z samorządową. 

System planowania przestrzennego w Polsce składa się z trzech poziomów: krajowego, 
wojewódzkiego i gminnego. Taka hierarchia planowania ma związek z hierarchicznością 
władzy i ma zagwarantować spójność systemu oraz ład przestrzenny na terenie Polski.  

Podmioty, posiadające kompetencje w zakresie planowania przestrzennego w Polsce to: 

 na poziomie krajowym: Rada Ministrów, Ministerstwa i centralne organy administracji 
rządowej (w szczególności minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego), 

 na poziomie wojewódzkim: sejmik i zarząd województwa, 
 na poziomie gminnym: rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent). 

Głównym dokumentem planistycznym, który powstaje na poziomie krajowym jest Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Wszystkie dokumenty niższych szczebli muszą 
być z nią zgodne. KPZK zawiera ustalenia i zalecenia do przygotowania Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego Województw. Oprócz KPZK na poziomie krajowym 
tworzone są dokumenty strategiczne, programujące rozwój społeczno-gospodarczy obszaru. 
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Na poziomie regionalnym sejmiki i zarządy poszczególnych województw w Polsce prowadzą 
politykę przestrzenną na swoim obszarze. W województwie lubelskim, tak jak w każdym 
województwie Polski tworzony jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, 
który wyznacza główne kierunki rozwoju przestrzennego. Dokumenty gminne muszą być 
z nim zgodne, w związku z czym muszą przejść przez procedurę uzgadniania i konsultowania. 
Podstawowym dokumentem strategicznym województwa lubelskiego jest Strategia Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Samorząd powiatowy nie bierze obligatoryjnego uczestnictwa w planowaniu przestrzennym, 
jednak na tym poziomie możliwe jest tworzenie fakultatywnych dokumentów planistycznych: 
studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego, co jest jednak rzadko praktykowane. 

Największe kompetencje pod względem planowania przestrzeni posiada najmniejsza jednostka 
samorządu terytorialnego – gmina. Organy gminne kształtują i prowadzą politykę 
przestrzenną w swoich granicach. W tym celu opracowywane są dwa dokumenty planistyczne: 

1) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
(SUiKZP), które określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania 
przestrzennego3, 

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (MPZP), będący aktem 
prawa miejscowego, na podstawie którego wydawane są pozwolenia na budowę. MPZP 
tworzony jest w celu ustalenia szczegółowego przeznaczenia konkretnych terenów, w tym 
inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy4. 
Ustawa z 2003r. zniosła obligatoryjność sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego, w związku z czym niektóre samorządy gminne nie tworzą tych planów aby 
uniknąć kosztów i posługują się decyzjami administracyjnymi. 

W Republice Białoruś podmioty posiadające kompetencje w zakresie planowania 
przestrzennego to: 

 na poziomie krajowym – Prezydent, Rada Ministrów, Ministerstwo Gospodarki, 
Ministerstwo Architektury i Budownictwa, Ministerstwo Zasobów Naturalnych 
i Ochrony Środowiska, Ministerstwo Gospodarstwa Leśnego oraz Państwowy Komitet 
Własności; 

 na poziomie regionalnym – Obwodowy Komitet Wykonawczy, Obwodowa Rada 
Posłów; 

 na poziomie lokalnym – Rejonowe i Miejskie Komitety Wykonawcze, Rejonowe 
i Miejskie Rady Posłów. 

Na Białorusi opracowywany jest ogólny dokument planowania przestrzeni kraju: Krajowy 
Schemat Kompleksowej Terytorialnej Organizacji Republiki Białoruś (KSKTO). 
(Государственная схема комплексной территориальной организации Республики 
Беларусь – ГСКТО). Jest to jeden z głównych dokumentów wdrażania polityki publicznej na 
poziomie krajowym. Przesłanki, które decydują o opracowaniu Krajowego Schematu to 

                                                             
3 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
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przejście Białorusi do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, 
reforma gospodarki kraju i tworzenie gospodarki rynkowej, silnie zorientowanej na 
społeczeństwo, a także wzmocnienie roli administracji lokalnej w planowaniu rozwoju 
poszczególnych jednostek terytorialnych. 

KSKTO zawiera: 

 krajowy system rozmieszczenia ludności, 
 ekologiczną sieć na obszarze kraju, 
 międzynarodowe, krajowe i główne regionalne sieci transportowe, 
 zagospodarowanie przestrzenne kraju. 

Celem dokumentu jest poprawa terytorialnej organizacji Białorusi dla zapewnienia 
zrównoważonego i konkurencyjnego funkcjonowania jej terytorium. 

Krajowy Schemat Kompleksowej Terytorialnej Organizacji Republiki Białoruś jest 
wykorzystywany do sporządzania prognoz i programów społeczno-ekonomicznego rozwoju 
obwodów, miasta Mińsk i miast obwodowego znaczenia, projektów rozwoju obszarów 
miejskich, programów sektorowych i międzysektorowych, schematów rozmieszczenia 
i rozwoju produkcji i infrastruktury. 

Na system planowania przestrzennego na Ukrainie składa się: 

 obiekt planowania – grunty i obiekty państwowe, prywatne, własności komunalnej i 
społecznej, 

 ramy instytucjonalne – instytucje, zajmujące się planowaniem przestrzeni, 
 ramy prawne – ustawy, statuty i przepisy, regulujące planowanie przestrzenne, 
 zasoby – ludzkie, finansowe, materialne i inne. 

Planowanie przestrzenne na Ukrainie realizowane jest na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym. Za planowanie przestrzenne na wszystkich szczeblach odpowiedzialna jest 
administracja rządowo-samorządowa. Na poszczególnych szczeblach zarządzania tworzone są 
następujące dokumenty: 

 państwo – Generalny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terytorium Ukrainy, 
 obwód – Plan zagospodarowania przestrzennego terytorium obwodu, 
 rejon – Plan zagospodarowania przestrzennego terytorium rejonu, 
 gmina – Plan zagospodarowania przestrzennego gminy, Plany generalne 

przestrzennego rozwoju miast i wsi: 
- Szczegółowy plan terytorialny, 
- Plan czerwonych linii, 
- Projekt zabudowy terytorium, 
- Projekt podziału geodezyjnego. 

Generalny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terytorium Ukrainy posiada rangę ustawy. 

Na poziomie regionalnym (obwód i rejon) tworzone są dokumenty, które określają 
podstawowe zasady zagospodarowania, zabudowy i innego wykorzystania terenu. 
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W dokumentach tych uwzględnione są historyczne, ekonomiczne, środowiskowe, 
demograficzne, etniczne i kulturowe cechy obszaru. 

Głównym dokumentem planistycznym Ukrainy na poziomie gminy jest Plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy (Генеральний план населеного пункту). 
Dokument ten określa podstawowe zasady rozwoju gminy. W szczególności plan wyznacza: 

 zapotrzebowanie na tereny pod zabudowę, 
 potrzeby zmiany granic gminy, 
 granice obszarów funkcjonalnych, dopuszczalne zasady wykorzystania i zabudowy 

terenu, 
 strukturę przestrzenną obszaru gminy, 
 działania na rzecz poprawy stanu środowiska i warunków sanitarnych, 
 inne wymagania, określone w przepisach budowlanych. 

 

Struktura przestrzenna Euroregionu Bug 

Struktura przestrzenna jest to rozmieszczenie w przestrzenni podstawowych rodzajów 
terenów, będących pochodną działalności człowieka. W najbardziej ogólnym stopniu można 
powiedzieć, że w skład struktury przestrzennej wchodzą tereny zabudowane (mieszkaniowe, 
przemysłowe, usługowe, komunikacyjne) oraz tereny niezabudowane (rolnicze, lasy, wody 
i nieużytki). 

W strukturze przestrzennej województwa lubelskiego dominują użytki rolne (prawie 70,4% 
powierzchni województwa) i lasy (23,1%). Tereny zabudowane tj. mieszkaniowe, przemysłowe, 
rekreacji i wypoczynku oraz komunikacyjne zajmują bardzo niewielką powierzchnię 
województwa. 

W obwodzie brzeskim grunty rolne zajmują największą powierzchnię, która stanowi ok 47% 
powierzchni obwodu. Na drugim miejscu są grunty leśne, zajmujące 37,5% powierzchni 
obwodu. Znaczny odsetek powierzchni stanowią również na ziemi brzeskiej bagna (7,6%). 
Pozostały obszar (7,9%) zajmują zadrzewienia i zakrzewienia, wody, drogi, zabudowania oraz 
tereny niewykorzystane. 

W strukturze przestrzennej obwodu wołyńskiego największy udział mają grunty rolne – 53,7% 
powierzchni. Niewiele mniej zajmują lasy (34,6%). Stosunkowo dużą powierzchnię zajmują 
tereny podmokłe (5,7%). Obszary zabudowane stanowią 2,9%, a wody 2,2%. 

Użytki rolne stanowią największy odsetek powierzchni w województwie lubelskim. 
W obwodach brzeskim i wołyńskim znaczną powierzchnię zajmują tereny podmokłe, które na 
Lubelszczyźnie występują w znikomym stopniu. Najwięcej obszarów leśnych znajduje się 
w obwodzie brzeskim, zaś najmniej w województwie lubelskim. 
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Wykres 1. Struktura przestrzenna regionów Euroregionu Bug 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Sieć osadnicza Euroregionu Bug 

Euroregion Bug to obszar stosunkowo słabo zurbanizowany. Poniżej przedstawiono wskaźniki 
urbanizacji, mierzone jako udział liczby ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności. 

Województwo lubelskie jest jednym z najsłabiej zurbanizowanych regionów w Polsce. Znajdują 
się tutaj 42 miasta, które zamieszkuje 1 005 207 osób, a wskaźnik urbanizacji wynosi tutaj 46%. 

Obwód brzeski jest regionem o dobrze rozwiniętej miejskiej sieci osadniczej, gdzie wskaźnik 
urbanizacji znajduje się na poziomie 67,8% (01.01.2013 r.). 

W miastach obwodu wołyńskiego na Ukrainie w 2013 roku mieszkało 543 700 osób, a wskaźnik 
urbanizacji wynosił 52,2%. W porównaniu do roku 2005 liczba ludności miejskiej na ziemi 
wołyńskiej wzrosła o 103%. 

Największym miastem, zarówno na Lubelszczyźnie, jak i w całej wschodniej Polsce jest Lublin. 
Jest to ośrodek wielofunkcyjny o największym w województwie potencjale gospodarczym, 
oferującym bardzo zróżnicowany wachlarz specjalistycznych usług wyższego rzędu w zakresie 
ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego, obsługi turystyki czy działalności badawczo-
naukowej. Lublin jest celem migracji mieszkańców mniejszych miast i miejscowości na 
Lubelszczyźnie i w całej Polsce Wschodniej. 

Poza Lublinem w województwie duży potencjał w strukturze osadniczej posiadają pozostałe 
miasta na prawach powiatu tj. Biała Podlaska, Chełm i Zamość, które pełnią funkcję ośrodków 
subregionalnych, równoważących rozwój. Miastem, które posiada podobne funkcje są również 
Puławy. Ośrodki te posiadają znaczny udział w produkcji przemysłowej województwa 
lubelskiego, obsłudze ruchu turystycznego (zwłaszcza Zamość) oraz obsłudze biznesu. Puławy 
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posiadają ugruntowaną funkcję naukowo-badawczą, głównie w dziedzinie chemizacji 
rolnictwa i weterynarii. 

Mniejsze miasta pełnią jedynie funkcje lokalne, jednak w części z nich wykształciła się funkcja 
wiodąca, wyróżniająca je na tle innych jednostek: 

 funkcja uzdrowiskowa – Nałęczów, Krasnobród, 
 funkcja turystyczna – Kazimierz Dolny, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, 
 funkcja przemysłowa – Piaski, Rejowiec Fabryczny, Poniatowa, 
 funkcja transgraniczna – Terespol. 

Miasta obwodu brzeskiego możemy podzielić na miasta o znaczeniu krajowym, regionalnym 
i lokalnym. Jedynym miastem o znaczeniu krajowym jest Brześć. Jest to miasto, pełniące wiele 
funkcji, jako stolica obwodu zaspokaja wszystkie potrzeby mieszkańców. Jest dużym 
ośrodkiem przemysłowym (produkcja maszyn i mebli), kulturalnym (znajduje się tutaj 
muzeum Twierdzy Brzeskiej) i naukowym. 

Miasta o znaczeniu regionalnym pełnią następujące funkcje: 

 przemysłowa – Baranowicze, Pińsk, Kobryń, Łuniniec, 
 rolniczo-przemysłowa – Biełooziersk, Prużana, Bereza, Iwacewicze, Hancewicze, 

Żabinka, Iwanowo, Małoryta, Lachowicze oraz Stolin, 
 turystyczno-rekreacyjna – Drohiczyn i Telechany. 

Miasta znaczenia lokalnego to:  

 przemysłowe – Mikaszewicze, 
 rolniczo-przemysłowe – Dawidgródek, Wysokie, Kosów Poleski, Rzeczyca, 
 turystyczno-rekreacyjne – Antopol, Domaczewo i Łohiszyn. 

W obwodzie wołyńskim znajdują się 4 miasta o znaczeniu obwodowym: stolica obwodu Łuck, 
Włodzimierz Wołyński, Kowel i Nowowołyńsk. 

Łuck jest centrum administracyjnym i kulturowym obwodu wołyńskiego. Miasto 
charakteryzuje się bogatym dziedzictwem historycznym, co przejawia się w dużej ilości 
zabytków. 

Pozostałe miasta, będące stolicami rejonów, mają znaczenie lokalne. Są to: Horochów, 
Iwanicze, Kamień Koszyrski, Kiwerce, Łokacze, Lubieszów, Luboml, Maniewicze, Ratno, 
Rożyszcze, Wyżwa Stara, Turzysk oraz Szack. 

W województwie lubelskim znajduje się 4 046 wsi, połączonych w 3 718 sołectw, w których 
mieszka 1 160 444 osób5. Rozmieszczenie miejscowości wiejskich na obszarze województwa jest 
nierównomierne. Najwięcej wsi występuje w powiecie bialskim (419), chełmskim (372) oraz 
lubelskim (353), zaś najmniej w powiecie świdnickim (84), ryckim (108) i janowskim (110). 

Obszary wiejskie w województwie lubelskim pełnią głównie funkcje rolnicze. Jednak obecnie 
zachodzi tu zmiana, ponieważ coraz bardziej widoczna jest wielofunkcyjność wsi. Lubelska 
                                                             
5 Dane BDL, GUS, 2012 r. 
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wieś oprócz funkcji rolniczej pełni funkcje turystyczne (agroturystyka), mieszkaniowe 
(suburbanizacja6), usługowe i gospodarcze. Złożona struktura funkcjonalna ukształtowała się 
dzięki rozwojowi działalności pozarolniczych. 

Białoruś charakteryzuje się bardzo rozdrobnioną strukturą miejscowości wiejskich. Najwięcej 
małych wiosek (do 100 mieszkańców) znajduje się na północy, w obwodzie witebskim, gdzie 
stanowią one 83%. Największe miejscowości wiejskie znajdują się w obwodzie brzeskim 
i gomelskim. Udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności wynosi tu odpowiednio 32,2 
i 31%. 

Nowymi centrami w osadnictwie wiejskim na Białorusi są tak zwane agromiasteczka, czyli 
osiedla rolnicze, budowane na podstawie rozplanowania miejskiego, będące centrum 
administracyjnym, organizacyjnym, mieszkaniowym, gospodarczym, społeczno-kulturowym 
i przemysłowym, gdzie znajduje się infrastruktura społeczna, potrzebna do życia dla 
mieszkańców. Na Białorusi znajduje się 1449 takich miasteczek rolniczych. 

W obwodzie wołyńskim na Ukrainie w 2013 roku 497 600 osób mieszkało na wsi, co stanowi 
47,8% ogółu ludności obwodu. Ludność wiejska zamieszkuje 1054 wioski. W wyniku migracji 
i zmniejszania się przyrostu naturalnego ma miejsce tendencja spadkowa jeśli chodzi o liczbę 
ludności na wsi. Największy spadek obserwowany jest w zachodnich rejonach obwodu, 
pomiędzy miastami Łuck, Kowel i Nowowołyńsk, gdzie ma miejsce zwiększenie emigracji. Dla 
rejonu Łuckiego charakterystyczny jest wzrost liczby ludności, związany z przyrostem 
naturalnym i imigracją z sąsiednich rejonów. W północnych rejonach odpływ migracyjny 
ludności wiejskiej równoważy wysoki przyrost naturalny.  

                                                             
6 Suburbanizacja – rozlewanie się miasta na obszary wiejskie 
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3.2. ŚRODOWISKO I KULTURA 

 

ŚRODOWISKO 

Budowa geologiczna 

Większość obszaru Euroregionu Bug położona jest w obrębie Platformy 
Wschodnioeuropejskiej, zbudowanej z krystalicznych archaicznych i proterozoicznych skał 
magmowych i metamorficznych. Na obszarze platformy osadziły się osady wieku 
paleozoicznego, z których największe znaczenie mają osady karbońskie, ze względu na 
występowanie pokładów węgla kamiennego. Osady paleozoiczne pokryte są ciągłą serią skał 
mezozoicznych, reprezentowanych przez jurę i kredę. Kredowe wapienie, opoki i margle 
gdzieniegdzie wyłaniają się na powierzchni. Utwory czwartorzędowe występują w postaci 
ciągłej pokrywy. Są to w szczególności plejstoceńskie lessy, piaski, mułki jeziorne i gliny 
zwałowe. Na Polesiu występują najmłodsze osady holoceńskie w postaci gruntów 
organicznych, utworów facji zastoiskowej i jeziorno-rozlewiskowej. 

Z budową geologiczną związane jest występowanie surowców mineralnych. Na Lubelszczyźnie 
najważniejszym z nich jest węgiel kamienny, wydobywany w Bogdance w Lubelskim Zagłębiu 
Węglowym, w 11 złożach o zasobach bilansowych 800 mln t i zasobach przemysłowych 
315 mln t7. W województwie znajdują się zasoby gazu ziemnego, wynoszące 3 667,01 mln m³ 
i stanowiące 2,6% zasobów krajowych. Na Lubelszczyźnie należy się spodziewać również 
zasobów gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku, trwają prace w celu udokumentowania 
tych zasobów. Na podstawie badań oszacowano zasoby gazu ziemnego z formacji łupkowych 
dla polskiej części basenu bałtycko-podlasko-lubelskiego na 1 920 mld m³, są to więc zasoby od 
2,5 do 5,5 krotnie większe od udokumentowanych do tej pory zasobów ze złóż 
konwencjonalnych 8 . Znaczenie krajowe posiadają również zasoby wapieni i margli  
w województwie lubelskim, wydobywane dla przemysłu cementowego w Chełmie i Rejowcu 
Fabrycznym. 

Obwód brzeski jest bogaty w skały, stosowane w przemyśle budowlanym. Znajdują się tutaj 
również złoża iłów ogniotrwałych. W regionie zidentyfikowano drobnoziarnisty, dobrze 
wysortowany piasek kwarcowy o zawartości krzemionki ponad 90%, który doskonale nadaje 
się do produkcji szkła. Na badanym obszarze występują również złoża skał górnokredowych: 
margle i kreda pisząca. W obwodzie brzeskim występują takie paliwa kopalne jak: torf, węgiel 
brunatny, łupki naftowe, w perspektywie jest również wydobycie ropy naftowej. Złoża węgla 
brunatnego znajdują się w rejonie Kobryńskim, Drohiczyńskim, Bereskim i Próżańskim. Złoża 
te charakteryzują się niską jakością i nie mają wartości handlowej. Występują tutaj również 
łupki naftowe, które znajdują się w zachodniej części niecki Prypeci. 

Zasoby surowców mineralnych obwodu wołyńskiego to minerały i zasoby energetyczne, w tym 
złoża gazu ziemnego, które wynoszą 7,2 mld m³. Wołyńskie złoża węgla kamiennego  

                                                             
7 http://www.lw.com.pl/d1103,charakterystyka_zloza.html, 25.05.2014r. 
8 Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku 
w Polsce (Basen Bałtycko-Podlasko- Lubelski) Raport pierwszy, Państwowy Instytut Geologiczny, 2012 
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(71 080 000 t) znajdują się w północnej części niecki lwowsko-wołyńskiej. W obszarze jezior 
znajdują się duże złoża sapropelu, który może być stosowany do wytwarzania nawozów 
fosforowo-wapiennych, a niektóre rodzaje – w produkcji paszy zwierzęcej, kosmetyce i 
medycynie. W obwodzie odkryto 64 790 000 t sapropelu, co stanowi 84,2% złóż na Ukrainie. 
Najwięcej złóż sapropelu znajduje się w rejonie Ratneńskim, Szackim, Starowyrzewskim i 
Turzyskim. W rejonie Koszyrskim, Ratneńskim i Starowyrzewskim zidentyfikowano złoża 
fosforanów. Zajmują one powierzchnię 65,3 km². Na Wołyniu występuje 110 złóż torfu, które 
stanowią 20,9% udokumentowanych złóż torfu na Ukrainie. Wołyńskie złoża liczą 162 020 000 
ton. W obwodzie wołyńskim znajduje się również 28 złóż piasku, wykorzystywanego jako 
materiały budowlane, 2 złoża piasku do produkcji szkła i 8 wysokiej jakości złóż kredy. Dzięki 
pracom geologicznym w obwodzie odkryto 32 złoża surowców mineralnych o znaczeniu 
lokalnym i krajowym. Są to: bazalt, piasek budowlany, ił, glin, kreda, torf, gaz ziemny, węgiel 
oraz wody mineralne. 

 

Rzeźba terenu 

Obszar Euroregionu Bug charakteryzuje się nizinną rzeźbą terenu w północnej i centralnej 
części (Nizina Podlaska i Polesie), natomiast wyżynną na południu (Roztocze, Wyżyna 
Lubelska i Wyżyna Wołyńska).  

Północno-zachodnia część województwa lubelskiego leży w obrębie Niziny 
Południowopodlaskiej i Niziny Środkowomazowieckiej, charakteryzujących się krajobrazem 
równin i wysoczyzn. Centralną część województwa zajmuje Wyżyna Lubelska, pokryta grubą 
warstwą lessu, pocięta gęstą siecią wąwozów i innych form erozyjnych, nadających jej 
niepowtarzalny krajobraz o znacznych deniwelacjach terenu. Północno-wschodnia część 
województwa należy do Polesia Zachodniego i Wołyńskiego, które cechuje podmokłe podłoże 
oraz występowanie licznych torfowisk i zabagnień. Polesie Lubelskie zawdzięcza swoją rzeźbę 
terenu działalności lodowca i wód polodowcowych. Większość obszaru stanowią rozległe 
doliny denudacyjne i akumulacyjne (równiny torfowe). Wśród nich licznie występują jeziora  
i zbiorniki wodne w różnym stadium zarastania. Południowo-wschodnia część województwa 
leży w obrębie Wyżyn Ukraińskich – Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Pobuża. Południowy 
kraniec województwa jest położony w obrębie Roztocza z pagórkowatym krajobrazem  
o wyjątkowej w skali europejskiej strukturze agrarnej i Kotliny Sandomierskiej, będącej pod 
względem tektonicznym zapadliskiem przedkarpackim. 

Obwód brzeski jest położony w obrębie Niziny Poleskiej. Jego rzeźba terenu jest równinna, 
urozmaicona piaskowymi wzgórzami morenowymi. Gdzieniegdzie równinny teren przechodzi 
we wzgórza moreny dennej sięgające 10-15 m n.p.t. Najwyższy punkt w obwodzie wznosi się na 
wysokość 267 m n.p.m. i znajduje się na południowych zboczach Wyżyny Nowogrodzkiej 
w rejonie Baranowickim, w pobliżu granicy z obwodem grodzieńskim. Najniższy punkt – 122 m 
n.p.m. znajduje się w dolinie rzeki Zachodni Bug w miejscowości Rudawiec w rejonie 
Kamienieckim, w pobliżu granicy z Polską. Rzeźba terenu obwodu brzeskiego jest wynikiem 
endogenicznych i egzogenicznych procesów geologicznych. Wielki wpływ na ukształtowanie 
powierzchni miały zlodowacenia Dniepru i Narewki, dzięki którym wykształciły się poleskie 
równiny. 
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Obwód wołyński leży w obrębie Niziny Wschodnioeuropejskiej. Na północy regionu znajduje 
się Polesie Wołyńskie, a na południu Wyżyna Wołyńska. Polesie Wołyńskie to płaska, 
równinna nizina, pokryta bagnami i lasami, poprzecinana płynącymi równolegle ku północy 
dopływami Prypeci. Wyżyna Wołyńska to teren pagórkowaty, gdzieniegdzie górzysty. Wzgórza 
wododziałowe o przebiegu północno-wschodnim ciągną się od rzeki Bug (Uściług) po Styr 
tworząc lewy, urwisty brzeg tej rzeki. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 281 m n.p.m. 

 

Sieć hydrograficzna 

Wody podziemne w województwie lubelskim są podstawowym, a dla większości obszaru 
jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę, gdyż Lubelszczyzna należy do obszarów zasobnych 
pod tym względem. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w województwie wynoszą 1 207,5 
hm³ 9 , co stanowi prawie 7% zasobów krajowych. Najwięcej, bo aż 895,3 hm³ wód 
podziemnych wydobywa się w Lubelszczyźnie z utworów kredowych, ponieważ jest to 
najbardziej zasobne piętro wodonośne. 

Obwód brzeski również jest bogaty w wody podziemne. Są one wydobywane z basenu 
Podlasko-Brzeskiego, basenu Prypeci i Wołyńsko-Podolskiego. Zasoby wód podziemnych 
regionu określa się na 4 500 000 m³/d, natomiast prognozowane zasoby to 5 603 000 m³/d. 

Obwód wołyński dysponuje wystarczającymi zasobami wód podziemnych. Znajduje się tutaj 
3 184 studni artezyjskich (2 776 na obszarach wiejskich i 408 w miastach i miasteczkach), które 
zapewniają wodę pitną i wodę do pozostałych celów. 

Wyżyna Lubelska i Roztocze obfitują w liczne i wydajne źródła. Szacuje się, że na terenie 
województwa czynnych jest ok. 1500 źródeł 10 . W okolicach Nałęczowa i Krasnobrodu 
udokumentowane są zasoby wód mineralnych o znaczeniu leczniczym, w związku z czym 
miejscowości te zyskały status uzdrowiska. W Nałęczowie występują cztery źródła wód 
mineralnych: „Barbara”, „Miłość”, „Celiński” i „Nadzieja”. Według danych Ministerstwa 
Zdrowia w nałęczowskim uzdrowisku występuje jedna kopalina lecznicza, potwierdzona 
świadectwem. Jest to woda słabo zmineralizowana, swoista 0,065% żelazista, wydobywana 
w obszarze górniczym „Nałęczów” w ujęciu Barbara. Jej zasoby eksploatacyjne wynoszą  
20 m³/h11. Drugą miejscowością w województwie lubelskim, która uzyskała status uzdrowiska 
jest Krasnobród. Krasnobród jest uzdrowiskiem, charakteryzującym się leczniczym klimatem 
i pięknymi krajobrazami. Posiada udokumentowane złoża torfu typu niskiego, wydobywane 
w obszarze górniczym „Majdan Wielki I”, którego zasoby eksploatacyjne to 191 535 m³ 12. 
Borowina ta jest podstawowym źródłem przy leczeniu chorób narządów ruchu 
i reumatycznych. W okolicach Celejowa (gmina Wąwolnica) prowadzone są badania, mające 
na celu rozpoznanie i udokumentowanie występowania wód termalnych. 

                                                             
9 hm³ - hektometr sześcienny, dane BDL, GUS, 2012 
10 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – uwarunkowania wewnętrzne, 2011 
11 Zestawienie rodzajów i zasobów kopalin leczniczych w polskich uzdrowiskach, 
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m8&ms=626&ml=pl&mi=626&mx=0&ma=10283, 26.05.2014r. 
12  Zestawienie rodzajów i zasobów kopalin leczniczych w polskich uzdrowiskach, 
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m8&ms=626&ml=pl&mi=626&mx=0&ma=10283, 26.05.2014r. 
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W regionie brzeskim znajdują się również zasoby wód mineralnych, które są butelkowane 
i sprzedawane jako Maryla, Frost i wiele innych. Obszar ten jest zasobny również w wody 
termalne na głębokości 1000 m i o temperaturze 30°C, które są wykorzystywane do ogrzewania 
ok. 4 ha szklarni, gdzie uprawiane są ogórki, pomidory i inne warzywa. 

Zasoby wód powierzchniowych Lubelszczyzny są niewielkie. Województwo znajduje 
się  w dorzeczu dwóch dużych rzek – Wisły i Bugu, które są rzekami granicznymi 
województwa. Sieć dopływów tych rzek jest słabo rozwinięta. Znajduje się tutaj 4 883 rzek 
i kanałów13. Najdłuższą rzeką na obszarze województwa, nie licząc uprzednio wymienionych, 
jest Wieprz. Kolejny pod względem długości jest kanał, łączący Wieprz z rzeką na północy 
województwa – Krzną tj. Kanał Wieprz-Krzna. 

Obszar obwodu brzeskiego należy do zlewni Morza Czarnego i Bałtyckiego. W regionie płynie 
4000 dużych rzek i małych kanałów odwadniających o długości ponad 15 000 km. Główne rzeki 
obwodu to Goryń (277 km) Prypeć (180 km), Bug Zachodni (169 km) i Szczara (229 km). 
Ponadto, płyną tu Muchawiec, Jasiołda i inne. Bug Zachodni i Prypeć są rzekami granicznymi. 
Rzeka Bug Zachodni stanowi granicę pomiędzy Białorusią i Polską. W obwodzie znajdują się 
również kanały: Kanał Dniepr-Bug, łączący baseny Morza Czarnego i Bałtyckiego oraz Kanał 
Ogińskiego. 

Na obszarze obwodu wołyńskiego płyną 132 rzeki. Do głównych rzek obwodu należą Prypeć 
i Bug Zachodni. Rzeki obwodu należą głównie do zlewni Prypeci. Dużymi rzekami są także 
Turia, Stochód oraz Styr. Większość rzek Wołynia, z powodu niewielkiej głębokości nie jest 
żeglowna. 

Jeziora na obszarze województwa lubelskiego koncentrują się przeważnie w jednym miejscu – 
na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Jest to jedyna grupa naturalnych jezior, położona poza 
zasięgiem ostatniego zlodowacenia. Ich pochodzenie jest przedmiotem dyskusji. Uznaje się, że 
płytkie jeziora są pozostałością rozlewisk plejstoceńskich, a głębokie mają związek ze 
zjawiskami krasowymi. 

W obwodzie brzeskim znajduje się 450 zbiorników wodnych. Główne zbiorniki to Jezioro 
Wygonowskie (26,1 km²), Czarne (17,6 km²), Bobrowickie (10,3 km²), Jezioro Białe, Sielachy, 
Gać, Stradzieckie, Rogoźniańskie, Tajne. Ponad 20% powierzchni nizinnych zajmują tereny 
bagienne. 

Sieć wód stojących obwodu wołyńskiego obejmuje 265 naturalnych jezior i 835 stawów, dzięki 
czemu są tu korzystne warunki do rozwoju przemysłu rybnego. W obwodzie wołyńskim 
znajduje się najwięcej jezior spośród wszystkich obwodów Ukrainy. Największe i najbardziej 
malownicze jeziora znajdują się na Pojezierzu Szackim. Są to: Świtaź, Pulemieckie, Lucemiecz, 
Ostrowskie, Łukie. Powierzchnia jezior wynosi 13 414 ha. Reżim jezior jest ściśle związany z 
rzekami. Jeziora mają niskie brzegi i grząskie dno. Ichtiofauna obwodu wołyńskiego jest bardzo 
zróżnicowana i składa się z 37 gatunków. Najczęściej występują tu karp, karaś, szczupak, 
pstrąg, leszcz i węgorz. 

                                                             
13 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na 
lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 
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Mapa 2. Sieć hydrograficzna Euroregionu Bug  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 

 

Klimat 

Klimat regionów Euroregionu Bug cechuje znaczny stopień kontynentalizmu. 
W województwie lubelskim i obwodzie brzeskim da się jednak odczuć pewne cechy klimatu 
oceanicznego, podczas gdy w obwodzie wołyńskim klimat jest bardziej surowy. 

W województwie lubelskim w latach 1971-2000 średnia roczna temperatura niemal na całej 
Lubelszczyźnie wynosiła pomiędzy 7 a 8C, jedynie w dolinie Wisły temperatura była wyższa 
(8-9C). Rozkład opadów rocznych jest zróżnicowany w województwie lubelskim. Na północy 
regionu średnia roczna suma opadów z wielolecia mieściła się pomiędzy 500 a 550 mm, 
podczas gdy na południu wartości te były wyższe i wynoszą od 550 do 600 mm, a na Roztoczu 
jeszcze wyższe (600-650 mm). Pod względem usłonecznienia tj. czasu, podczas którego na 
określone miejsce na ziemi padają bezpośrednie promienie słoneczne, województwo 
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przedstawia się korzystnie, szczególnie jego wschodnie krańce14. Średnia prędkość wiatru na 
Lubelszczyźnie wynosi ok. 3 m/s, z przewagą wiatrów zachodnich15. 

Obwód brzeski charakteryzuje się klimatem umiarkowanie kontynentalnym, który przechodzi 
w klimat oceaniczny. Zimy są łagodne, a lata długie i umiarkowanie ciepłe. Średnia 
temperatura w najzimniejszym miesiącu – styczniu wynosiła 4,5C na południowym-zachodzie 
i 5,5C na północnym wschodzie. W najcieplejszym miesiącu lipcu temperatura wynosi 18,5C. 
Roczna suma opadów waha się od 550 do 650 mm i maleje z północnego-wschodu na 
południowy-zachód. Kontynentalność klimatu zwiększa się z północnego-zachodu na 
południowy wschód. Sezon wegetacyjny w obwodzie brzeskim trwa od 195 do 205 dni. 

W obwodzie wołyńskim panuje klimat kontynentalny ze znaczną różnicą temperatur między 
upalnym latem i mroźną zimą. Wiosna i jesień są bardzo krótkie. W ciągu roku można 
zaobserwować nagłe skoki temperatury zależne od kierunku wiatru. 

 

Gleby 

Obecne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne implikują odchodzenie od uprawy 
najsłabszych gleb, w związku z czym rośnie znaczenie obszarów z glebami najwyższej jakości. 
Gleby Euroregionu Bug to gleby bielicowe i torfowe na Polesiu i nizinach oraz gleby brunatne 
i płowe na wyżynach. Na wyżynach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego spotkać 
można czarnoziemy. 

Gleby województwa lubelskiego należą do najbardziej żyznych w kraju. Ich skałą macierzystą 
są w większości lessy, na których wytworzyły się najlepsze gleby brunatne i czarnoziemy. Takie 
gleby występują głównie na Wyżynie Lubelskiej, Wyżynie Wołyńskiej i Roztoczu. W dolinach 
dużych rzek tj. Wisły, Bugu i Wieprza występują również dobrej jakości gleby – mady rzeczne. 
Gleby najsłabsze, wytworzone z utworów piaszczystych znajdują się w północnej i południowo-
zachodniej części województwa. Pod względem klasyfikacji gleboznawczej województwo 
lubelskie wyróżnia się największą w kraju powierzchnią użytków rolnych I i II klasy 
bonitacyjnej - 136 833 ha16. Zagrożeniem dla stanu jakości gleb w województwie jest ich 
degradacja spowodowana erozją wodną i ruchami masowymi. Szczególnie narażone na erozję 
wodną są najlepsze gleby, wytworzone na lessach, na obszarze Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. 

Znaczny obszar obwodu brzeskiego zajęty jest przez Polesie, które charakteryzuje 
występowanie gleb bagiennych i torfowych. Na obszarach nizinnych występują gleby bielicowe 
i płowe. 

Obwód wołyński na Ukrainie posiada dobrej jakości gleby. Znajduje się tu 511 tys. hektarów 
gleb płowych, 183 tys. ha gleb bielicowych oraz 72 tys. ha mniej lub bardziej typowych 
czarnoziemów. Północne rejony obwodu są narażone na erozję wietrzną, a południowe – 
wodną. 163,1 tys. ha gruntów w obwodzie (w tym 73,8 tys. ha gruntów rolnych, 89,3 tys. ha 
użytków zielonych) zostało zniszczonych z powodu napromieniowania po katastrofie reaktora 
                                                             
14 Dane IMGW, 1971-2000 
15 Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, 2012 
16 jw. 
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atomowego w Czarnobylu. Najwięcej gruntów skażonych promieniowaniem jest w rejonie 
Maniewickim. 

 

Flora i fauna 

W województwie lubelskim dominują gatunki środkowoeuropejskie, jednak spotkać tu można 
również gatunki zachodnie, subatlantyckie, reliktowe gatunki borealne oraz gatunki 
pontyjsko-panońskie i górskie. Przez obszar województwa przebiega wiele naturalnych granic 
zasięgów roślin. Są to m.in. jodła pospolita, buk pospolity, dąb bezszypułkowy. Na Roztoczu 
znajduje się stanowisko modrzewia polskiego. Wśród rzadkich roślin północnych występują tu 
relikty polodowcowe takie jak: brzoza niska, wierzba lapońska, wierzba borówkolistna, bagnica 
torfowa, kosaciec syberyjski. Gatunki północne rosną głównie na torfowiskowych obszarach 
Polesia. Rośliny stepowe panońskie i pontyjskie występują w Kazimierskim Parku 
Krajobrazowym, w okolicach Chełma i Hrubieszowa oraz w dolinie Bugu. Należą do nich: 
ostnica powabna, dziurawiec wytworny, wężymord stepowy, dzwonek syberyjski i miłek 
wiosenny. Na obszarze Roztocza spotykane są gatunki górskie: czosnek niedźwiedzi, 
pióropusznik strusi i bodziszek żałobny. Gatunki zachodnie reprezentowane są przez długosza 
królewskiego, pierwiosnkę bezłodygową, kłoć wiechowatą17. 

Lesistość województwa w 2012 roku wyniosła 23,1% ( w kraju – 29,3%)18. Największe kompleksy 
leśne zachowały się na piaszczystych równinach Kotliny Sandomierskiej (Puszcza Solska, Lasy 
Janowskie), na Roztoczu (Lasy Zwierzynieckie) oraz na Polesiu Lubelskim (Lasy Włodawskie). 
W województwie lubelskim znajduje się 588 547 ha gruntów leśnych, z czego 352 068,8 ha 
należy do Skarbu Państwa, natomiast 235 172,2 ha jest gruntów prywatnych. 

Flora obwodu brzeskiego również jest bogata i różnorodna. Obejmuje ponad 1400 gatunków 
roślin. W regionie występuje wiele gatunków zagrożonych wyginięciem, wpisanych do 
Czerwonej Księgi Białorusi, takie jak fiołek górski. Rosną tu inne zagrożone gatunki np. 
kosaciec syberyjski i grzybień biały oraz ponad 50 gatunków cennych ziół leczniczych (kozłek 
lekarski i rozmaryn). W lasach obwodu możemy spotkać takich przedstawicieli gatunków 
reliktowych jak różanecznik żółty, bluszcz, paproć królewska i inne. Jest to jedyne miejsce 
w Europie, gdzie naturalnie występuje jodła pospolita na równinie (51 drzew w rejonie 
Próżańskim). Na tym obszarze rosną także: orzech mandżurski, cytryniec chiński, sosna 
wejmutka, świerk, dąb czerwony, klon srebrzysty, łysy cyprys. 

Lesistość obwodu brzeskiego wynosi prawie 37%. 

Zasoby leśne są bardzo ważnym zasobem naturalnym obwodu wołyńskiego. Powierzchnia 
lasów w obwodzie stanowi 6% powierzchni zajętej przez lasy w całej Ukrainie. Obszar zajęty 
przez lasy to 702 500 ha. Najbardziej zalesione są rejony: Maniewicki, Koszyrski i Szacki, 
w których lasy zajmują 48-58% powierzchni. Średni wiek drzewostanu wynosi 42 lata. 
Wołyńskie lasy to miejsce życia żubrów, jeleni, dzików, saren, lisów i wielu innych zwierząt. 
Lesistość regionu wołyńskiego wynosi 31,7%.  

                                                             
17 Raport WIOŚ w Lublinie: Środowisko przyrodniczo-geograficzne województwa lubelskiego, 1999 
18 Dane BDL, GUS 
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Mapa 3. Lesistość w regionach Euroregionu Bug 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 

 

Fauna województwa lubelskiego obfituje w wiele gatunków prawnie chronionych 
i zagrożonych wyginięciem. Bardzo bogata jest fauna motyli, występujących licznie 
w rezerwacie Bagno Serebryskie. Spośród rzadkich gatunków ryb w województwie spotkać 
można certę, głowacza białopłetwego, piekielnicę, pstrąga źródlanego i suma. Wśród gadów na 
wyróżnienie zasługuje występowanie żółwia błotnego (na Polesiu Lubelskiem) oraz węża 
eskulapa. Bardzo rozwinięta jest awifauna województwa lubelskiego. Można tu spotkać wiele 
gatunków wodno-błotnych (Polesie, dolina Wisły i Bugu). Są to m.in. wodniczka, czapla biała, 
gęgawa, batalion, dubelt, derkacz i wiele innych. Występują tu również rzadkie gatunki ptaków 
drapieżnych: puchacz, sowa błotna, głuszec i cietrzew. Wśród ssaków gatunkiem 
wymagającym ochrony jest suseł perełkowany, będący reliktem pochodzenia stepowego. 
Lubelszczyzna jest jedynym miejscem występowania tego gatunku w Polsce. Wśród ssaków na 
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uwagę zasługują również nietoperze, tchórz stepowy, wydra i bóbr europejski. Na terenie 
województwa występują również wilki i rysie19. 

Fauna obwodu brzeskiego reprezentowana jest przez 72 gatunki ssaków, 302 gatunki ptaków, 
7 gatunków gadów, 13 gatunków płazów, 60 gatunków ryb i ponad 20 000 gatunków 
bezkręgowców. Jednym z najbardziej niezwykłych gatunków ssaków jest żubr. Wśród ryb 
znajdziemy tutaj dużo pstrągów. W obwodzie gniazduje wiele gatunków ptaków, szczególnie 
w obszarze zalewowym Prypeci. Szczególne znaczenie ma zagrożony w skali światowej 
gatunek jakim jest wodniczka. 

W obwodzie wołyńskim przeważa fauna, charakterystyczna dla lasów mieszanych. Żyją tu 
wilki, rysie, dziki i kuny oraz bardzo wiele innych gatunków zwierząt leśnych. 

 

Transgraniczne obszary chronione 

Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie to obszar niezwykle cenny pod względem 
przyrodniczym. Znajdują się tutaj unikatowe obszary, które nie kończą się wraz z granicą 
państwową, są to Polesie, Roztocze i obszar nadbużański. 

W celu ochrony obszarów wodno-błotnych i dziedzictwa wielokulturowego Polesia utworzono 
w 2012 roku Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie na pograniczu polsko-
białorusko-ukraińskim, w którego skład wchodzą trzy krajowe rezerwaty biosfery: Polesie 
Zachodnie w Polsce, Polesie Nadbużańskie na Białorusi i Szacki Rezerwat Biosfery na Ukrainie. 
Rezerwaty biosfery to obszary tworzone od 1971 roku w ramach programu UNESCO „Człowiek 
i biosfera”. Pełnią one trzy zasadnicze funkcje: zachowanie bioróżnorodności, rozwój dla 
zrównoważonej przyszłości oraz badania, monitoring i wymiana informacji w ramach 
światowej sieci MAB. Rezerwaty biosfery powstają na terenach o dobrze zachowanej 
przyrodzie i dużej wartości kulturowej. 

Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie obejmuje obszar Poleskiego Parku Narodowego 
i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Rezerwat Biosfery Polesie Nadbużańskie został 
utworzony w 2003 roku na mocy dekretu Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego 
na bazie zakaznika o tej samej nazwie. Terytorium to wyróżnia się niezwykłą różnorodnością 
krajobrazów. Urozmaicenie krajobrazu decyduje o różnorodności ekosystemów, znajduje się 
tutaj 5 najcenniejszych na Białorusi grup ekosystemów. Szacki rezerwat biosfery został 
utworzony w 2002 roku. Na jego terenie znajduje się Szacki Park Narodowy z Jeziorem Świtaź, 
obszarami źródłowymi Prypeci oraz fragmentem doliny Bugu. Bogactwem tego terenu są 
rzadkie gatunki takie jak wilk, bocian czarny, żuraw i żółw błotny. Znajdują się tu również 
rzadkie zbiorowiska leśne. 

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” to drugi taki obiekt w Europie20 
i trzeci na świecie. Bogactwem tego terenu są liczne jeziora, różne typy torfowisk, rzadkie 
gatunki, w tym zagrożone w skali Europy i Świata. Obecnie trwają prace nad utworzeniem 

                                                             
19 Raport WIOŚ w Lublinie: Środowisko przyrodniczo-geograficzne województwa lubelskiego, 1999 
20  Pierwszy to Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie na pograniczu polsko-ukraińsko-słowackim. 
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Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, obejmującego cenne pod względem 
przyrodniczym i kulturowym obszary Roztocza w Polsce i na Ukrainie. 

Na obszarze województwa lubelskiego znajduje się wiele terenów cennych przyrodniczo, nie 
mających statusu prawnego, ale włączonych do paneuropejskiej sieci ekologicznej ECONET, 
która chroni różnorodność biologiczną i krajobrazową obszarów połączonych korytarzami. 
W województwie znajdują się również ostoje przyrody, włączone do sieci CORINE. Jest to 
program, którego celem jest wyznaczenie oraz gromadzenie informacji o ostojach 
przyrodniczych o znaczeniu europejskim. W lubelskim jest 46 takich ostoi. Poleski Park 
Narodowy wpisany został również na międzynarodową listę obszarów wodno-błotnych 
objętych Konwencją Ramsarską – tzw. obszary RAMSAR. Są to obszary wodno-błotne  
o znaczeniu międzynarodowym z punktu widzenia ekologicznego, botanicznego, 
zoologicznego, limnologicznego i hydrologicznego, stanowiące środowisko życia ptaków 
wodno-błotnych. W celu zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy utworzono obszary 
Natura 2000. Drugim ich celem jest ochrona różnorodności biologicznej. W województwie 
wyznaczono 24 Obszary specjalnej ochrony ptaków, które stanowią 13,4% jego powierzchni. 
W województwie znajdują się również 94 Specjalne obszary ochrony siedlisk, które stanowią 
6,6% jego powierzchni21. 

W obwodzie brzeskim znajduje się park narodowy o znaczeniu międzynarodowym – Park 
Narodowy Puszcza Białowieska. Na obszarze puszczy nie ma naturalnych jezior. Wśród 
dziesięciu sztucznych zbiorników największe powstały w rozlewisku rzeki Perewołoka (jezioro 
Ladskie – 345 ha, Chmielewskie – 75 ha), gdzie żyje duża ilość dzikiego ptactwa wodnego. Na 
florę puszczy składa się 900 gatunków roślin naczyniowych. Puszcza Białowieska wyróżnia się 
obecnością fragmentów lasów dziewiczych. Głównie (ponad połowa) to wieloletnie 
drzewostany (100–200 lat), które kształtowały się i rozwijały we względnie naturalnych 
warunkach. Są fragmenty puszczy w wieku 250–350 lat, zachowały się pojedyncze drzewa 
w wieku 300–600 lat. Fauna puszczy liczy ponad 10 tys. gatunków. Zamieszkuje puszczę  
59 gatunków ssaków, w tym największy przedstawiciel współczesnej europejskiej fauny – żubr. 
W 1992 roku Puszcza Białowieska została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
W 1993 r. park otrzymał międzynarodowy status Rezerwatu Biosfery. 

Na Polesiu Wołyńskim pod specjalną ochroną i nadzorem państwa są cztery obszary podmokłe 
o międzynarodowym znaczeniu: Obszar zalewowy rzeki Prypeć o powierzchni 12 000 ha, 
Obszar zalewowy rzeki Stochód o powierzchni 10 000 ha, Jeziora Szackie o powierzchni  
13 039 ha oraz Obszar Cheremski o powierzchni 2 975,7 ha. Obszar Jeziora Szackie jest częścią 
unikalnego kompleksu jezior, który odgrywa ważną rolę w ochronie fauny i flory bagiennej, 
a także jako miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków wodnych. W obszarze Cheremskim 
znajduje się ok. 800 gatunków wyższych roślin naczyniowych. Jest to obszar żerowania wielu 
ptaków wędrownych. Na terytorium Cheremskim przepływa kanał, który zapewnia równowagę 
hydrologiczną wszystkich terenów podmokłych. 

 

                                                             
21 Dane BDL, GUS, 2012 
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Krajowe obszary chronione 

Każde z państw Euroregionu Bug posiada własne krajowe formy ochrony przyrody, które 
zachowują unikalne walory przyrodnicze, występujące na ich terytoriach. 

Według danych BDL GUS na 2012 rok, obszary prawnie chronione w województwie lubelskim 
zajmują 570 164,2 ha, co stanowi 22,7% jego powierzchni. System obszarów chronionych w 
województwie tworzą: 

 2 parki narodowe – Poleski PN i Roztoczański PN, 
 17 parków krajobrazowych, 
 16 obszarów chronionego krajobrazu, 
 86 rezerwatów przyrody, 
 1 615 pomników przyrody, 
 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 
 166 użytków ekologicznych, 
 7 stanowisk dokumentacyjnych22. 

Poleski Park Narodowy obejmuje ok. 10 000 ha i są to głównie obszary wodno-błotne. Znajdują 
się tutaj zachowane fragmenty torfowisk niskich, przejściowych i wysokich, 
z charakterystyczną dla nich różnorodnością gatunkową. Florę Poleskiego Parku Narodowego 
reprezentuje ok. 1 400 gatunków roślin. 120 gatunków to przedstawiciele flory 
środkowoeuropejskiej, a blisko 140 należy do flory strefy północnej. W Poleskim Parku 
Narodowym występuje 81 gatunków chronionych roślin naczyniowych, 36 gatunków znajduje 
się na polskiej czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Fauna Poleskiego Parku 
Narodowego również jest bardzo bogata. Jej różnorodność wynika z ilości i zróżnicowania 
siedlisk. Występuje tu wiele ciekawych i rzadkich gatunków, znajdujących się w Polskiej 
Czerwonej Księdze Zwierząt. Można tu również spotkać gatunki objęte Dyrektywą Ptasią, 
będące gatunkami priorytetowymi w europejskiej sieci ekologicznej Natura 200023.  

W Roztoczańskim Parku Narodowym znaleźć można aż 2 200 gatunków roślin. Znaczne 
zróżnicowanie ukształtowania powierzchni, warunków glebowych i stosunków wodnych 
powoduje dużą różnorodność występującej tu roślinności. Na terenie Parku występuje 65 
gatunków rzadkich. Fauna Parku to głównie gatunki leśne takie jak: jelenie, wilki, dziki, lisy, 
borsuki, z uwagi na to, iż 90% jego obszaru zajmuje las. Spośród wielu gatunków ptaków 
w Parku na uwagę zasługują: orlik krzykliwy, bocian czarny, liczne dzięcioły oraz pliszka 
górska. Ochronie podlega tu 316 gatunków zwierząt. 

W obwodzie brzeskim obszary prawnie chronione zajmują 14% powierzchni. Występują tu 
takie formy ochrony przyrody jak: 

 1 park narodowy, 
 rezerwaty przyrody 
 29 zakazników krajobrazowych lokalnych (43 319,66 ha), 
 21 zakazników krajobrazowych państwowych – (327 337,4 ha). 

                                                             
22 http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/, 18.05.2014r. 
23http://www.poleskipn.pl/ , 18.05.2014r. 
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W obwodzie brzeskim znajduje się jeden z największych parków narodowych „Puszcza 
Białowieska”, który obejmuje 86 317, 8 ha. Zakazniki obwodu brzeskiego możemy podzielić na 
biologiczne, krajobrazowe i hydrologiczne. Największy zakaznik krajobrazowy o znaczeniu 
krajowym w obwodzie brzeskim to rezerwat „Olmańskie bagna”, utworzony w celu ochrony 
największych terenów podmokłych w rejonie Stolińskim. Znajdują się tutaj ogromne obszary 
torfowisk, szczególnie przejściowych, które zajmują ponad 40% zakaznika. Na bazie trzech 
biologicznych zakazników, położonych w zachodniej części Obwodu Brzeskiego utworzono 
zakaznik krajobrazowy państwowy „Średnia Prypeć”, którego powierzchnia to 68 956 ha. 

Obszary chronione w obwodzie wołyńskim stanowią 10,9% powierzchni, przy średniej dla 
Ukrainy 5,5%. Ochronie prawnej podlegają tutaj 374 obiekty o łącznej powierzchni 199 829,72 
ha, w tym 25 obiektów o znaczeniu krajowym i 349 o znaczeniu lokalnym. Są to: 

 2 parki narodowe, 
 15 rezerwatów o znaczeniu krajowym i 200 o znaczeniu lokalnym, 
 3 pomniki przyrody o znaczeniu krajowym i 116 o znaczeniu lokalnym, 
 3 parki zabytków architektury krajobrazu o znaczeniu krajowym i 8 o znaczeniu 

lokalnym, 
 1 ogród botaniczny 
 25 rezerwatów przyrody o znaczeniu lokalnym. 

W obwodzie wołyńskim znajduje się Szacki Park Narodowy i Park Narodowy Prypeć-Stochód. 
Szacki Park Narodowy został utworzony w celu ochrony rzadkich naturalnych kompleksów 
w rejonie Jezior Szackich. Największym bogactwem Parku są 24 jeziora o łącznej powierzchni 
6 400 ha, które stanowią 14% jego powierzchni. Największe z nich jest Jezioro Świtaź. W parku 
występują również bory sosnowe, torfowiska, łąki i pola uprawne. 

Park Narodowy Prypeć-Stochód chroni tereny podmokłe w dolinach tych dwóch rzek. Na 
terytorium Parku występuje najgęstsza sieć wodna równinnej części Ukrainy. Również poziom 
zabagnienia terenu jest najwyższy na Ukrainie. Jest to ostatnia rozległa, niezmeliorowana sieć 
rzeczna Europy, odgrywająca ważną rolę w gospodarce wodnej regionu. W tym regionie 
istnieje jeden z największych basenów artezyjskich Europy. Od tego terenu zaczynają się 
sławne "Błota Pińskie" – bagna, które właśnie na terenie Parku zachowały się w najbardziej 
naturalnym stanie. 
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Mapa 4. Transgraniczne obszary chronione i parki narodowe na obszarze Euroregionu Bug 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 

 

KULTURA 

Dziedzictwo kulturowe o znaczeniu międzynarodowym 

Obiekty zabytkowe o znaczeniu międzynarodowym podlegają ochronie poprzez wpis na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to spis najbardziej cennych obiektów kulturowych, 
unikalnych w skali światowej. Na obszarze województwa lubelskiego znajduje się jeden obiekt, 
wpisany w 1992 roku na Listę Światowego Dziedzictwa i jest to Stare Miasto w Zamościu, które 
spełnia kryterium IV wpisu na listę tzn. jest wybitnym przykładem zespołu architektonicznego, 
który ilustruje znaczące etapy w historii ludzkości (Kryt. IV / 1992). W obwodzie brzeskim na 
listę UNESCO wpisana jest Puszcza Białowieska i Południk Struvego. W obwodzie wołyńskim 
nie ma obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Zamość został założony w XVI wieku przez kanclerza Jana Zamoyskiego, na szlaku handlowym 
łączącym Europę Zachodnią i Północną z Morzem Czarnym. Wzorowany był na włoskim 
modelu miasta idealnego, zbudowany przez pochodzącego z Padwy architekta Bernardo 
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Morandiego i stanowi doskonały przykład miasta renesansowego z końca XVI w. Miasto 
wytyczono na planie wydłużonego pięcioboku, z centralnie usytuowanym, dużym, 
kwadratowym Rynkiem Wielkim i dwoma mniejszymi placami targowymi: Wodnym i Solnym. 
Szachownicowa siatka ulic wyznaczyła kwartały zabudowy. Zamość zachował pierwotny plan, 
fortyfikacje oraz liczne budowle, łączące włoskie i środkowoeuropejskie tradycje 
architektoniczne24.  

Spośród 4 obiektów Białorusi, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 1 obiekt 
kulturowy znajduje się na terenie obwodu brzeskiego, jest to Południk Struvego. Jest to sieć 
triangulacyjnych punktów pomiarowych. Południk służył do wyznaczenia dokładnego kształtu 
i rozmiarów Ziemi. Na liście UNESCO znalazły się 34 oryginalne punkty pomiarowe. Na 
obszarze obwodu brzeskiego znajdują się 3 z nich: Osownica (52° 17′ 22″ N, 25° 38′ 58″ E), 
Szekosk (52° 12′ 28″ N, 25° 33′ 23″ E), Laskowice (52° 9′ 39″ N, 25° 34′ 17″ E). 

 

Fot. 1. Rynek w Zamościu, Twierdza Brzeska w Brześciu i Zamek Lubarta w Łucku 

 
Źródło: Dokumenty studialne regionów Euroregionu Bug 

 

Dziedzictwo kulturowe o znaczeniu krajowym i regionalnym 

Euroregion Bug to obszar o bogatej historii, gdzie na przestrzeni lat przeplatało się 
i współistniało wiele kultur, czego wynikiem jest występowanie licznych zabytków i obiektów 
kulturowych o znaczeniu krajowym i regionalnym. 

Dziedzictwo kulturowe o znaczeniu krajowym w województwie lubelskim to przede wszystkim 
obiekty, uznane za Pomnik Historii Państwa Polskiego. Są to: 

1. Kazimierz Dolny (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994r.), 
2. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX w. (Rozporządzenie 
Prezydenta RP z dn. 8.09.1994r.), 
3. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn.25.04.2007r.),  
4. Historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny miasta Lublina (Rozporządzenie 
Prezydenta RP z dn. 25.04.2007r.)25. 

                                                             
24 http://www.unesco.pl/?id=290, 18.05.2014r. 
25 http://www.nid.pl/pl/Regiony/Lubelskie/Zabytki_w_regionie/, 18.05.2014r. 
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Spośród obiektów zabytkowych o znaczeniu krajowym na terenie województwa lubelskiego 
należy wymienić również trzy Pomniki Zagłady, będące terenami byłych hitlerowskich obozów 
zagłady, na których położone są: 

 Pomnik Męczeństwa na Majdanku (Lublin), 
 Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze (powiat włodawski), 
 Były Obóz Zagłady w Bełżcu (powiat tomaszowski) 26. 

Oprócz zabytków na skalę krajową, w województwie lubelskim jest bardzo wiele obiektów 
zabytkowych o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Wojewódzki rejestr zabytków 
nieruchomych w województwie z dnia 18.03.2014r. liczy 1 778 pozycji, natomiast rejestr 
zabytków archeologicznych – 160. 

Do cenniejszych zabytkowych układów miejskich w województwie lubelskim zaliczyć można: 
Chełm, Krasnystaw, Kraśnik, Urzędów, Wąwolnicę, Szczebrzeszyn, Kamionkę, Janów Podlaski, 
Lubartów, Kock, Wojsławice, Włodawę i Frampol. Wśród zabytków architektonicznych 
województwa do najcenniejszych należą kościoły gotyckie oraz kościoły tzw. renesansu 
lubelskiego. Na terenie województwa dobrze zachowane są obiekty dawnej rosyjskiej Twierdzy 
Dęblin (Iwangorod) z ok. poł. XIX w, oraz część umocnień obronnych, należących do leżącej 
po stronie białoruskiej nadbużańskiej Twierdzy Brześć. Wśród zabytków archeologicznych na 
uwagę zasługują podziemia kredowe w Chełmie, grodzisko wczesnośredniowieczne  
w Chodliku i wiele innych grodzisk, cmentarzysk i stanowisk archeologicznych. 

W województwie lubelskim, zgodnie z rejestrem Narodowego Instytutu Dziedzictwa (stan na 
31.10.2013r.)27 nie ma form ochrony dziedzictwa kulturowego w postaci parków kulturowych. 
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubelskiego z 2006 roku wymienia 60 
proponowanych do utworzenia parków kulturowych, m.in. Lubelski Park Kulturowy, 
Włodawski Park Kulturowy, Park Kulturowy Doliny Środkowej Wisły, Archeologiczny Park 
Kulturowy. 

Obwód brzeski posiada bardzo wiele zabytkowych obiektów o znaczeniu krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Pod ochroną państwową jest tutaj 112 zabytków. Wśród nich znajdują 
się 83 pomniki historii, 21 zabytków architektury i 8 zabytków archeologicznych. 

4 zabytki obwodu brzeskiego zaliczają się do kategorii „0” pod względem cenności. Są to 
najbardziej ważne obiekty: południk Struvego, Twierdza Brzeska, Baszta Kamieniecka i kościół 
w miejscowości Czarnawczyce. Twierdza Brzeska jest symbolem Brześcia – stolicy obwodu. 
Twierdza została wzniesiona w I połowie XIX wieku przez Imperium Rosyjskie. Twierdza 
pierwotnie składała się z cytadeli i zewnętrznych obwarowań. W 1941 roku w Twierdzy 
Brzeskiej wojsko wykazało niezwykłe męstwo i bohaterstwo w walce z hitlerowskim najeźdźcą. 
Baszta Kamieniecka jest jedynym na Białorusi zabytkiem architektury militarnej z XIII wieku. 
Stoi na wzgórzu, na którym istniał niegdyś gród obronny. Wieża zwana jest również Białą 
Wieżą i według legendy to od niej wzięła nazwę Puszcza Białowieska. Kościół Św. Trójcy 

                                                             
26 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 
27  
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Parki_kulturowe/Zestawienie_parkow/miejsce.php?ID=
30, 22.05.2014r. 
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w Czarnawczycach pochodzi z 1583 roku i jest unikatowym zabytkiem renesansu na Białorusi 
z elementami architektury gotyckiej. 

10 zabytków obwodu brzeskiego zalicza się do kategorii „1”, 130 do „2” kategorii, a 611 zabytków 
zalicza się do kategorii „3”. W regionie znajduje się wiele miast o dużej wartości historycznej 
i kulturowej. Największe i najbardziej atrakcyjne z nich to zabytkowe centra miast Brześć, 
Pińsk i Kobryń. 

Ze względu na skomplikowaną przeszłość historyczną obwodu wołyńskiego i współistnienie na 
jego obszarze wielu narodów i religii, posiada on wiele obiektów o wysokiej wartości 
kulturalnej. W obwodzie pod ochroną państwa jest 1500 obiektów, w tym 149 zabytków 
archeologicznych, 860 historycznych, 35 pomników oraz 199 zabytków architektury (kościoły, 
katedry, kaplice, zamki, pałace, domy). Wyjątkowym obiektem o znaczeniu krajowym jest 
Muzeum Wołyńskiej Ikony, w zbiorach którego jest cudowny obraz Matki Bożej – zabytek 
sztuki bizantyjskiej XI-XII wieku. Wśród nowoodkrytych zabytków archeologicznych wyróżnia 
się książęcy gród Uhrovsk, wzmiankowany po raz pierwszy w 1204 roku.  

Najbardziej atrakcyjne pod względem kulturowym są następujące grupy zabytków: 

 Kompleksy zamkowo-pałacowe – najbardziej znany jest Zamek Lubarta w Łucku (IX-
XIV w., jedyny zachowany średniowieczny zamek na Ukrainie). W skład kompleksu 
Zamku Lubarta wchodzą: cerkiew Św. Jana Teologa, jedyne na Ukrainie muzeum 
dzwonów – „Dzwony Wołynia – historia i współczesność”, Muzeum Sztuki, klasztor 
Dominikanów, kościół św. Piotra i Pawła i inne, 

 Zabytki w miastach – Beresteczko, Horochów, Kamień-Koszyrski, Kowel, Kiwerce, 
Luboml, Rożyszcze, Ustiług. Większość atrakcji skupia się w Łucku i Włodzimierzu 
Wołyńskim, gdzie znajdują się dwa rezerwaty historyczne i kulturowe: „Stare Miasto” 
i „Stary Włodzimierz”, a we Włodzimierzu Wołyńskim także Sobór Zaśnięcia Matki 
Bożej, 

 Zabytki wiejskie – eksponaty Muzeum Historii Rolnictwa w mieście Rokyni (ponad 
2000), szczególnym zainteresowaniem cieszy się ekspozycja na świeżym powietrzu – 
pierwszy wołyński skansen, 

 Miejsca religijne – w regionie znajdują się starożytne katedry i kościoły, zachowane 
w Łucku, Włodzimierzu-Wołyńskim, takie jak Kościół Piotra i Pawła w Łucku, 
Kolegiata Trójcy Świętej w Łucku, 

 Zabytki archeologiczne – grody typu wołyńskiego, fortyfikacje w Kamieniu Koszyrskim, 
Lubomlu, Wetłach i Turijsku, 

 Zabytki militarne – elementy architektury obronnej, wśród nielicznych zabytków 
architektury obronnej Ukrainy XIV-XV wieku jest Zamek Lubarta w Łucku i Zamek 
Radziwiłłów w miejscowości Ołyka.  
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3.3. SPOŁECZEŃSTWO 

 

Trendy demograficzne 

W 2013 roku obszar Euroregionu Bug zamieszkiwało 4 586,55 tys. osób, z czego najwięcej bo 
47% województwo lubelskie (2156,15 tys. osób), obwód brzeski zamieszkuje 1390,4 tys. osób 
(30,4%), natomiast obwód wołyński – 1040,00 tys. osób (22,6%). Liczba ludności Euroregionu 
Bug rokrocznie ulega zmniejszeniu, w porównaniu do roku 2010 liczba mieszkańców spadła  
o 27 tys. osób.  

Zmniejszenie liczby ludności szczególnie widoczne jest w województwie lubelskim i obwodzie 
brzeskim, w 2012 roku (w porównaniu do 2011 r.) w województwie spadek liczby mieszkańców 
wynosił ponad 9 tys. osób, w obwodzie brzeskim 1 tys. osób. Wzrost liczby mieszkańców 
zanotowano jedynie w obwodzie wołyńskim (wzrost rzędu 1,4 tys. osób  
w porównaniu do roku 2011). 

 

Wykres 2. Liczba ludności w województwie lubelskim, obwodzie brzeskim i wołyńskim w latach 
2010-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 
O dużym zróżnicowaniu rozmieszczenia ludności świadczy wskaźnik gęstości zaludnienia, 
który w Euroregionie Bug kształtuje się na poziomie od 58,7 osób na 1 km2. Najwyższą wartość 
wskaźnika gęstości zaludnienia posiada województwo lubelskie - 85,8 osób na km2, natomiast 
najniższym cechuje się obwód brzeski – 42,4 os./km2. 
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Tabela 1. Powierzchnia i gęstość zaludnienia w poszczególnych jednostkach Euroregionu Bug  

Nazwa Powierzchnia w km2 
Wskaźnik gęstości 

zaludnienia  
(osoby na 1 km2)  

Województwo lubelskie 25 122 85,8 
Obwód brzeski 32 786 42,4 

Obwód wołyński 20 143 51,6 
Źródło: Opracowanie własne   

 

W każdym z opisywanych regionów widoczna jest przewaga kobiet, średnio na 100 mężczyzn 
w Euroregionie BUG przypada 109,7 kobiet. 54% społeczeństwa stanowią osoby zamieszkujące 
obszary miejskie, na obszarach wiejskich mieszka ponad 2,1 mln osób.  

 

Tabela 2. Liczba kobiet i mężczyzn oraz osób zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie w 2013 
roku 

 
Województwo 

lubelskie 
Województwo 

lubelskie 
Obwód 
brzeski 

Obwód 
brzeski 

Obwód 
wołyński 

Obwód 
wołyński 

 Osoby % Osoby % Osoby % 
Kobiety 1110800 51,52 738700 53,13 549236 52,88 

Mężczyźni 1045350 48,48 651700 46,87 489339 47,12 
Mieszkający  
w miastach 

997219 46,25 943100 67,83 537618 51,76 

Mieszający  
na wsi 

1158488 53,73 447300 32,17 500957 48,24 

Suma 2156150 100,00 1390400 100,00 1038575 100,00 
Źródło: Opracowanie własne   
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Wykres 3. Liczba ludności na koniec 2013 roku w rejonach i powiatach województwa 
lubelskiego, obwodu wołyńskiego i brzeskiego 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 

 

OBWÓD BRZESKI OBWÓD WOŁYŃSKI 
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Na podstawie przedstawionych powyżej wykresów należy stwierdzić, że najliczniej 
zaludnionymi obszarami w obrębie naszych regionów są miasta na prawach powiatu, stolice 
obwodów brzeskiego i wołyńskiego, województwa lubelskiego, np.: miasto Lublin, miasto Łuck 
i miasto Brześć. 

 

Struktura wieku ludności 

Wiek ludności zamieszkującej badany obszar w zasadniczy sposób decyduje o strukturze 
potrzeb społecznych, a więc określa stopień zapotrzebowania mieszkańców na wybrane usługi. 
W przypadku wysokiego udziału ludności do 17 roku życia większe nakłady finansowe należy 
przeznaczyć na kwestie szkolnictwa, organizacji instytucji opiekuńczo-wychowawczych, 
terenów sportowo-rekreacyjnych. Z kolei znaczny udział ludności starszej wymaga zwrócenia 
uwagi na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i odpowiednią organizację przestrzeni publicznej. 

W strukturze wiekowej ludności Euroregionu Bug widoczne są stopniowe zmiany w kierunku 
spadku ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzroście ludności w wieku 
poprodukcyjnym. Z jednej strony stanowią one konsekwencję wydłużania się przeciętnego 
trwania życia, a także zmniejszenie się liczby urodzeń oraz odpływu migracyjnego. 
Najwyższym odsetkiem osób w wieku emerytalnym charakteryzuje się województwo lubelskie, 
najniższym obwód wołyński. Najwięcej ludzi w wieku produkcyjnym zamieszkuje obszar 
obwodu brzeskiego, charakteryzuje się on jednocześnie najniższym odsetkiem osób w wieku 
przedprodukcyjnym. 

 

Wykres 4. Udział ludności według ekonomicznych grup wiekowych w % ludności ogółem  

 
Źródło: Opracowanie własne   
 
Relację ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym przedstawiono przy pomocy 
wskaźnika obciążenia demograficznego, tj. liczby osób w wieku nieprodukcyjnym 
przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten najwyższy jest  
w województwie lubelskim – 59,4 osób, najniższy zaś w obwodzie brzeskim 44,7 osób, obwód 
wołyński charakteryzuje się wskaźnikiem obciążenia demograficznego na poziomie 46,9 osób.   
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Prognozy przyszłej struktury wiekowej mieszkańców Euroregionu Bug wskazują na znaczny 
przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym, przy ograniczonej liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym, co spowoduje wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego.  

 

Struktura wykształcenia ludności 

Podstawowym miernikiem kapitału ludzkiego jest poziom wykształcenia ludności. Mieszkańcy 
analizowanego obszaru charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem wykształcenia, 
w województwie lubelskim wyższe wykształcenie posiada 17,5% osób, natomiast w obwodzie 
brzeskim 15%. Wykształcenie ludności jest jednym z podstawowych warunków rozwoju 
gospodarczego, gdyż decyduje o kwalifikacjach siły roboczej. 

 

Wykres 5. Poziom wykształcenia w województwie lubelskim i obwodzie brzeskim 

 

 
 
Źródło: Opracowanie własne   

 

 

 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

OBWÓD BRZESKI  
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Ocena poziomu życia mieszkańców 

Jednym z czynników świadczącym o poziomie życia w Euroregionie Bug jest wielkość 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i dochodu na mieszkańca. W obwodzie brzeskim 
przychody miesięczne na 1 mieszkańca w 2012 roku wynosiły 2363,1 tys. rubli i wzrosły prawie 
trzykrotnie w porównaniu do roku 2010. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto mieszkańca regionu brzeskiego wynosi 3185,3 tys. rubli. Wartość ta rokrocznie ulega 
wahaniom, w 2011 roku wynosiła 1 646,8 tys. rubli, natomiast w 2012 r – 3185,3 tys. rubli. Do 
głównych źródeł dochodów w białoruskiej części Euroregionu Bug należą płace oraz źródła 
socjalne (emerytury, zasiłki, dotacje).  

 

Tabela 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w obwodzie brzeskim w podziale na 
sektory w 2013 r.  

sektor w tys. rubli 
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 2 711,2 
Rybołówstwo i hodowla ryb 2 825,3 
Przemysł 3 419,1 
Przemysł wydobywczy 4 647,1 
Przemysł przetwórczy 3346,3 
Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody 3688,6 
Budowa 3585,0 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych, artykułów gospodarstwa 
domowego 

2776,2 

Hotelarstwo i gastronomia 2186,9 
Transport i komunikacja 3709,5 
Działalność finansowa 4992,2 
Operacje z nieruchomości, wynajem i usługi biznesowe dla konsumentów 3209,2 
Administracja publiczna 3774,6 
Edukacja 2563,1 
Usługi społeczne i zdrowotne 2740,4 
Usługi osobiste, komunalne i społeczne 2527,1 

Źródło: Koncepcja planowania przestrzennego obwodu brzeskiego 

 

Województwo lubelskie charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem jakości życia  
w porównaniu do innych regionów Polski. Decydujący wpływ ma tu sytuacja materialna 
mieszkańców regionu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2012 roku wynosiło 
3382,66 zł (kraj 3744,38 zł), co stanowiło 90,3% średniej krajowej.  

Średni dochód na 1 mieszkańca obwodu wołyńskiego w 2013 roku wynosił 20282 hrywien, i jest 
to wynik wyższy o 2,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody i wydatki 
mieszkańców obwodu wołyńskiego w 2013 roku przedstawiono poniżej. 
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Tabela 4. Przychody i wydatki obwodu wołyńskiego  

Obwód wołyński  2011 2012  2013 
Dochód: 22584  25741 26418 

Płace 7254  8197 8506 
Zysk i dochód mieszany 4724  5236 5409 
Dochody z tytułu własności (dochody 
faktycznie uzyskane) 

981  1015 951 

Świadczenia społeczne i inne 
transfery bieżące 

9625  11293 11552 

Wydatki i oszczędności 22584  25741 26418 
Źródło: Koncepcja planowania przestrzennego obwodu wołyńskiego  

 

Zgodnie ze Strategią współpracy transgranicznej województwa lubelskiego, obwodu lwowskiego, 
obwodu wołyńskiego i obwodu brzeskiego na lata 2014-2020 przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w 2011 r. w obwodzie wołyńskim stanowi 180 euro, 246 euro w obwodzie 
brzeskim oraz 748 euro w województwie lubelskim, przy czym w każdym przypadku było ono 
niższe w porównaniu średnich krajowych. Najgorsza pod tym względem była sytuacja  
w obwodzie wołyńskim, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto stanowiło zaledwie 
75,7% średniej krajowej, a relatywnie najlepsza w województwie lubelskim (90,1%). 

Wzrost gospodarczy poszczególnych krajów jest powszechnie związany ze zwiększeniem 
produkcji i usług, a ogólniej mówiąc produktu krajowego. Pochodną zwiększenia produkcji jest 
wzrost zatrudnienia. Na Ukrainie w obwodzie wołyński ludność aktywna zawodowo stanowi 
483,6 tys. osób i jest to najwyższa wartość na przestrzeni ostatnich 10 lat. Również wskaźnik 
poziomu zatrudnienia w 2013 roku był najwyższy od 2004 roku i wynosił 59,7%.  

Stopa bezrobocia w obwodzie wołyńskim w 2012 roku wynosiła 7,8% i była niższa o 0,2 pkt. 
procentowych od wartości w 2011 roku. Liczba osób bezrobotnych na koniec 2012 roku 
stanowiła 37,9 tys. osób.  
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Wykres 6. Struktura zatrudnienia w obwodzie wołyńskim (w tys. osób) 

 
Źródło: Koncepcja planowania przestrzennego obwodu wołyńskiego 
 

W województwie lubelskim w 2012 roku pracowało 793,2 tys. osób, które stanowiły 58% 
ludności województwa w wieku produkcyjnym. Liczba ta obejmuje również pracujących  
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. Wśród pracujących 51,3% stanowią 
mężczyźni. Według danych GUS w grudniu 2013 roku w urzędach pracy województwa 
lubelskiego zarejestrowanych było 134042 bezrobotnych. W stosunku do grudnia 2012 r. liczba 
bezrobotnych zwiększyła się w województwie o 2,17%. Udział bezrobotnych zamieszkałych na 
wsi wyniósł 55,4% i był większy o 0,5 p. proc. niż rok wcześniej. Na koniec 2013 r. spośród 
bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, prawa do zasiłku posiadało 8,15% ogółu  
i była to wartość niższa niż rok wcześniej. W województwie lubelskim kobiety stanowiły 48,3% 
wszystkich bezrobotnych. W 2013 roku zrejestrowano 14037 nowych bezrobotnych i jest to 
wartość wyższa o 0,8%.   

W obwodzie brzeskim w 2012 roku zatrudnionych było 628,1 tys. osób i była to wartość niższa 
niż w roku 2011 (o 2,2%). Liczba osób bezrobotnych zgodnie z Rocznikiem Statystycznym 
obwodu brzeskiego 2013, na koniec 2012 roku wynosiła 5385 osób. Osoby bezrobotne stanowiły 
jedynie 0,9% ludności aktywnej zawodowo.  

 

Warunki mieszkaniowe 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Euroregionie Bug można uznać za niewystarczający 
w stosunku do potrzeb ludności. W województwie lubelskim w 2012 roku liczba mieszkań 
wynosiła 744,87 tys. o łącznej powierzchni 56,8 mln m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa na  
1 mieszkania wynosi 76,3 m2. Średnio na jednego mieszkańca przypada 21 m2. 
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Wykres 7. Zasoby mieszkaniowe w województwie lubelskim  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
 
 

W obwodzie wołyńskim powierzchnia mieszkań na obszarach wiejskich stanowi 12,4 mln m2, 
natomiast zasoby mieszkaniowe na obszarach miejskich stanowią 10,3 mln m2. 96% zasobów 
mieszkaniowych stanowią mieszkania prywatne.  

 
Wykres 8. Zasoby mieszkaniowe w obwodzie wołyńskim 

 
Źródło: Koncepcja planowania przestrzennego obwodu wołyńskiego 
 

W obwodzie brzeskim zasoby mieszkaniowe w 2012 roku stanowiły 36,2 mln. m2. Udział 
mieszkań socjalnych w całości zasobów mieszkaniowych obwodu brzeskiego wynosi 7,8%. 
Średnio na jednego mieszkańca przypada 26 m2. Powierzchnia mieszkań na obszarach 
miejskich wynosi – 22,1 mln m2.  
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Wykres 9. Zasoby mieszkaniowe w obwodzie brzeskim  

 

Źródło: Koncepcja planowania przestrzennego obwodu brzeskiego 

 

Infrastruktura i usługi związane z oświatą i edukacją 

Wychowanie przedszkolne daje podstawy do nabywania umiejętności na wyższych szczeblach 
edukacji. W obwodzie brzeskim działa 602 placówki przedszkolne, do których uczęszcza 
602 000 dzieci. Szkolnictwo średnie w obwodzie brzeskim opiera się na trzech poziomach: 
ogólnym, profesjonalno-technicznym oraz średnim specjalistycznym. W 2012 roku szkół 
średnich ogólnych wynosiła 610 jednostek, natomiast projektowo-technicznych – 33 szkoły 
a średnich specjalistycznych – 31.    

W województwie lubelskim funkcjonuje ponad tysiąc szkół podstawowych oraz 478 szkół 
gimnazjalnych. Szkolnictwo ponadgimnazjalne tworzą szkoły zasadnicze zawodowe (27 
placówek), licea profilowane (15), technika (144), szkoły artystyczne (28), licea 
ogólnokształcące (157) oraz szkoły policealne (27).  

Obwód brzeski charakteryzuje się dość wysokim poziomem infrastruktury edukacyjnej,  
funkcjonuje tu 50 wyspecjalizowanych instytucji kształcenia profesjonalno-technicznego 
i średniego specjalistycznego, które zapewniają wykwalifikowaną kadrę pracowników do 
niemal wszystkich branży gospodarki.  

W obwodzie wołyńskim system szkolnictwa średniego jest trzystopniowy. W 2012 roku działało 
778 średnich szkół ogólnokształcących, natomiast liczba szkół zawodowych wynosiła – 20.  

Szkolnictwo wyższe w Euroregionie Bug jest bardzo dobrze rozwinięte, funkcjonuje  
tu 39 placówek. W obwodzie wołyńskim funkcjonuje 13 placówek szkolnictwa wyższego w tym 
10 z nich na poziomie akredytacji I-II. W obwodzie brzeskim w 2012 roku funkcjonowały  
4 uniwersytety, do których w 2012 roku uczęszczało 35 tys. studentów. Działa tu również  
16 instytucji badawczo-rozwojowych. Potencjał naukowy regionu brzeskiego koncentruje się na 
badaniach stosowanych, które pozwala na przygotowanie wysoko wykwalifikowanej siły 
roboczej. W województwie lubelskim funkcjonuje 9 uczelni publicznych i 13 uczelni 
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niepublicznych. Liczba absolwentów uczelni wyższych corocznie wzrasta we wszystkich 
rejonach Euroregionu Bug.  

 

Infrastruktura i usługi związane z kulturą, sportem i rekreacją 

Kultura jest jednym z niezbędnych elementów życia społecznego, stanowi całokształt 
materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości, zasad i norm współżycia 
przyjętych przez daną społeczność.  

W województwie lubelskim funkcjonuje 590 placówek bibliotecznych, w tym 150 punktów 
bibliotecznych. Na koniec 2012 roku księgozbiór bibliotek liczył 6139,1 tys. woluminów. Liczba 
czytelników w 2012 roku wynosiła 383 071 osób (zmniejszyła się o 2,9% w porównaniu do roku 
2011). Liczba muzeów i oddziałów muzealnych na terenie województwa w 2013 roku wynosiła 
44, ich liczba rocznie ulega zmianom w 2008 roku wynosiła 38 jednostek. Instytucje te,  
w 2012 roku, zwiedziło łącznie 149 347 osób (mniej niż w roku 2010 o 59%). Liczba kin stałych 
w regionie zmniejszyła się w porównaniu do roku 2008 o 2 wynosząc w 2012 roku 29. Ogółem 
na Lubelszczyźnie funkcjonowało 46 sal projekcyjnych, w których wyświetlono 34 125 seansów 
dla 1 131 570 widzów.  

Do instytucji kultury niewątpliwie zaliczyć należy teatry i instytucje muzyczne, których według 
stanu na dzień 31.12.2011 roku w regionie funkcjonowało 7. Wśród nich można wyróżnić:  
3 teatry dramatyczne, 1 teatr muzyczny (operetka), 1 filharmonię, 1 orkiestrę symfoniczną  
oraz 1 teatr lalkowy. Łącznie w województwie lubelskim na 1000 ludności z oferty programowej 
tych instytucji skorzystało 103,31 widzów i słuchaczy. W 2011 roku na terenie województwa 
odbyły się 1002 przedstawienia i koncerty.  

Obwód brzeski charakteryzuje się dość dobrze rozwiniętą infrastrukturą kultury, funkcjonuje 
tu 21 muzeów, które odwiedza średnio rocznie ok. 908,2 tys. osób, 4 teatry (190,9 tys. widzów  
w 2012 roku), 19 kin, filharmonia oraz 614 bibliotek. Z bibliotek publicznych korzysta 518,9 tys. 
czytelników, w tym 58% to mieszkańcy miast. Średnio na jedną bibliotekę przypada  
844 użytkowników.  

Infrastrukturę kultury na terenie obwodu wołyńskiego tworzą 2 teatry, 605 bibliotek,  
672 klubów i ośrodków, 4 parki rekreacyjne, 37 podstawowych wyspecjalizowanych szkół 
artystycznych, 17 miejskich muzeów i ich trzy oddziały. Bogatą ofertę kulturową regionu 
wołyńskiego potwierdza również wykształcona i wykwalifikowana kadra pracowników, która 
składa się z 3600 profesjonalistów, z których ponad 39% ukończyło studia wyższe na 
kierunkach kulturalnych i artystycznych. Corocznie liczna osób korzystających z oferty 
i infrastruktury kultury ulega zmniejszeniu, prawdopodobnie jest to związane z ubożeniem 
społeczeństwa. W 2013 roku w spektaklach wystawianych w teatrach uczestniczyło 126,2 tys. 
mieszkańców. Natomiast, 163.4 tys. osób skorzystało z oferty filmowej w kinach. 
W porównaniu do roku 1990 o ponad 38% uległa zmniejszeniu liczba bibliotek  
(605 podmiotów).  

Na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną danego obszaru, podobnie jak infrastruktura 
kultury, ma wpływ infrastruktura sportu i rekreacji. Województwo lubelskie charakteryzuje się 
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liczną i wysokiej jakości infrastrukturą sportową, poza licznymi basenami, halami sportowymi 
i boiskami do piłki nożnej. W połowie 2014 roku w stolicy województwa oddano do użytku 
stadion „Arena Lublin” o pojemności 15500 miejsc siedzących, jest to najwyższej klasy stadion 
w regionie. Ukształtowanie powierzchni terenu sprzyja sportom zimowych, w województwie 
funkcjonuje około 10 stoków narciarskich. W trakcie budowy jest również 50 m basen 
olimpijski.  

Równie dobrze w infrastrukturę sportową wyposażony jest obwód brzeski. Mieszkańcy 
obwodu mają do swojej dyspozycji 4 stadiony lekkoatletyczne, 36 stadionów piłkarskich i 153 
boiska piłkarskie. W obwodzie funkcjonują również 2 boiska do hokeja na trawie, ponad 100 
baseny, 3 ośrodki narciarskie, liczne stadniny konne, strzelnice i korty tenisowe.  

W obwodzie wołyńskim infrastrukturę tą tworzy 31 stadionów, 1740 boisk sportowych, 381 
boisk do piłki nożnej, 7 basenów oraz 555 placów zabaw. Ponadto, na terenie obwodu 
wołyńskiego funkcjonują obiekty spa, sanatoria oraz ośrodki wypoczynkowe.  

 

Mapa 5. Placówki kulturalne na obszarze Euroregionu Bug 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 
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Infrastruktura i usługi związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną 

Na poziom dostępności i jakości oferowanych usług zdrowotnych na terenie Euroregionu Bug 
wpływa liczebność personelu medycznego i ich kwalifikacje zawodowe oraz jakość  
i dostępność infrastruktury zdrowia.  

Opiekę zdrowotną w województwie lubelskim cechuje zróżnicowanie infrastruktury 
i dostępności. Rozmieszczenie placówek podstawowej opieki zdrowotnej jest równomierne 
w całym województwie. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku szpitali, których rozkład 
przestrzenny jest skoncentrowany w dużych miastach. W 2012 roku w regionie funkcjonowało  
50 placówek szpitalnych w tym 12 to placówki niepubliczne. Od 2008 roku liczba szpitali 
wzrosła o 26% (13 podmiotów). Wzrosła również ilość łóżek z 11,4 tys. do 11,8 tys. Na jedno 
łóżko w województwie przypada 183 osoby. Wskaźnik liczba łóżek na 10 tys. osób 
w województwie przyjmuje wartość 54,7, i jest to najniższa wartość w Euroregionie Bug. 
Zdrowotną opiekę ambulatoryjną w województwie lubelskim prowadzi 1103 przychodni, 
stanowią one 5,6% podmiotów w kraju (stan na 31.12.2012r.). 86% przychodni prowadzona jest 
przez podmioty niepubliczne, a jedynie 153 przez administrację publiczną. W 2012 roku 
udzielono ponad 9 mln porad lekarskich.   

W województwie lubelskim zmniejszyła się liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej (od 2008 roku spadek 18% do poziomu 207,6 tys. w 2012 roku). Spadek liczby 
korzystających ze świadczeń jest związany z niezmienianym kryterium dochodowym, 
uprawniającym do tych świadczeń. Podstawą otrzymywania świadczeń są ubóstwo, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Opieka ambulatoryjna w obwodzie brzeskim prowadzona jest przez 248 podmiotów ochrony 
zdrowia, w których średnio dziennie przyjmuje się 30 895 osób. W 2012 roku w obwodzie 
funkcjonowało 110 podmiotów szpitalnych, w których znajduje się 14 930 łóżek. O dostępności 
opieki zdrowotnej na badanym obszarze może świadczyć wskaźnik liczby łóżek szpitalnych na 
10 tys. mieszkańców, który wynosi 107,7 łóżek, jest to najwyższa wartość na terenie 
Euroregionu Bug. Również na terenie obwodu brzeskiego prowadzone są prace związane 
z restrukturyzacją służby zdrowia. Zakres zmian to optymalizacja opieki zdrowotnej polegająca 
na dostosowaniu poziomu zatrudnienia personelu medycznego i uzupełnieniu bazy 
sprzętowej. W oparciu o prognozy, przedstawione w programie zdrowotnym obwodu 
brzeskiego należy stwierdzić, że w okresie 6 miesięcy w 2012 roku liczba wizyt była wyższa 
o 22% od zaplanowanej (12720 wizyt). Poza opisaną powyżej infrastrukturą zdrowotną 
w badanym obwodzie Białorusi zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe i sanatoria dla 
dorosłych i dzieci.  

W 2012 roku w obwodzie wołyńskim opieka zdrowotna świadczona była w 53 placówkach 
szpitalnych, dysponujących 8 456 łóżkami oraz w 156 poradniach medycznych. Porady 
lekarskie w regionie prowadziło 3 686 lekarzy, natomiast opiekę pielęgniarską – 10 671 
pielęgniarek. Ich liczba jest nadal niezadowalająca, wartości wskaźników: liczba lekarzy 
i pielęgniarek na 10 tysięcy mieszkańców w obwodzie wołyńskim to 37,3 oraz 102,9 osób. 
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Dostępność mieszkańców do opieki zdrowotnej na badanym obszarze zweryfikować można za 
pomocą wskaźnika liczby łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców, który wynosi 81,5. Zgodnie 
z danymi statystycznymi przedstawionymi w opracowaniu „Koncepcja planowania 
przestrzennego obwodu wołyńskiego” planowana liczba porad lekarskich udzielonych w 2012 
roku wynosiła 18,2 tys. wizyt na zmianę, co stanowi 175,8 porad na 10 tysięcy mieszkańców. 
Zgodnie z informacjami, zawartymi w ww. dokumencie na terenie Ukrainy niezbędne jest 
przeprowadzenie reformy służby zdrowia, która przyczyni się do poprawy jakości opieki 
medycznej mieszkańców obwodu wołyńskiego oraz rozwiąże problem niepełnego zatrudnienia 
personelu medycznego.  

W obwodzie wołyńskim corocznie wzrasta liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej. Podstawą otrzymywania świadczeń są podobnie jak innych krajach Euroregionu 
Bug: ubóstwo, niepełnosprawność, rodziny wielodzietne, mieszkańcy dotknięci skutkami 
awarii elektrowni w Czarnobylu oraz weterani wojenni i osoby, które uległy podczas pracy 
wypadkom. Do form pomocy społecznej należą: dodatki mieszkaniowe, ochrona socjalna 
obywateli dotkniętych skutkami awarii elektrowni Czarnobylu, ochrona socjalna weteranów 
wojennych, finansowanie pochówku osobom niezatrudnionym i bez prawa do renty. Głównym 
celem pomocy społecznej jest utrzymanie stabilnego środowiska życia mieszkańców, 
wyeliminowanie znacznych różnic regionalnych w zakresie warunków życia oraz zapewnienie 
obywatelom dostępu do kultury.  
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3.4. INFRASTRUKTURA 

 

Transport i komunikacja 

Transport lotniczy 

Sieć obiektów międzynarodowego lotnictwa cywilnego na obszarze Euroregionu Bug tworzą 
Port Lotniczy Lublin w Świdniku (PLL S.A.) oraz Międzynarodowy Port Lotniczy w Brześciu.   

Fot. 2. Międzynarodowy port lotniczy w Świdniku oraz Brześciu 

 

Źródło: Port Lotniczy Lublin    Źródło: http://avia.pro/sites/default/files/brest2.jpg 
 

Oferta lotniska w Lublinie 
obejmuje: 
 połączenia rejsowe 

krajowe: Gdańsk 
i Wrocław, 

 rejsowe 
międzynarodowe: Oslo, 
Dublin, Londyn (lotniska 
Stansted i Luton), Rzym, 
Mediolan oraz Frankfurt, 

 czarterowe: Burgas 
(Bułgaria), Antalya 
(Turcja), Chania 
(Grecja), Sharm El 
Sheikh (Egipt), Alicante 
i Fuerteventura 
(Hiszpania). 

 
 

Otwarte w 2012r. lotnisko PLL S.A. zwiększając systematycznie liczbę odprawionych pasażerów 
oraz towarów stało się obok Warszawy głównym punktem komunikacyjnym Europy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  PLL S.A oraz MPL w Brześciu 

Mapa 6. Siatka połączeń z lotniska w Lublinie oraz Brześciu 
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Wschodniej. W roku 2013 z lotniska skorzystało 189702 pasażerów przy najwyższym nasileniu 
w miesiącach wakacyjnych (dla porównania: 07.2013r. - 21481 pasażerów, 03.2013r. - 10352 
pasażerów). 

 

Wykres 10. Ruch pasażerski na lotnisku w Świdniku [pasażerów] 

 
Źródło: Port Lotniczy Lublin S.A. 

 
Oferta lotniska w Brześciu obejmuje przeloty: 
 rejsowe międzynarodowe do Kaliningradu (Rosja), 
 czarterowe do Burgas (Bułgaria), Antalya (Turcja) 
W roku 2012 na tym niewielkim lotnisku odprawiono zaledwie 553 pasażerów, natomiast 
w roku 2013 zainteresowanie terminalem znacznie wzrosło- do 4197 odpraw. Na terenie 
obwodu brzeskiego zlokalizowane jest również niewielkie lotnisko cywilne w Pińsku. 

 

Międzynarodowa infrastruktura drogowa i kolejowa funkcjonująca w sieci TEN-T 
 
Dynamicznie rosnąca wymiana handlowa na linii Unia Europejska- Wschód oraz dogodna 
lokalizacja Euroregionu na styku tych szlaków idealnie wpisuje się w ideę tworzenia sieci  
TEN-T. Fakt ten potwierdzono na II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie  
w 1994r. włączając obszar Euroregionu w II korytarz transportowy: 

1. drogowy E30, relacji Berlin – Poznań – Warszawa – Siedlce - Biała Podlaska – Brześć- 
Mińsk-Smoleńsk-Moskwa. Sieć tą po stronie polskiej tworzy droga krajowa nr 2, 
kontynuację szlaku po stronie Białorusi stanowi magistrala M1, 

2. kolejowy E20 relacji Kunowice – Poznań – Warszawa - Biała Podlaska – Terespol - 
Brześć. Sieć tą po stronie polskiej tworzy linia kolejowa nr 2 i 3, kontynuację szlaku po 
stronie Białorusi stanowi magistrala z Brześcia do Mińska. 
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Uzupełnieniem szlaków jest Transeuropejska sieć transportowa TEN-T, w skład której 
wchodzą: 

1. droga międzynarodowa E372 relacji Warszawa – Lublin – Zamość – Lwów. Linia 
przebiega jedynie przez część polską Euroregionu Bóg (droga krajowa nr 17). 
Projektowany ciąg korytarza transportowego Via Intermare, 

2. droga międzynarodowa nr E373 relacji Radom – Lublin – Chełm – Dorohusk - Kijów. Sieć 
tą po stronie polskiej tworzy droga krajowa nr 12 (wraz z ekspresową S12), kontynuacją 
szlaku po stronie Ukrainy jest droga międzynarodowa M09. Sieć stanowi najkrótsze 
połączenie Kijowa z Europą Zachodnią, oraz: 

3. Międzynarodowa linia kolejowa E30 relacji Warszawa-Lublin- Dorohusk-Kijów. Sieć tą 
po stronie polskiej tworzy linia kolejowa nr7 kontynuację szlaku po stronie Ukrainy 
stanowi magistrala Kowel-Kijów. 

4. Linia Hutnicza-Szerokotorowa LHS relacji Górny Śląsk-granica z Ukrainą 
w Hrubieszowie. 

 

Mapa 7. Międzynarodowe linie transportowe TEN-T 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 
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Sieć dróg krajowych, regionalnych i lokalnych 
 
Na przestrzeni lat 2008-2012 łączna długość dróg ogółem w Euroregionie Bug wzrosła 0 8,3%, 
tj. z 47 039 km do 51 280 km. W województwie lubelskim znajduje się większość ponieważ 66% 
z tych dróg, w obwodzie brzeskim 22%, natomiast w regionie wołyńskim 12%.  

Łączna długość dróg utwardzonych w Euroregionie Bug na koniec 2012 roku wyniosła  
37 982 km. Bilans ten tworzą przede wszystkim drogi województwa lubelskiego o długości 
21 325 km (56 %),  drogi w obwodzie brzeskim o długości 10 462 km (28%) oraz w obwodzie 
wołyńskim- 6 195 km (16 %).  

 

Wykres 11. Drogi publiczne łącznie [km]             Wykres 12. Drogi o nawierzchni twardej [km] 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Z powyższego wynika, iż drogi w obwodzie brzeskim i regionie wołyńskim są odpowiednio 
w 96,1 oraz 99,2% utwardzone, gdzie dla porównania w woj. lubelskim aż 38% dróg wymaga 
polepszających sprawną komunikację odpowiednich prac drogowych. 

Drogi krajowe, które nie włączono w sieć komunikacyjną TEN-T pełnią funkcję wspomagającą 
odciążając je od nadmiernego ruchu pojazdów ale również ułatwiają sprawną komunikacyjną 
wewnątrz regionów. W woj. lubelskim odnotowano silne zagęszczenie dróg krajowych, 
w pozostałych obszarach Euroregionu sieci krajowe „pokrywają się” z TEN-T, tym samym rolę 
wspomagającą przejmują drogi regionalne. 

 

Tabela 5. Główne drogi krajowe Euroregionu Bug 
woj. lubelskie obwód brzeski obwód wołyński 

 droga krajowa nr 2 (Siedlce) – Biała 
Podlaska – Terespol – wschodnia granica 
państwa, 

 nr 12 granica państwa – Łęknica - Głogów – 
Radom – Puławy – Kurów – Lublin – Chełm 

 magistrala M1 z Brześcia 
w kierunku na Kobryń i 
dalej Baranowicze , 

 magistrala M10 Kobryń- 
Pińska – Łunińca, 

 magistrala M-19 od 
przejścia granicznego w 
Domanowem  w 
kierunku  południowym 
przez Kowel i Łuck, 
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– Dorohusk - granica państwa, 
 nr 17 relacji: Zakręt - Garwolin – Ryki – 

Kurów – Lublin – Piaski – Krasnystaw –
Zamość - Tomaszów Lub. – Hrebenne – 
granica państwa,  

 nr 19 relacji granica państwa - Kuźnica 
Białostocka – Białystok - Siemiatycze - Kock 
– Lubartów – Lublin - Janów Lub. – 
Rzeszów.  

 magistrala M11 łącząca 
obwód brzeski (z M1) z 
północną Białorusią, 

 magistrala M12 z  
granica z Ukrainą  w 
kierunku na Brześć , 
 

 magistrala M-07 
włączona w linię E373 
TEN-T, 

 droga krajowa N-17 
Łuck-Lwów, 

 droga krajowa N-22 od 
przejścia granicznego w 
Uściługu do Równa. 

Źródło: Opracowanie własne  

 
Mapa 8. Drogowa sieć komunikacyjna 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 

 

W 2012 roku wskaźnik długości dróg o twardej nawierzchni na 100 km2 w Euroregionie Bug 
wyniósł 50,03 km. Wpływ na stosunkowo niską wartość tego wskaźnika ma uboga sieć 
komunikacyjna w obwodzie wołyńskim (28,5 km/100 km2) i brzeskim (31,9 km/100 km2) przy 
przeważającym udziale woj. lubelskiego (89,7 km/100 km2). W przypadku wskaźnika gęstości 
dróg o twardej nawierzchni na 100o km2, województwo lubelskie z każdym rokiem 
dynamicznie zyskuje na wartości, natomiast w obwodzie brzeskim odnotowano 4 pkt stratę 
a regionie wołyńskim 2 pkt wzrost gęstości.  
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Wykres 13. Gęstość dróg utwardzonych na 1000 km2 

 
Źródło: Opracowanie własne  

 
Mapa 9. Zagęszczenie sieci dróg komunikacyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 

 

Na przestrzeli lat 2010-2012 łączna liczba pojazdów zarejestrowanych 28  na obszarze 
Euroregionu Bug wzrosła 0 7,2%. Na koniec roku 2012 wyniosła 1 373 654 pojazdy,  
                                                             
28 wliczając samochody osobowe, pojazdy transportowe oraz autobusy 
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z czego w woj. lubelskim 83,8%, w obwodzie brzeskim 5,2% a w obwodzie wołyńskim 11%. 
Główny rodzaj pojazdów stanowią samochody osobowe (84,7%), następnie pojazdy 
transportowe (14%) oraz autobusy (1,3%). Jedynie w obwodzie brzeskim odnotowano 3% 
spadek liczby zarejestrowanych pojazdów osobowych oraz autobusów, w pozostałych 
obszarach oraz rodzajach pojazdów odnotowano spotęgowanie zjawiska. 

Poziom zróżnicowania wielkości floty jest szczególnie zauważalny pod kątem zdefiniowania 
wskaźnika pojazdów osobowych na 1000 mieszkańców gdzie przy średniej dla Euroregionu na 
poziome 253,2 województwo lubelskie wartość tą znacznie zawyża, natomiast pozostałe 
obwody skutecznie obniżają. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wskaźnika 
samochody ciężarowe na 1000 ludności. 
 

Tabela 6. Charakterystyka floty pojazdów zarejestrowanych 

zmienna 
woj. lubelskie obwód brzeski obwód wołyński Euroregion BUG 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
osobowe 90562

7 
953255 988217 51 037 49 171 49 560 114900 125700 125432 107156

4 
1128126 116329 

transportowe 145 217 152 
372 

156 
402 

16 550 16 271 16 783 18 798 19 155 19 203 180 
565 

187 
798 

192 
388 autobusy 6198 6379 6345 5 776 5 643 5 612 3300 6200 6100 15 274 18222 18 057 

Razem  10590
2 

111401
7 

115297
6 

75373 73096 73967 13900
8 

15306
6 

152747 127343
3 

134017
9 

13796
0 osobowe na 

1000 ludności 
   418,2      440,2      456,3        36,7        35,4        35,6        25,0        27,4         27,3       233,3      245,6       253,2    

ciężarowe na 
1000 ludności 

     67,1     70,4        72,2         11,9          11,7         12,1          18,1         18,5         18,5       39,3        40,9         41,9    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędów Statystycznych  

 

Przedstawiona w powyższej tabeli flota pojazdów zarejestrowanych lokalnie oraz stale rosnący 
tranzyt pomiędzy krajami składa się na wzmożony ruch komunikacyjny. Sytuacja taka jest 
szczególnie zauważalna na liniach międzynarodowych wchodzących w skład TEN-T 
(szczególnie skumulowana przy przejściach granicznych) oraz w zagęszczonych aglomeracjach 
miejskich (przede wszystkim w stolicach regionu). 
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Mapa 10. Natężenie ruchu pojazdów na głównych arteriach komunikacyjnych regionu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Esri- World Traffic Service 

 

Infrastruktura kolejowa na poziomie połączeń lokalnych 
 
Przez obszar Euroregionu BUG przebiega łącznie 2665,8 km linii kolejowych, z czego 1045 km 
(39%) stanowią linie na obszarze woj. lubelskiego, 1014 km w obwodzie brzeskim oraz 569 km 
w wołyńskim (22%). Średni wskaźnik gęstości linii kolejowych w Euroregionie Bug wynosi  
3,42 km/1000 km2, tworzy go :  
 4,2 km/1000 km2 w województwie lubelskim. Wartość ta plasuje woj. na 7 miejscu w kraju, 

oraz stanowi 5,1% linii kolejowych w Polsce, 
 3,0 km/1000 km2 w obwodzie brzeskim. Warto podkreślić iż, obwód ten posiada najsilniej 

rozwiniętą infrastrukturę kolejową na Białorusi- 18% wszystkich linii zlokalizowanych 
w kraju, 

 2,9 km/1000 km2 w obwodzie wołyńskim. Obszar ten posiada jeden z najniższych w kraju 
wskaźnik zagęszczenia linii kolejowych- 18 miejscu w kraju, co stanowi zaledwie 2,7% linii 
kolejowych na Ukrainie. 
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Tabela 7.Główne linie kolejowe Euroregionu Bug  
woj. lubelskie obwód brzeski obwód wołyński 

 Linia nr 12 relacji Skierniewice-
Łuków, 

 Linia nr 26 relacji Radom-Łuków, 
 Linia nr 30 relacji  Łuków-Lublin- 

Północny, 
 Linia nr 63 relacji  Dorohusk-

Zawadówka, 
 Linia nr 67  pociągi towarowe na linii 

Lublin-Świdnik, 
 Linia nr 68 relacji Lublin-Rozwadów, 
 Linia nr 69 relacji Rejowiec- 

Hrebenne. 

 Linia relacji granica z Polską- 
Brześć-Kowel-Łuck –trasy w 
południowych regionach 
Ukrainy, 

 Linia relacji Brześć-Kobryń-
Pińsk –Łuniniec, 

 Linia relacji Baranowicze- 
Łuniniec, 

 Linia relacji Baranowicze- 
Lachowicze- wschodnia część 
Ukrainy. 

 Linia relacji Chełm- Brześć- 
wzdłuż granicy. 

 Linia relacji Kowel-
Zdołbunów-Kijów –trasy w 
wschodnich regionach 
Ukrainy, Rosji, Mołdawii, 

 Linia relacji Kowel-Sarni-
Kijów- trasy w północnych i 
wschodnich regionach 
Ukrainy, Rosji i Białorusi, 

 Linia relacji Kowel-Jagodzin-
Chełm.  

 Linia relacji Kowel-Brześć - 
trasy na Białorusi i krajów 
bałtyckich. 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Mapa 11. Sieć infrastruktury kolejowej  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 
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Infrastruktura logistyczna 

Lokalizacja kluczowych dla poszczególnych regionów punktów logistycznych jest ściśle 
powiązana z przebiegiem międzynarodowych szlaków kolejowych i drogowych. Podstawowym 
punktem przeładunkowym transportu kombinowanego wschodniej części UE jest 
Eurocentrum Logistyczne w Małaszewiczach (gmina Terespol). Konkurencyjność centrum 
zapewnia wykorzystanie 7 różnych funkcjonalnie terminali przeładunkowych m.in. 
kontenerów; towarów masowych typu ruda, nawozy; materiałów sypkich głównie zbóż; 
towarów zjednostkowanych; zgodnie z międzynarodową umową AGTC prowadzi również 
obsługę transportu kombinowanego (przeładunek i transport ciężarówek typu TIR na 
platformach kolejowych). Punkt ten stanowi istotny węzeł dla pociągów intermodalnych: 
najdłużej kursującego Ost Wind relacji Berlin/Grossbeeren – Frankrurt – Rzepin – 
Małaszewicze – Brest – Osinowka – Krasnoje – Moskwa/Bekasowo; pociąg relacji Rotterdam- 
Małaszewicze; pociąg kontenerowy „Mongolski Wektor”. Infrastruktura przeładunkowa 
zlokalizowana jest również w pozostałej strefie przygranicznej  
w m. Brodnica, Hrubieszów, Zalesie, Medyka oraz w stolicy województwa Lublin (wraz 
z portem lotniczym w Świdniku).  

Głównym punktem przeładunkowym obwodu brzeskiego jest "Brześć - Белтаможсервис".  
Centrum logistyczne stanowi funkcjonalne narzędzie do efektywnej dystrybucji towarów 
w handlu zagranicznym, zapewniając minimalizację kosztów transportu. "Brześć- 
Белтаможсервис" jest nowoczesnym kompleksem w skład którego wchodzi m.in. teren 
składowania i magazynowania floty i towarów, parking dla 110 pociągów drogowych i 90 
samochodów osobowych, odprawa celna "WSE-Brest" oraz budynki administracyjne. Całość 
skutecznie uzupełnienia kompleksową infrastrukturę międzynarodowego drogowego przejścia 
granicznego Domaczewo.  

Wraz z wzrostem gospodarczym, permanentnie rośnie również zapotrzebowanie na 
międzynarodowy przewóz towarów. Poszczególne obszary Euroregionu wykazują ogromny 
potencjał do sprostania temu wyzwaniu, planując kolejne inwestycje infrastrukturalne 
obejmujące utworzenie nowych bądź modernizację tych istniejących punktów logistycznych. 

 

Tabela 8. Planowane działania infrastrukturalne w obrębie punktów logistycznych 

w
oj

. l
ub
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sk

ie
 

 centrum logistyczne Małaszewicze wymaga  sukcesywnej modernizacji floty przeładunkowej oraz 
zwiększenia powierzchni magazynowej 

 utworzenie terminalu dla transportu kombinowanego relacji Lublin-Świdnik na linii kolejowej nr 7 z 
dostępem do ważnych dróg krajowych nr 12,17 oraz 19, 

 utworzenie centrum logistycznego w Dorohusku, stanowiącego powiązanie z infrastrukturą przejścia 
granicznego Dorohusk-Jagodzin, 

 utworzenie centrum logistycznego w Hrebennem, stanowiącego powiązanie z infrastrukturą przejścia 
granicznego Hrebenne-Rawa Ruska, 

 utworzenie centrum logistycznego w Puławach, będącego w powiązaniu z infrastrukturą parku 
przemysłowego, drogi ekspresowej S12 oraz linii kolejowej nr 7, 

 utworzenie międzyregionalnego centrum logistycznego w Łukowie, jako powiązanie infrastruktury węzła 
kolejowego nr 2/E20 Warszawa – Terespol, nr 12/C-E20 
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 modernizacja centrum logistycznego Brześć, o pow. 3 ha i zlokalizowanego 600m od autostrady M1- 
modernizacja na bazie istniejącej infrastruktury, 

 budowa centrum   Козловичи-2 o pow. 13,2 ha w okolicach magistrali M1 z zaprojektowaną infrastrukturą 
komunikacyjną, 

 modernizacja centrum logistycznego Baranowicze o pow. 0,5 ha i zlokalizowane 2km od autostrady M1 z 
istniejącą infrastrukturą komunikacyjną wymaga modernizacji mediów modernizacja na bazie istniejącej 
infrastruktury, 

 Pińsk o pow.1,6 ha położony nieopodal drogi relacji Brześć-Homel wymaga utworzenia dogodnej 
infrastruktury drogowej  

 zagospodarowanie działek pod infrastrukturę logistyczną w Pińsku (16 ha z zapewnionym dostępem 
komunikacyjnym) oraz w Baranowiczach (od 4-25 ha z dostępem komunikacyjnym magistrali M1 oraz 
położeniem na styku głównych linii energetycznych i gazowych)  

 zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie punktu odprawy celnej 
"Kozłowicze" (55,8 do 108,3ha; dogodna lokalizacja przy stacji kolejowej Brześć-Północ) 

ob
w

ód
 

w
oł

yń
sk

i W ramach unijnego projektu "Wsparcie Rozwoju Regionalnego w Ukrainie" zarekomendowano stworzenie 
terminalu multimodalnego MAPP przy przejściu granicznym Jagodzin-Dorohusk Jako najlepszą lokalizację 
terminalu przyjęto 40 hektarowe terytorium rozwiązanej jednostki wojskowej, w odległości 1500 metrów od 
korytarza Warszawa-Kowel-Kijów".  

Źródło: Opracowanie własne danych udostępnionych przez Partnerów projektu 
 
 
Infrastruktura przejść granicznych 

Obszary Euroregionu Bug graniczą ze sobą na odcinku 637 km, w tym na granicy polsko-
białoruskiej 171 km, polsko-ukraińskiej 296 km oraz białorusko-ukraińskiej 206 km.  
Na długości 399 km linię graniczną stanowi rzeka Bug, na pozostałych 274 km linia granicy 
państw przebiega lądem. Wzdłuż granic rozmieszczonych jest łącznie 15 przejść granicznych  
w tym 10 o charakterze przejścia drogowego, 4 kolejowego oraz po 3 przejścia ruchu pieszego 
oraz towarowego. Biorąc pod uwagę powyższe średnia długość odcinka granicy obsługiwanego 

przez 1 drogowe przejście 
graniczne wynosi: na granicy 
polsko-białoruskiej 57 km, na 
granicy polsko-ukraińskiej  
74 km oraz na granicy 
białorusko-ukraińskiej 51,5 
km.  

W roku 2012 na wszystkich 
przejściach Euroregionu Bug 
granicę przekroczyło łącznie 
14 537 263 osób, z czego 44%, 
na przejściu polsko-
ukraińskim, 29% polsko-
białoruskim oraz 26% 
białorusko-ukraińskim. 

 
 

 

Mapa 12. Przejścia graniczne Euroregionu Bug 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rycina 1. Charakterystyka przejść granicznych 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Energetyka 
 
 

Elektroenergetyka 
Energia elektryczna wykorzystywana na obszarze woj. lubelskiego jest dostarczana przez 
największe krajowe bloki energetyczne (głównie Kozienice), tranzytowo przez elektrownię 
w Brześciu oraz elektrociepłownie regionalne. Moc zainstalowana tych ostatnich wyniosła 
442,1 MW, co stanowi 1,1% mocy zainstalowanej w kraju. Największą jednostką produkcyjną 
w województwie pozostaje gazowa elektrociepłownia Lublin Wrotków (231 MW). W roku 2012 
w województwie lubelskim wytworzono 2100 GWh energii elektrycznej brutto- 1,2% produkcji 
energii elektrycznej w kraju. 

Przesył wyprodukowanej energii zapewnia sieć energetyczna oparta na liniach wysokich napięć 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego(KSE)tj.:  
 linie 400 kV (łącznie 61 km) relacji Kozienice-Lublin oraz tranzytowo linia Kozienice- 

Ostrowiec Świętokrzyski  
 linie 220 kV (łącznie 379 km) relacji: Stalowa Wola–Lublin; Kozienice–Puławy–Lublin; 

Rożki–Puławy; Lublin–Zamość; Zamość–Chełm; Zamość–Dobrotwor (Ukraina);  
 linia 110 kV relacji Brześć-Wólka Dobryńska o długości po stronie polskiej 12,5 km. Linia 

zapewnia dostawy energii elektrycznej z elektrowni w Brześciu. 

Sieć średnich napięć to linie 15 kV oraz w niewielkiej ilości linie o napięciu 30 kV oraz 10 kV. W 
miastach są to linie kablowe, na obrzeżach miast oraz na terenach wiejskich są to linie 
napowietrzne.  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną obwodu brzeskiego jest zaspokajane praktycznie 
w całości przez regionalne elektrociepłownie Przedsiębiorstwa RUE "Брестэнерго". Produkcja 
oparta jest na 4 kotłach kogeneracyjnych (CHP) zlokalizowanych w największych 
aglomeracjach obwodu. Funkcjonująca infrastruktura pozwala zasilić sąsiedni region Grodno, 
a w latach poprzednich nawet eksportować energię do Polski.  

• przejście osobowe: Sławatycze/Domaczewo;
• przejścia obsługujące ruch osobowy i towarowy: Terespol/Brześć
• przejscia obsługujące ruch towarowy: Kukuryki/Kozłowicze
• przejście kolejowe: Terespol-Małaszewicze/Brześć

Granica 
polsko-

białoruska

• przejście osobowe: Zosin/Uściług
• przejścia obsługujące ruch osobowy i towarowy: Dorohusk/Jagodzin;

Hrebenne/Rawa Ruska; Dołhobyczowie/Uhrynowie (uruchomione w 2013 r)
• przejście kolejowe: Dorohusk/Jagodzin; Hrubieszów/Włodzimierz Wołyński;

Hrebenne/Rawa Ruska(obecnie nieczynne)

Granica 
polsko-

ukraińska

• przejścia obsługujące ruch osobowy i towarowy: "Пулемець",
"Доманове", "Дольськ"Піща", 

• przejście kolejowe: "Заболоття"

Granica 
białorusko-
ukraińska

4255000 
osób 

6448000 
osób 

3834263 
osób 
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Mapa 13. Sieć elektroenergetyczna Euroregionu Bug 

Sieć energetyczną wytwórcy- "Брестэнерго" tworzy ponad 5100 km sieci przesyłowej napięcia 
35-330 kV oraz ponad 29 000 km sieci dystrybucyjnych napięcia 0,4-10 kV.  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną obwodu wołyńskiego jest zaspokajane przez 
regionalne oraz krajowe elektrociepłownie floty "Волиньобленерго" zapewniają one stabilną 

pracę układu zasilania 
przy maksymalnym 
obciążeniu do 400 MW 
(obecne obciążenie  
wynosi 200 MW zimą 
i 100 MW latem).  
Łączna długość linii 
energetycznych, które 
przechodzą przez 
terytorium regionu 
wynosi 25 611 km. 
W latach 90-tych 
ubiegłego wieku 
nastąpiło gruntowne 
przekształcenie linii 35 
kV na 110 kV, 
w dalszym ciągu jednak 
infrastruktura ta 
wykazuje znaczące 
straty na przesyle.  

 

 

Na obszarze Euroregionu Bug w roku 2010 zużyto ogółem 10454 GWh energii elektrycznej. 
Niemal połowę tej wartości wykorzystano na obszarze województwa lubelskiego. W obwodzie 
brzeskim zużyto 3900 GWh a w obwodzie wołyńskim zaledwie 1335 GWh co stanowi 12,8 % 
w ogólnym bilansie.  

 

Wykres 14. Zużycie energii elektrycznej w poszczególnych obszarach Euroregionu Bug [GWh] 

Źródło: opracowanie własne  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez 
Partnerów projektu 
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Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca w 2010 roku dla Euroregionu Bug 
kształtował się na poziomie 670,3 kWh. W woj. lubelskim wskaźnik ten wynosił  
663 kWh/mieszkańca, w obwodzie brzeskim 648 kWh, natomiast w obwodzie wołyńskim  
699 kWh. Najwyższe zużycie energii elektrycznej odnotowano w miastach stolicach 
Euroregionu tj. w Lublinie 743 oraz Łucku 1468kWh. Najniższe zużycie energii w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca odnotowano w rejonie Koszyrskim – zaledwie 108 kWh. 

 
Mapa 14. Zużycie energii elektrycznej [kWh/mieszkańca] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 
 
 

Sieć gazowa 
 
Województwo lubelskie zaopatrywane jest w gaz ziemny z krajowego systemu gazociągów 
wysokiego ciśnienia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNIG):  
 magistralą DN 700 mm: Nisko – Wronów;  Wronów – Hołowczyce,  
 magistralą DN 500 mm: Wronów – Rembelszczyzna; Lublin – Jeziorzany, 
 gazociągiem DN 400 mm: Lublin – Krasnystaw, 
 gazociągiem DN 250 mm: Lubaczów – Zamość – Krasnystaw, 
 gazociągiem DN 150 mm: Zaklików – Biłgoraj; Krasnystaw – Chełm;. 

Łączna długość sieci gazowej eksploatowanej na obszarze województwa w roku 2012 wynosiła  
8 203,8 km, w tym sieci przesyłowej 970,3 km i sieci rozdzielczej średniego ciśnienia  
7 232,9 km. Operatorem dystrybucyjnym gazu ziemnego na obszar obwodu brzeskiego jest 
GTS SA "Gazprom-Białoruś". Przedsiębiorstwo zarządza łącznie 807 tys. km linii gazociągów  
kraju, 233 stacjami dystrybucji oraz m.in. największym w regionie brzeskim podziemnym 
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zbiornikiem magazynowania gazu Прибужское - o pojemności 0,4 mld m3. Sieć przesyłową 
rosyjskiego gazu na terytorium Białorusi o długości ponad 3000 km tworzą gazociągi: Jamał - 
Europa (średnica - 1420 mm); Jamał 2; Torżok — Mińsk — Iwacewicze (3х 1220 mm); Kobryń 
— Brześć — granica państwowa (1020 mm); Iwacewicze — Dolina (2x1220 mm). 

Operatorem dystrybucyjnym gazu ziemnego na obszar obwodu wołyńskiego jest "Naftogaz 
Ukrainy". Spółka ta zajmuje się eksploatacją i obsługą m.in. znajdujących się w Łucku, Kowlu, 
Włodzimierzu-Wołyńskim stacji automatycznego napełniania tłoczni gazu oraz czterech 
głównych gazociągów wysokiego ciśnienia wraz odgałęzieniem do AHRS:  

 Iwacewicze-Dolina II (średnica rurociągu DN-1200 mm, długość - 168,7 km), 
 Iwacewicze-Dolina III (średnica rurociągu DN-1200 mm, długość - 171,2 km),  
 Daszawa-Mińsk (średnica gazociągu DN-800 mm, -191,73 km), 
 Turzysk-levels (rurociąg o średnicy DN 700 mm, -124,18 km).  

 
Mapa 15. System gazowniczy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 

 

W roku 2012 wskaźnik zużycia gazu na 1 mieszkańca w Euroregionie Bug wyniósł 290 m3. 
Odnotowano znaczne wykorzystanie tego nośnika energii w obwodzie wołyńskim-  
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584 m3/mieszkańca, natomiast w pozostałych obszarach dywersyfikacja produkcji ciepła jest 
ukierunkowana na węgiel kamienny czy brunatny. Wskaźnik dla woj. lubelskiego kształtował 
się na poziomie 71,5 m3 /mieszkańca a w obwodzie brzeskim 216m3 w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Analizując te wskaźniki pod kątem zróżnicowania obszarów miejskich i wiejskich 
należy zauważyć, iż istnieje wyraźna różnica w poziomie zgazyfikowania a co za tym idzie 
zużycia gazu na obszarach wiejskich przy stosunkowo wysokim zużyciu gazu na obszarach 
miejskich. 

 

Mapa 16. Zużycie gazu ziemnego [m3/mieszkańca] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 
 

System energetyki cieplnej  

Produkcję energii cieplnej na terenie Euroregionu Bug zapewniają źródła energetyki 
zawodowej, ciepłownie komunalne, elektrociepłownie przemysłowe i zakładowe oraz 
indywidualne źródła ciepła. Scentralizowane systemy ciepłownicze posiadają tylko duże 
miasta: Elektrociepłownia Wrotków w Lublinie; w Baranowiczach, Brześciu oraz Pińsku, 
w fazie projektowania 427 MW w Białooziersku; w Łucku, Kowlu oraz w mieście Włodzimierz 
Wołyński. Natomiast w małych aglomeracjach budynki wielorodzinne  
i usługowe ogrzewane są z kotłowni lokalnych utrzymywanych przez administratorów 
obiektów.  

Na Lubelszczyźnie głównym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła pozostaje węgiel 
kamienny, który poza importem z kraju i zagranicy jest również wydobywany w Lubelskim 
Zagłębiu Węglowym (LZW). Udokumentowane złoża o wielkości 9259,5 mln t zalegają na 
powierzchni 9 100 km2. Złoża te stanowią 19,1% krajowych zasobów, dlatego mają istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. W roku 2012 wydobycie węgla 
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kamiennego w samym tylko LZW wyniosło 6,658 mln ton. W perspektywie roku 2014 
wydobycie planowane jest na ok. 11,5 mln ton. 

Położenie regionu brzeskiego na linii głównych gazociągów Gazpromu zdominowało 
ekonomicznie wykorzystanie tego rodzaju paliwa. Energetykę cieplną regionu uzupełniają 
regionalne oraz krajowe złoża węgla kamiennego, brunatnego oraz pokłady torfu. 
Również w obwodzie wołyńskim energetyka cieplna jest oparta na gazie ziemnym, 
dywersyfikację źródeł pozyskania energii zapewnia również regionalny przemysł energetyczny:  
 wydobycie węgla kamiennego przez przedsiębiorstwo "Volynvuhillya" w ilości ponad  

500 tys. ton rocznie, 
 eksploatacja pokładów torfu przez przedsiębiorstwo "Volinjtorf" w ilości ponad 120 tys. 

ton rocznie (co stanowi prawie 50 procent produkcji tego paliwa na Ukrainie), 
 produkcja drewna opałowego przez państwowe przedsiębiorstwo leśne "Volynlis". 

 

Odnawialne źródła energii 

Ograniczone zdywersyfikowanie pozyskania źródeł energii niesie poważne zagrożenie 
bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz uzależnienie się od dostawcy i kraju, który 
reprezentuje. Skutecznym narzędziem zapobiegawczym takiej sytuacji jest zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii (OZE ) w bilansie energetycznym. Ponadto wymiernym skutkiem 
takich działań jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a w dłuższej perspektywie 
łagodzenie zmian klimatycznych. 

Województwo lubelskie pomimo znakomitych warunków do budowy instalacji 
wykorzystującej odnawialne źródła energii posiada najniższą w kraju wartość mocy 
zainstalowanej z OZE -zaledwie 13,773 MW (głównie biogazownie rolnicze o mocy 5,66 MW). 
Planowane wsparcie inwestycyjne w nowym okresie programowania RPO 2014-2020 może 
skutecznie uruchomić projekty z wydanymi warunkami przyłączeniowymi od operatora 
dystrybucyjnego o łącznej mocy 545 MW29. 

W obwodzie brzeskim przewidziano szereg inwestycji proekologicznych, których głównych 
celem jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnych w bilansie energetycznym kraju. 
W czerwcu 2014 uruchomiono hydroelektrownię "Залузье" (180 kW), stanowiącą jeden z 
elementów szeregu mini-elektrowni wodnych na bazie obiektów hydrotechnicznych Kanału 
Dniepr-Bug. Kolejnym przykładem nowych ekologicznych jednostek pozyskania energii jest 
wybudowana w sierpniu 2014r elektrownia fotowoltaiczna o mocy 100kW na terytorium 
rezerwy biologicznej "Sporovsky". Inwestycja, której koszt wyniósł około 243 tys. dolarów 
została dofinansowana w 60% przez międzynarodowych akcjonariuszy. Plany w stosunku do 
obwodu brzeskiego przewidują również budowę kotłowni kogeneracyjnych na biomasę o mocy 
3 MW w rejonie Łuninieckim, kotłowni o mocy 9 MW "torfu Brykiety Roślin" Gatcza-Osovsky, 
dwóch biogazowni oraz małoskalowe projekty solarne.  

Energooszczędny model zarządzania energią w obwodzie wołyńskim zmierza do nadania 
priorytetu rozwoju źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia energochłonności gospodarki oraz 

                                                             
29 Stan na 1.01.2014 Urzędu Regulacji Energetyki 
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budowy nie tylko nowych jednostek wytwórczych ale również modernizacje tych istniejących 
wraz z zapleczem badawczym. 

 

Infrastruktura ochrony środowiska 
 
Gospodarka wodn0-ściekowa 

Wody podziemne o wysokiej jakości są głównym źródłem zaopatrzenia w wodę użytkowników 
zarówno dla potrzeb socjalno–bytowych jak i przemysłowych. Ilość wody dostarczona 
gospodarstwom domowym w 2012 r. wynosiła 100,18 mln m3 przy udziale 58% woj. lubelskiego, 
18% obwodu brzeskiego oraz 23% obwodu wołyńskiego.  

Zasoby te należy bezwzględnie chronić przed nadmierną i nieproduktywną eksploatacją oraz 
zanieczyszczeniami antropologicznymi. W 2012 roku z terenu Euroregionu Bug odprowadzono 
do wód lub ziemi 194 mln m3 ścieków przemysłowych i komunalnych, przy: 41% udziale woj. 
lubelskiego (2 % wszystkich odprowadzonych ścieków w Polsce); 35% obwodu brzeskiego (3% 
wszystkich odprowadzonych ścieków na Białorusi); 22% obwodu wołyńskiego (zaledwie 0,6% 
wszystkich odprowadzonych ścieków na Ukrainie). 

W 2012 roku w województwie lubelskim działało 279 oczyszczalni komunalnych (w tym: 12 
oczyszczalni mechanicznych, 237 oczyszczalni biologicznych i 3o oczyszczalni 
z podwyższonym usuwaniem biogenów) o łącznej przepustowości 351387 m3/dobę. Na 
obszarze obwodu brzeskiego podjęto szereg projektów infrastrukturalnych do których należy 
zaliczyć budowę oczyszczalni ścieków w Baranowiczach oraz pilotażową instalację w  Brześciu 
której innowacyjność oparta została na zmniejszeniu produkcji osadów ścieków dzięki ich 
wtórnemu przekształceniu w biogaz.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w Euroregionie Bug w 2012 r. wynosiła 6946 km, z czego 
w woj. lubelskim 76% tej sieci, w obwodzie brzeskim 14% a w wołyńskim 10%. Pod względem 
wyposażenia w sieć kanalizacyjną zdecydowanie lepiej wypadają miasta, na terenach wiejskich 
natomiast gospodarka ściekowa wciąż oparta jest bardzo często na nieszczelnych zbiornikach 
bezodpływowych. Infrastruktura kanalizacyjna podatna jest na szybką eksploatację i tak w 
samych tylko miastach obwodu wołyńskiego aż 10% sieci czyli około 75 km jest w opłakanym 
stanie, a więc stanowi potencjalne źródło niebezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt. 
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Wykres 15. Długość sieci kanalizacyjnej regionów [km] 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Gospodarka odpadami 

W roku 2012, na analizowanym obszarze funkcjonowało 1160 składowisk odpadów z czego 
czynne zlokalizowane zostały głównie przy największych aglomeracjach. Na przestrzeni 
ostatnich lat podjęto szereg działań zmierzających do zamykania tych silnie 
wyeksploatowanych i będących potencjalnym zagrożeniem „bomb ekologicznych”. Tylko 
w woj. lubelskim w latach 2009-2013 zlikwidowano i zrekultywowano 43 takie składowiska, 
ciągłe wyzwanie stanowi również eliminacja dzikich wysypisk śmieci- średnio co roku 105 
takich nielegalnych składowisk jest zamykanych tylko w woj. lubelskim.  

W 2013 roku na obszarze Euroregionu Bug wytworzono 8812,4 tys. ton odpadów, z czego 
najwięcej bo 77% w województwie lubelskim (6828,4 tys. ton), w obwodzie brzeskim 16%  (1412 
tys. ton), natomiast w wołyńskim – 6% czyli 572  tys. ton. Na przestrzeni lat 2009-2013 wielkość 
ta ulegała rokrocznemu zwiększeniu (o 20%), głównie za sprawą zmian w woj. lubelskim  gdzie 
zanotowano 29% wzrost. W pozostałych obszarach wskaźnik ten uległ zmniejszeniu. 
 
Wykres 16. Odpady wytworzone [tys. ton] 

 
Źródło: opracowanie własne 
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W 2013 roku w woj. lubelskim ilość odpadów w przeliczaniu na mieszkańca wyniosła 3160 kg. 
Korzystniej pod tym względem wypada obwód brzeski – 1016 kg/mieszkańca oraz wołyński – 
549kg/mieszkańca. W okresie 2010-2014 dla Euroregionu Bug wskaźnik ten uległ zwiększeniu 
o 16%. 

 

Wykres 17. Odpady wytworzone [kg/mieszkańca] 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Telefonia stacjonarna i komórkowa 

Głównymi dostawcami usług telefonii mobilnych obsługujących łącznie 98,7% rynku Polskiego 
jak i samego woj. lubelskiego jest czterech operatorów: PTK Centertel, Polkomtel, T-Mobile 
Polska oraz P4. Konkurencja na rynku pozytywnie wpływa na zarówno na jakość usług a także 
stopień dostępności do sieci. Telefonię stacjonarna natomiast została zmonopolizowana  przez 
Telekomunikację Polską S.A. (w samym tylko roku 2012 w 55,7%). Udział ten systematycznie 
spada na rzecz wschodzących operatorów Netia oraz UPC (odpowiednio 11,2 % oraz 6,3% 
udziału w rynku). 

Tworzenie i rozwój mobilnej łączności teleinformatycznej w Republice Białorusi, 
ukierunkowana została na modernizację sieci na rzecz swobodnej komunikacji zarówno 
połączeń krajowych jak i międzynarodowych. W tym celu utworzono światłowodowe linie 
komunikacyjne sieci szkieletowej o łącznej długości około 2000 km których węzły 
przełączające zlokalizowano w głównych aglomeracjach miejskich. 

Dostawą usług teleinformatycznych na obszarze obwodu wołyńskiego zajmuje się  regionalny 
oddział „Ukrtelecom". Z oferty operatora korzysta około 147 tysięcy klientów (w miastach – 112 
500, a na obszarach wiejskich – 34 500 abonentów), którzy mają dostęp do szerokiej gamy 
usług komunikacyjnych - od zwykłych usług telefonicznych, do większości usług nowatorskich, 
w tym dostęp do światowej sieci Internetowej, szerokopasmowego dostępu cyfrowego - ISDN.  

Dostęp mieszkańców do telefonii stacjonarnej jest dobry w miastach regionu, jednakże 
znacznie gorzej sytuacja przedstawia się na terenach wiejskich, gdzie występuje niska jakość 
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i mała gęstość telekomunikacyjnej sieci przewodowej. W 2012 liczba aparatów telefonicznych 
na obszarze Euroregionu Bug wyniosła 821 763, z czego w obwodzie brzeskim 45% (371 tys.) 
w woj. lubelskim 32%(267 tyś.) oraz w obwodzie wołyńskim pozostałe 22% (183 tyś.). W latach 
2009-2012 stwierdzono permanentny 13% spadek liczby abonentów ogółem.  

 

Wykres 18. Całkowita liczba aparatów telefonicznych [szt.] 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Średnia ilość telefonicznych łączy głównych na 1000 ludności w Euroregionie Bug wyniosła  
327 szt., natomiast w województwie lubelskim zaledwie 134,6 szt. w obwodzie brzeskim 379 szt. 
natomiast w obwodzie wołyńskim 470 szt. Na przełomie lat 2008-2012 wskaźnik ten uległ 
redukcji 0 7% w skali Euroregionu. Spadek wskaźnika odnotowano w województwie lubelskim 
- ponad 30%, jedynie w obwodzie brzeskim wskaźnik ten wzrósł o niemal – o 8%. 

 

Wykres 19. Aparaty telefoniczne podłączone do publicznej sieci telekomunikacyjnej [szt./1000 
mieszkańców] 

 
Źródło: opracowanie własne 
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3.5. GOSPODARKA 

 

Syntetyczna ocena poziomu rozwoju gospodarczego obszaru 

Podstawowym wskaźnikiem potencjału gospodarczego jest produkt krajowy brutto, który 
przedstawia końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej 
w danym roku. 

 

Wykres 20. Wielkość PKB (w mln euro) według regionów w 2010 r. 

 
Źródło: Strategia współpracy transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu 
Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego, Lublin 2013 

 

Udział poszczególnych regionów w PKB danego kraju przedstawia się następująco: 
województwo lubelskie w PKB Polski - 3,8%, obwód brzeski w PKB Białorusi – 10,5%, obwód 
wołyński w PKB Ukrainy 1,3%. 

W 2011 roku wartość PKB w województwie lubelskim wyniosła 58 544 mln zł, stanowiąc 3.83% 
PKB wytworzonego w kraju. Najwyższym poziomem rozwoju gospodarczego cechuje się 
mazowieckie, lubelskie zajmuje dopiero 9 pozycję, natomiast spośród 5 województw Polski 
wschodniej wypada najlepiej. Obwód brzeski na Białorusi zajmuje 5 miejsce po Mińsku, 
Homlu, Witebsku i obwodzie mińskim. W przeprowadzonej analizie potencjału gospodarczego 
regionów tworzących Euroregion Bug, najsłabiej wypada obwód wołyński, który na Ukrainie 
zajmuje 23 miejsce.  

Produkt krajowy brutto wyrażony parytetem siły nabywczej, pozwala na bardziej 
odpowiadające prawdzie porównanie, aniżeli rozważając jedynie nominalny PKB. 
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Wykres 21. Produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej (dane w milionach dolarów) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
http://www.imf.org/external/data.htm 

 

W 2012 roku Polski PKB mierzony parytetem siły nabywczej (PPP) wyniósł  
67 proc. średniej unijnej30 tj. 800 934 mln dolarów. Gorzej pod tym względem wypada Ukraina 
– 335 172 mln dolarów oraz Białoruś - 146 742 mln dolarów. W praktyce, tak przedstawiony PKB 
jest realnym wskaźnikiem zamożności społeczeństwa31.  

Z uwagi na dostępne dane analizy pomiędzy poszczególnymi regionami dokonano wg stanu na 
koniec 2010 r.  

 

 

 

 

 

                                                             
30 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 
31 Parytety siły nabywczej to rodzaj kursów wymiany walut, które stosuje się w celu przeliczenia wskaźników 
ekonomicznych wyrażonych w walutach krajowych na wspólną umowną walutę. Eliminują one wpływ różnic w 
poziomach cen między państwami uczestniczącymi w badaniu, a tym samym umożliwiają bezpośrednie porównanie 
wolumenu PKB i jego składowych. Parytety siły nabywczej wylicza się m.in. w ramach programu porównań 
międzynarodowych prowadzonych przez Unię Europejską. Wspólną umowną walutą przyjętą w Unii Europejskiej 
jest standard siły nabywczej (PPS — Purchasing Power Standard). Wartość jednego PPS równa się liczbie jednostek 
waluty danego kraju odpowiadającej 1 euro na rynku krajowym, przy uwzględnieniu relacji cen danego kraju do cen 
pozostałych krajów biorących udział w porównaniu. 
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Wykres 22. Produkt krajowy województwa lubelskiego, obwodu brzeskiego i obwodu 
wołyńskiego na 1 mieszkańca wg PPP (parytetu siły nabywczej) w 2010 r. 

 
Źródło: Strategia współpracy transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu 
Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego, Lublin 2013 

 

Analizowane regiony charakteryzuje niski poziom rozwoju gospodarczego w skali krajowej, 
należą one do grupy najsłabiej rozwiniętych gospodarczo regionów.  
Pod względem zamożności społeczeństwa najgorzej wypada obwód wołyński. 

 

Główne sektory gospodarki  

W województwie lubelskim w 2011 r. wartość dodana brutto (WDB) wynosiła 51428 mln zł,  
co stanowiło 3,83% WDB kraju. Jeżeli chodzi o województwa Polski Wschodniej  
tj. podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie to lubelskie osiąga najlepszy 
wynik wyprzedzając nieznacznie podkarpackie. W samym województwie lubelskim największy 
przyrost wartości dóbr w latach 2008 – 2011 odnotowano w podregionie lubelskim, który 
w stosunku do pozostałych podregionów województwa jest zdecydowanym liderem. Natomiast 
najmniejszy wskaźnik osiąga podregion bialski. Struktura gospodarki w województwie, 
mierzona wartością brutto, jest podobna do struktury krajowej tzn. największe 
znaczenie ma sektor usługowy, natomiast sektor przemysłu włączając budownictwo 
odpowiada za około jedna trzecią WBD.  Województwo lubelskie razem z podlaskim jest 
najmniej uprzemysłowionym województwem w paśmie wschodnich województw. Na 
analizowanym obszarze województwa lubelskiego w generowaniu wartości dodanej w zakresie 
usług największą rolę odegrał podregion lubelski, jeżeli chodzi o rolnictwo, to liderem jest 
podregion chełmsko-zamojski, natomiast przemysł i przetwórstwo przemysłowe zdominowane 
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jest przez podregion lubelski i puławski, przy czym w przetwórstwie przemysłowym 
dominującą rolę odgrywa podregion puławski. W Puławach koncentruje się przemysł 
chemiczny. Grupa Azoty "Puławy" jest drugim, pod względem zdolności produkcyjnych, 
europejskim producentem nawozów azotowych (7,8% zdolności produkcyjnych krajów UE-
27). W porównaniu z innymi przedsiębiorstwami, działającymi na wspólnym, unijnym rynku, 
Grupa Azoty "Puławy" to największy w Europie (19,6% unijnych zdolności produkcyjnych) 
i trzeci na świecie producent melaminy (4,3% globalnych zdolności produkcyjnych). 
Województwo lubelskie wyróżnia również przemysł przetwórstwa spożywczego, maszynowego 
oraz meblowy. 

Struktura sektorowa WBD wytworzonej w województwie lubelskim jest charakterystyczna dla 
regionów słabo uprzemysłowionych i rozwiniętych gospodarczo. W skali kraju region wyróżnia 
udział rolnictwa, który w 2011 r. wyniósł 8,7% (największy w warmińsko – mazurskim 8,9%) 
przewyższając o 4,7 średnią dla kraju. Świadczy to o dużym potencjale rolnictwa województwa 
lubelskiego nie tylko w skali regionu, lecz również kraju. 

W obwodzie brzeskim wiodącą pozycję w strukturze przemysłowej zajmuje przemysł lekki, 
spożywczy i maszynowy. Region jest jedynym krajowym producentem kuchenek gazowych, 
lamp oświetleniowych, narzędzi do cięcia metali. Dostarcza prawie połowę krajowej produkcji 
wykładzin i dywanów, wyrobów pończoszniczych, drzewnych płyt oraz jedną trzecią cukru 
i serów. Prowadzona jest również zróżnicowana produkcja głównie dla celów technicznych: 
produktów elektronicznych, wyposażenia technicznego dla przemysłu włókienniczego 
i przemysłu mięsnego, mleczarskiego, handlu i gastronomii, maszyny, linie automatyczne.  
Na terenie regionu funkcjonują również przedsiębiorstwa branży budowlanej, które prowadzą 
produkcję wapna oraz materiałów budowlanych (cegła, beton prefabrykowany, płytki 
ceramiczne i inne niemetalowe materiały budowlane. 

Obwód wołyński pod względem struktury sektorowej charakteryzuje rolnictwo, przemysł 
i handel - usługi. Istotny wzrost nastąpił w następujących sektorach gospodarki: sztuki, sportu, 
rozrywki i rekreacji - 175,0%, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 167,5%, 
nieruchomości - 146,0%. Produkcja przemysłowa w porównaniu do roku 2012 wzrosła o 3,0% 
(na Ukrainie - spadek o 4,7%). Pod względem wzrostu produkcji przemysłowej Wołyń zajął  
7 miejsce w kraju. W przemyśle przetwórczym, wzrost miał miejsce w prawie wszystkich 
dziedzinach. Największy wpływ miał wzrost produkcji wyrobów z drewna, papieru i druku 
działalności, inżynierii, produkcji artykułów spożywczych i napojów (z 1,7 % na 8,2%).  
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Wykres 23. Główne sektory gospodarki województwa lubelskiego, obwodu brzeskiego i obwodu 
wołyńskiego 

 
Źródło: opracowano na podstawie: Aneksu statystycznego, Strategia współpracy transgranicznej 
województwa lubelskiego, obwodu lwowskiego, obwodu wołyńskiego i obwodu brzeskiego na lata 2014 – 
2020, Lublin 2013 

 

W omawianym obszarze pod względem wielkości sektora przemysłu wyróżnia się obwód 
brzeski, reprezentowany przez ponad 300 przedsiębiorstw, których produkcja roczna wynosi 
ponad 3 mld dolarów. Region produkuje do 9% krajowej produkcji przemysłowej i 19% 
towarów konsumpcyjnych. W całkowitej wielkości produkcji przemysłowej największy udział 
ma przemysł spożywczy (do 37%), inżynierii i obróbki metali (ponad 20%), przemysł drzewny 
(do 12%) – m.in. grupa spółek branży meblowej tworzy wschodni oddział firmy BRW S.A. 
największego producenta mebli w Polsce, elektroenergetyczny (ponad 9%). Znaczący segment 
w strukturze produkcji odgrywa przemysł lekki i przemysł materiałów budowlanych (udział 
każdego ponad 6%). Główne ośrodki przemysłowe: Brześć, Baranowicze, Pińsk, Kobryń, 
Bereza.  

Charakterystyczne gałęzie produkcji dla poszczególnych regionów Euroregionu Bug   
Województwo lubelskie Obwód brzeski Obwód wołyński 

Przetwórstwo rolno – spożywcze Urządzenia gazowe (kuchnie gazowe) Przetwórstwo drewna 
 Kamienie budowlane  
Wyroby chemiczne (nawozy, 
melamina) 

Lampy oświetleniowe 
 

Przetwórstwo wyrobów leśnych 

Przetwórstwo drewna Przetwórstwo drewna, meble Przetwórstwo spożywcze (artykuły 
spożywcze i napoje) 

Przemysł maszynowy Narzędzia do cięcia metali Przemysł chemiczny 
Przemysł lotniczy Wykładziny i dywany Przemysł lekki 
 Wyroby pończosznicze, koszulki,  Przemysł celulozowy i papierniczy 
 Wyposażenie techniczne dla przemysłu 

włókienniczego, mięsnego, 
mleczarskiego, gastronomii (maszyny, 
linie automatyczne), 

Materiały budowlane 

 Ryby, mięso i produkty mleczne  
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Handel zagraniczny 

Istotne znacznie dla rozwoju gospodarczego i współpracy transgranicznej ma handel 
zagraniczny. Oprócz pobudzenia rozwoju gospodarczego do głównych efektów handlu 
zagranicznego można zaliczyć: pobudzenie postępu technicznego oraz napływ 
i rozprzestrzenianie się nowych technologii. Handel zagraniczny jest także swego rodzaju 
środkiem na uelastycznienie gospodarki obszaru, który pozwala na rozszerzanie rynków zbytu 
przedsiębiorstw. 

 

Wykres 24. Obroty handlu zagranicznego województwa lubelskiego (w mln euro) 

 
Źródło: GUS Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego  2013r. oraz dane z Aneksu statystycznego 
Strategii współpracy transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu 
Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020, Lublin 2013. 

 
W analizowanym okresie od 2008 roku wartość eksportu podmiotów z terenu województwa 
lubelskiego wzrasta i w 2011 roku wynosiła 2141,7 mln euro. Udział województwa lubelskiego 
w eksporcie Polski utrzymuje się na niezmiennym poziomie i wynosi 1,4 - 1,6 %. Zauważalny 
spadek obrotów handlowych widoczny był jedynie w 2009 r. i związany był  
z ogólnoświatowym kryzysem. 

W porównaniu do Polski, lubelskie posiada dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Jednak 
pod względem wartości eksportu w 2010 r. na tle pozostałych województw zajmowało trzecie 
miejsce od końca wyprzedzając jedynie województwa świętokrzyskie i podlaskie.32 Decydujące 
znaczenie w rozwoju handlu zagranicznego obwodu brzeskiego ma położenie geograficzne 
regionu. Przedsiębiorstwa z regionu brzeskiego rozwijają współpracę handlową i gospodarczą 

                                                             
32 Analiza potencjału eksportowego województwa lubelskiego pod kątem przystawalności do popytu na rynkach 
Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan oraz Ukrainy, Lublin 2012 
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z ponad 100 krajów na całym świecie. Podobnie jak województwo lubelskie obwód brzeski 
posiada dodatni bilans handlu zagranicznego. 
 

Wykres 25. Wskaźniki handlu zagranicznego obwodu brzeskiego ( w mln dolarów) 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny Białorusi, 2013 r., wartości w mln dolarów 

 

Podobnie jak dla województwa lubelskiego oraz obwodu brzeskiego wpływ na rozwój handlu 
zagranicznego na terenie Wołynia ma jego położenie. W 2013 r. wartość importu wynosiła 1131,4 
mln dolarów, natomiast eksport wyniósł zaledwie 686,4 mln dolarów. Dużo większe obroty 
w handlu zagranicznym osiąga województwo lubelskie i obwód brzeski. Analiza handlu 
zagranicznego obwodu wołyńskiego od 2005 r. wskazuje na wzrost obrotów, również 
stopniowy wzrost eksportu, który jednak od 2000 r. nie przekracza wielkości przywozu, co 
wpływa na ujemne saldo handlu zagranicznego. 
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Wykres 26. Wskaźniki handlu zagranicznego obwodu wołyńskiego (w mln dolarów) 

 
Źródło: opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Obwodzie Wołyńskim 

 

Ważnym działaniem w zakresie międzynarodowej współpracy jest stworzenie wydajnych 
i zróżnicowanych stosunków z jednostkami administracyjno-terytorialnymi innych państw. 
Wołyń posiada podpisane 23 umowy dotyczące handlu, współpracy gospodarczej, naukowo-
technicznej i kulturalnej z odpowiednimi podmiotami Unii Europejskiej, WNP i innych 
krajach. Liczba krajów, z którymi przedsiębiorcy regionu prowadzą wymianę handlową 
rozszerza się,  w 2005 roku było 77, a w roku 2013 – 97 krajów. W zakresie eksportu 
utrzymywano stosunki z 76 krajami z całego świata, natomiast import pochodzi z 72 krajów.  

Analizowane regiony w zakresie handlu zagranicznego współpracują z następującymi krajami: 

 województwo lubelskie: 
o głównymi odbiorcami eksportu z terenu województwa lubelskiego w 2008 r. 

były kraje: Niemcy z 21,2 % udziałem, Ukraina z 10,3 % udziałem, Francja z 7,4 
% udziałem, Włochy z 7,3 % udziałem, Holandia 5,6 %. Natomiast udział 
eksportu do Białorusi wyniósł niespełna 3%.33 

 obwód brzeski: 
o głównymi partnerami handlowymi regionu Brześć są: Rosja, Polska, Niemcy, 

Chiny, Ukraina, Norwegia, Kazachstan, Holandia, Włochy, Litwa. Na 
przedsiębiorstwa w obwodzie brzeskim przypada 4,7% obrotów handlu 
zagranicznego z Polską.  

 Obwód wołyński: 
o najważniejszymi partnerami handlowymi obwodu wołyńskiego są: Niemcy, 

Polska, Rosja, Białoruś, Węgry, Francja, Kazachstan. Wyniki handlowe 
podmiotów na Wołyniu wykazują wysoką intensywność współpracy z Unią 

                                                             
33 Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. – „Handel zagraniczny województwa lubelskiego” [w:] „Uwarunkowania 
krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego”, Wydawnictwo Ernst & Young, Warszawa 
2011 
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Europejską, jako główny konsument towarów krajowych i największy dostawca 
towarów w regionie.  

Z powyższej analizy wynika, iż poszczególne regiony są dla siebie głównymi partnerami 
handlowymi, wyjątek jednak stanowi wymiana handlowa województwa lubelskiego 
z Białorusią o czym świadczy bardzo niski wskaźnik eksportu. Inaczej przedstawia się sytuacja 
jeżeli chodzi o relacje handlowe pomiędzy Polską, a obwodem brzeskim. Polska jest jednym 
z głównych partnerów w handlu zagranicznym obwodu brzeskiego. Podsumowując wyniki za 
styczeń-kwiecień 2014 roku obrót zagraniczny obwodu z Polską przekroczył 132 mln USD 
(tempo wzrostu 102,3% do analogicznego okresu 2013 roku). 

Ważnym elementem handlu zagranicznego jest struktura eksportowa poszczególnych 
regionów. Jedną z płaszczyzn oceny eksportu jest jego koncentracja produktowa. 
W województwie lubelskim na pięć najważniejszych produktów eksportowych przypada 36,1% 
wartości eksportu. 

Generalnie, eksport rejestrowany w województwie lubelskim jest w porównaniu z innymi 
regionami kraju relatywnie słabo skoncentrowany. Oznacza to, że w województwie lubelskim 
załamanie eksportu w jednym sektorze nie doprowadzi do tak znacznego jak w wielu innych 
województwach obniżenia eksportu ogółem.34 

W strukturze eksportu towarów województwa dominują produkty przetwórstwa 
przemysłowego, produkty rolnictwa oraz artykuły spożywcze. 

 

Wykres 27. Udział województwa lubelskiego w eksporcie wybranych (najważniejszych) 
produktów eksportowych Polski w 2008 r. (w %) 

 
Źródło: Opracowano na podstawie: Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście 
wspierania potencjału eksportowego województwa lubelskiego Raport końcowy, PBS DGA półka z o.o., 
Ernst & Young, Warszawa 2012 r. 
 
                                                             
34  Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście wspierania potencjału eksportowego 
województwa lubelskiego Raport końcowy, Warszawa 2012 r. 
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Produkty rolnictwa oraz artykuły spożywcze stanowiły w 2008 r. łącznie prawie 30% oferty 
eksportowej województwa lubelskiego. W 2008 r. wartość eksportu tego typu towarów 
wyniosła 507 mln EUR. Najważniejszym odbiorcą artykułów rolno-spożywczych są kraje tzw. 
„starej” Unii Europejskiej, do których trafiło 62% eksportu. Największy popyt na produkty 
rolno-spożywcze w 2008 r. zgłaszały Niemcy (ok. 21% eksportu z województwa lubelskiego), 
kolejne miejsca zajęły Holandia (ok. 15%) i Ukraina (ok. 13%). Najczęściej eksportowanym 
w województwie lubelskim artykułem rolno-spożywczym są owoce oraz warzywa 
przetworzone i zakonserwowane, na które w 2008 r. przypadało 30,9% eksportu produktów 
rolno-spożywczych35. 

Jeżeli chodzi o odbiorców produktów wysokich technologii podmiotów mających siedzibę na 
terenie województwa lubelskiego to (według klasyfikacji OECD) najwięcej produktów 
wysyłanych jest do Włoch, do których w 2008 r. trafiło aż 42,2% tego typu produktów. Na 
drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone, których udział w eksporcie z województwa 
lubelskiego wyniósł 14,6%. Trzecim rynkiem pod względem znaczenia jest Francja z 10,1% 
udziałem36. 
 
Do największych eksporterów z terenu województwa lubelskiego można zaliczyć następujące 
firmy: Zakłady Mięsne ŁMEAT – Łuków S.A., Komas Sp. z o.o., Firma Cukiernicza Solidarność – 
Rok Założenia 1952 Sp. z o.o., Agram S.A., Black Red White S.A., Bury Sp. z o.o., LST Polska Sp. 
z o.o., Aliplast Sp. z o.o., Fabryka Łożysk Tocznych S.A. 

Cechą charakterystyczną eksportu na Ukrainę i Białoruś jest podobieństwo grup towarowych. 
Towary jakie były eksportowane w 2011 r. na Ukrainę i Białoruś to głównie (wg sekcji SITC)37: 
 towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca, 
 maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, 
 chemikalia i produkty pokrewne, 
 różne wyroby przemysłowe, 
 żywność i zwierzęta żywe. 

Przez obwód brzeski odbywa się bardzo duża ilość przewozów tranzytowych - około 80% 
eksportu WNP do Europy Zachodniej. To decyduje o wysokim stopniu rozwoju zaplecza 
administracyjno-infrastrukturalnego związanego z obsługą eksportu. Szczególne znaczenie ma 
również tryb wolnego handlu, obowiązujący pomiędzy Republiką Białoruś i krajami WNP, 
który pozwala dostarczać produkcję bez cła, pochodzące z terytorium kraju na rynki tych 
państw. Obwód Brzeski eksportuje głównie skóry bydlęce, sklejkę, drewno, kazeinę i inne 
artykuły. Szczególną ważność ma samochodowy korytarz tranzytowy „M-1/E30”: Berlin-
Warszawa-Brześć-Mińsk-Moskwa. Rozgałęziona sieć dróg kolejowych i szos pozwala na 
wykonywania bardzo dużej ilości przewozów tranzytowych. Tylko przez trasę 
międzynarodową M-1/E30 comiesięcznie przejeżdża około 200 tys. pojazdów mechanicznych. 
 

                                                             
35  Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście wspierania potencjału eksportowego 
województwa lubelskiego. Raport końcowy. Konsorcjum firm Ernst & Young Business Advisory oraz PBS DGA, 
Warszawa 2012. 
36 jw.. 
37 Analiza potencjału eksportowego województwa lubelskiego pod kątem przystawalności do popytu na rynkach 
Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan oraz Ukrainy, Bogusław Kowalski, Bogdan H. Tymiński, Lublin 2012 
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Mapa 17. Układ transportowy oraz centra logistyczne na terenie województwa lubelskiego oraz 
obwodu brzeskiego 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Brzeski węzeł kolejowy jest jednym z największych w Europie Centralnej i w całości zapewnia 
tranzyt krajów WNP z krajami Europy Zachodniej na kierunkach Moskwa, Briańsk, Petersburg. 
Podobny węzeł kolejowy z centrum logistycznym znajduje się w województwie lubelskim, na 
terenie gminy Terespol w miejscowości Małaszewicze. Taka koncentracja infrastruktury oraz 
położenie na głównych szlakach komunikacyjnych kolejowych i drogowych stwarza 
w przyszłości duże możliwości do współpracy w ramach Euroregionu Bug oraz rozwoju usług. 
Kierunkiem perspektywicznym jest nie tylko eksport towarów, lecz i eksport usług. Obwód 
Brzeski realizuje eksport usług transportowych, turystycznych, budowlanych i inne rodzaje 
usług. W ramach państwowego wsparcia małego i średniego biznesu w obwodzie Brzeskim 
w ostatnim czasie tworzy się coraz więcej przedsiębiorstw logistyczno-transportowych. 
W sferze eksportu usług, usługi transportowe stanowią prawie 80 %. Sprzyja temu wygodne 
położenie geograficzne obwodu Brzeskiego, co pozwoli w przyszłości rozwijać właśnie ten 
rodzaj usług. Analogiczna sytuacja jeżeli chodzi o rozwój usług transportowych zachodzi po 
stronie Polskiej na terenie powiatu bialskiego. 

Z kolei najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce (o rozstawie szyn 1520 mm) przeznaczona do 
transportu towarowego łączy kolejowe przejście graniczne polsko – ukraińskie 
Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) 
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kończy swój bieg. Liczy ona prawie 400 km i ma określony zasięg regionalny (biegnie przez 
5 województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie). Linia LHS 
w zasadniczy sposób wpływa na rozwój ponadregionalny, w przyszłości należy w dalszym ciągu 
wykorzystywać jej potencjał do rozwoju obwodu wołyńskiego. 

Obwód wołyński ze względu na swoje położenie nie posiada, aż tak dużego znaczenia do 
rozwoju usług w zakresie logistyki międzynarodowej. W zakresie eksportowanych produktów 
nadal przeważają produkty leśne i przemysł drzewny, w tym drewna, płyt wiórowych, stolarki 
i innych wyrobów z surowego drewna. Istnieją przesłanki do zwiększenia podaży produktów 
inżynierii do UE, a jej udział w eksporcie do UE stale rośnie podobnie jeżeli chodzi o przemysł 
lekki. Drugi kierunek eksportowy to dalszy rozwój współpracy handlowej z państwami obszaru 
WNP, szczególnie na rynkach Białorusi, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. 
Produkty, które są eksportowane to: produkty inżynierii produkcji oraz chemii, mięso 
i produkty mleczne, inne produkty spożywcze, meble i inne.  

Jak wynika z powyższej analizy bliskość regionów należących do Euroregionu Bug wpływa na 
intensywność wymiany handlowej. Szczególnie ze względu na położenie ważną rolę dla 
gospodarek regionów odgrywa handel przygraniczny. Według szacunków GUS, wartość 
zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek 
zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w 2013 r. wyniosła 8 172,7 mln zł, natomiast wydatki 
poniesione za granicą przez Polaków w tym okresie wyniosły 698,4 mln zł. Było to 
odpowiednio o 23,4% i 7,8% więcej niż w roku poprzednim. Cudzoziemcy przekraczający 
granicę polsko-ukraińską najwięcej wydawali na materiały budowlane (25,9%), części 
i akcesoria do środków transportu (23,0%) oraz sprzęt RTV i AGD (18,1%). Z kolei wśród 
cudzoziemców przekraczających granicę polsko-białoruską największym zainteresowaniem 
cieszył się sprzęt RTV i AGD (28,5% wydatków), odzież i obuwie (15,8%) oraz części i akcesoria 
do środków transportu (11,6%). 

W strukturze wydatków Polaków przekraczający granicę na towary nieżywnościowe przypadło 
83,4% ogółu wydatków (głównie na paliwo – 82,1%), a na towary żywnościowe – 4,5% (w tym 
większość na wyroby cukiernicze). Znaczący udział w strukturze wydatków miały również 
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Na usługi Polacy wydali około 2,5% ogółu ich 
wydatków. W przypadku granicy polsko-ukraińskiej udział wydatków poniesionych przez 
Polaków na towary żywnościowe (10,0%) oraz usługi (3,6%) był większy niż w przypadku 
granicy polsko-białoruskiej (odpowiednio 2,7% i 0,8%).38 
 

Inwestycje zagraniczne 

Na ilość inwestycji zagranicznych bezpośredni wpływ ma atrakcyjność inwestycyjna. 
Czynnikami atrakcyjności inwestycyjnej w ujęciu regionalnym są: 
 dostępność transportowa, 
 zasoby pracy, 
 chłonność rynku, 

                                                             
38Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej 
granicy Unii Europejskiej na terenie Polski, Rzeszów 2014 r. 
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 infrastruktura gospodarcza, 
 infrastruktura społeczna, 
 poziom rozwoju gospodarczego, 
 stan środowiska, 
 poziom bezpieczeństwa powszechnego, 
 aktywność województw wobec inwestorów. 

Województwo lubelskie od lat zaliczane jest do pięciu województw o niskiej atrakcyjności 
inwestycyjnej. W 2013 r. pod względem atrakcyjności inwestycyjnej ostatnie miejsca zajęły 
regiony Polski Wschodniej, województwo lubelskie uplasowało się na przedostatniej pozycji 
zajmując 15 miejsce.  Czynnikiem atrakcyjności inwestycyjnej, które wyróżniają województwo 
lubelskie jest bezpieczeństwo powszechnie – 3 pozycja oraz wyższą notę niż w ubiegłych latach 
uzyskuje za aktywność województwa wobec inwestorów, a także za poprawiającą się 
infrastrukturę gospodarczą. 

Województwo lubelskie znajduje się również na 15 pozycji wśród 16 województw w Polsce pod 
względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Zgodnie z danymi European 
Investment Monitor (Ernst & Young (2010)) skumulowana wartość BIZ w latach 2006-2009  
w województwie lubelskim wyniosła ok. 90 mln USD, jedynie w województwie podlaskim była 
niższa39. 

Do głównych atutów województwa lubelskiego można zaliczyć relatywnie niskie koszty pracy 
oraz względnie wysoki poziom wykształcenia mieszkańców. Nie są one jednak wystarczające 
do tego, by ogólny poziom atrakcyjności inwestycyjnej województwa można było uznać za 
wysoki. 

Wielkość BIZ w Polsce w 2010 r. wynosiła 7319 mln euro największy udział posiada 
województwo mazowieckie – 37%, województwa Wschodniej Polski zajmują ostatnie pozycje z 
udziałem: podkarpackie 1,77%, lubelskie 0,81%, podlaskie i warmińsko – mazurskie 0,78%, 
świętokrzyskie 0,74%. 

Do największych inwestorów, którzy zainwestowali na terenie województwa lubelskiego 
można zaliczyć: 
 Augusta Westland – branża lotnicza (PZL Świdnik S.A), 
 Aliplast – przemysł metalowy (Lublin), 
 Caterpilar – przemysł maszynowy (Janów Lubelski), 
 D&D Resory Polska – przemysł metalowy – resory, sprężyny (Lublin), 
 Tsubaki-Hoover Polska – elementy łożysk (Kraśnik), 
 Jeronimo Martins – centrum logistyczne (Lubartów), 
 Same Deutz – Fahr – sprzęt maszynowy (Mełgiew, powiat świdnicki), 
 Materne – przetwórstwo spożywcze (Łopatki, gmina Wąwolnica, powiat puławski), 
 Baxter – przemysł medyczny (Lublin), 
 Huttenes – Albertus Polska – produkty chemiczne (Lublin), 

                                                             
39  Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście wspierania potencjału eksportowego 
województwa lubelskiego. Raport końcowy. Konsorcjum firm Ernst & Young Business Advisory oraz PBS DGA, 
Warszawa 2012. 
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 oraz  Packaging Europe, B. Braun, Prestige Poland, Ramatti, Roto Frank, Stock Polska, 
Genpact i inne. 

Zainwestowany kapitał głównie pochodził z: Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Irlandii, 
Norwegii, Portugali, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz USA. 

Elementem zachęcającym do inwestycji na danym obszarze są Specjalne Strefy Ekonomiczne 
(SSE), na terenie województwa lubelskiego utworzono kilka podstref SSE tj. SSE Euro Park 
Mielec, SSE Starachowice S.A Tarnobrzeska SSE Euro-Park WISŁOSAN. SSE jest to 
wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia 
działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. SSE to miejsce podlegające 
specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć 
działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc 
podatku dochodowego. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej z SSE, 
dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione 
od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności 
od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej). 

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje 11 podstref:  
 SSE EURO–PARK MIELEC  

1. Podstrefa Lublin – obszar 118,0765 ha 
2. Podstrefa Lubartów – obszar 19,7760 ha 
3. Podstrefa Zamość – obszar 53,5277 ha 
4. Podstrefa Radzyń Podlaski – obszar 1,7486 ha 
5. Podstrefa Chełm – obszar 6,2172 ha  

Łączna powierzchnia: 199,346 ha 
 SSE STARACHOWICE S.A. 

6. Podstrefa Puławy – obszar 106,7148 ha 
 TARNOBRZESKA SSE EURO–PARK WISŁOSAN  

7. Podstrefa Łuków – obszar 40,4911 ha 
8. Podstrefa Tomaszów Lubelski – obszar 10,5632 ha 
9. Podstrefa Janów Lubelski – obszar 18,5127 ha 
10. Podstrefa Kraśnik – obszar 23,4832 ha 
11. Podstrefa Horodło – obszar 5,3012 ha 
12. Podstrefa Ryki – obszar 4,4596 ha 

Łączna powierzchnia: 102,8110 ha 
Łączna powierzchnia terenów województwa lubelskiego należących do specjalnych stref 
ekonomicznych wynosi 408,8718 ha. 
 
W obwodzie brzeskim priorytetami do przyciągnięcia inwestycji są:   
 projekty wysokich technologii i innowacyjnych;  
 zorientowanie na eksport i import - zastępując przemysł;  
 produkcja i przetwórstwo produktów rolnych;  
 rozwój infrastruktury służby drogowej;  
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 rozwój usług turystycznych (wzdłuż głównych korytarzy transportowych, w miastach 
o dużym potencjale kulturowo - historycznym oraz Park Narodowy "Puszcza 
Białowieska").  

W 2012 r. bezpośrednie inwestycje zagraniczne na terenie obwodu brzeskiego w ujęciu netto 
wyniosły 64,9 mln dolarów, co daje 4,7% udziału w ogółem wszystkich inwestycji w kraju 
(1376,5 mln dolarów). 
 
Do największych inwestorów, którzy zainwestowali na terenie obwodu brzeskiego zaliczyć 
można:  

 JV "Santa-Bremor" (Produkcja ryb);  
 PUE "Gefest-Technika" (Produkcja gazowych urządzeń gospodarstwa domowego 

i urządzeń elektrycznych do kuchni);  
 FE "Inco-Food" (produkcja wyrobów z mięsa);  
 UE "STiM" (produkcja emalii i tworzyw sztucznych maszyny do znakowania dróg 

oznakowania dróg);  
 JSC "Involux" (meble biurowe);  
 LLC "Vegas" (Produkcja materaców wszelkiego rodzaju); 
 i wiele innych.  

Na obszarze funkcjonuje ponad 500 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Powyższe 
uwarunkowania wpłynęły w dużym stopniu na stworzenie wolnej strefy ekonomicznej. 

Wolna Strefa Ekonomiczna "Brześć" (WSE "Brześć") funkcjonuje od grudnia 1996 r. i była 
pierwszą tego typu strefą na Białorusi. Na terenie WSE znajduje się międzynarodowy port 
lotniczy. WSE z Polską graniczy na odcinku 10 km wzdłuż rzeki Bug. Od strony południowej 
przylega do Brześcia i jest oddzielona od miasta linią kolejową Brześć-Białystok-
Kaliningrad. Przez obszar WSE "Brześć" przechodzi szosa o międzynarodowym znaczeniu dla 
przejścia granicznego "Kozłowicze". Pozytywnym aspektem jest również lokalizacja Brześcia na 
skrzyżowaniu prowadzących z zachodu na wschód i z północy na południe, z których kluczowy 
jest korytarz tranzytowy E 30 Berlin-Warszawa-Brześć-Mińsk-Moskwa.  

Na terenie WSE w pierwszej kolejności powstają inwestycje związane z przemysłem 
farmaceutycznym, motoryzacyjnym, spożywczym, elektronicznym, meblarskim, maszynowym 
i przemysłem drzewnym. Priorytet mają inwestycje w eksporcie i produkcji importowej. 
Przewiduje się również rozbudowę sieci składów celnych i rozbudowę istniejącej infrastruktury 
transportowej.  

W 2012 Wolna Strefa Ekonomiczna "Brześć" przyciągnęła 52.200.000 dolarów amerykańskich 
inwestycji zagranicznych. Najbardziej atrakcyjne dla inwestorów w 2012 roku były produkcja 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, metalurgii i produkcji metalowych wyrobów 
gotowych, produkcji chemicznej. 

Na terytorium obwodu Brzeskiego utworzono ponad 250 przedsiębiorstw z polskimi 
inwestycjami ( w tym 9 w strefie wolnocłowej "Brześć" m.in.: "Inko-Fud" Sp. z o.o. "Profili 
Voks" Sp. z o.o. "BRW-Brześć" Sp. z o.o. "Pierwsza spółka czekoladowa". 
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W obwodzie wołyńskim łączna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wg stanu na 
koniec 2013 r. wynosi 339,3 mln dolarów (dane za okres od 2001 r.). Inwestycje w regionie 
pochodzą z 36 krajów, wśród których najwięcej zainwestowały: Cypr – 124,2 mln USD, Wyspy 
Dziewicze (Brytyjskie)  – 39,1 mln USD, Polska – 38,9 mln USD, Słowacja - 22,6 mln, Wielka 
Brytania - 14,4 mln, Niemcy - 12,3 mln. Kraje te stanowią 74,1 procent wszystkich 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

 

Tabela 9. Wartość polskich inwestycji na terenie obwodu wołyńskiego w latach 2001 – 2013 
(wartość w dolarach) 

Kraj 2001 2006 2010 2011 2012 2013 Na koniec 
31.12.2013 

Polska 13755,9 31614,9 160582,3 31172,9 31165,5 32408,2 38898,3 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Obwodzie Wołyńskim 

 

Na terenie obwodu wołyńskiego łącznie bezpośrednie inwestycje zagraniczne trafiły do 266 
przedsiębiorców. Wiodącym miejscem pod względem inwestycji jest Łuck, Kowel.  Większość 
inwestycji zagranicznych (62,5%) jest skierowana do przemysłu, a tym samym zwiększenie 
konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw, a także handlu i pośrednictwa, świadczenie 
usług, bankowości (30,2%), rolnictwo (4,8%) oraz branża konstrukcyjna (0,03%). Wołyń 
zajmuje 7 miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej regionów, w 2014 roku, wg rankingu 
Państwowej Agencji Inwestycji i Projektów Narodowych Ukrainy.  

 

Otoczenie biznesu 

Jednym z warunków rozwoju przedsiębiorczości są sprawnie działające instytucje otoczenia 
przedsiębiorczości. System wspierania przedsiębiorczości i przedsiębiorstw w na terenie 
obszaru Euroregionu Bug obejmuje podmioty na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim 
i lokalnych usługodawców. Szczególnie istotny jest poziom lokalny skupiający organizacje 
pozarządowe, fundacje, centra biznesowe, ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji, 
instytucje finansowe. 

Na terenie województwa lubelskiego jest największy odsetek instytucji szkoleniowo – 
doradczych 64 (57%), 49 podmiotów (42,6%) to ośrodki przedsiębiorczości, pozostały odsetek 
należy do: 6 centrów transferu technologii (5,2%), 5 funduszy pożyczkowych (4,3%) oraz 
5 parków technologicznych. 

Inną formą wsparcia i pobudzenia przedsiębiorczości są Parki Przemysłowe i Technologiczne, 
które dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek badawczo-
naukowych stwarzają dodatkową możliwość szybkiego ich rozwój. Na terenie województwa 
lubelskiego funkcjonują 4 parki: 
 Puławski Park Naukowo – Technologiczny, (utworzony w 2012 r. przez Gminę Miasto 

Puławy); 
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 Puławski Park Przemysłowy (utworzony w dniu 24 kwietnia 2003 r., przez Gmina 
Miasto Puławy oraz Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.);  

 Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. (utworzony przez Samorząd 
Województwa Lubelskiego oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w 2012 r.); 

 Regionalny Park Przemysłowy Świdnik S.A. (utworzony w wyniku restrukturyzacji 
majątkowej i podmiotowej PZL Świdnik S.A.). 

Żaden z Parków Przemysłowych i Technologicznych nie jest zlokalizowany na terenie 
przygranicznych powiatów (bialski, chełmski, hrubieszowski). 

Natomiast obwód wołyński posiada 10 centrów biznesowych, cztery inkubatory 
przedsiębiorczości, park przemysłowy, 6 centrów leasingowych, 64 niebankowe instytucje 
finansowo-kredytowe, 11 ośrodków wsparcia przedsiębiorstw, 16 funduszy inwestycyjnych 
i innowacyjnych, 62 instytucje doradcze.  

Niezwykle ważnym elementem jest rozwój wzajemnej współpracy pomiędzy organizacjami 
poszczególnych regionów, szczególnie istotny jest element koordynacji wspólnych działań 
w zakresie wdrażania polityki rozwoju przedsiębiorczości oraz inwestycji zagranicznych. 

 

Rolnictwo 

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarek poszczególnych regionów 
Euroregionu Bug. Świadczą o tym: 

(1) duże zasoby ziemi użytkowanej rolniczo, 
(2) wysoki udział zatrudnionych w rolnictwie, (np. lubelskie – 36,2% ogółu pracujących; 

Polska 14,7%; UE-27 5,8 %),  
(3) licząca się w skali kraju produkcja rolna. 

Obszar posiada dobre warunki glebowo-klimatyczne do rozwoju rolnictwa, za wyjątkiem 
obwodu brzeskiego gdzie występują gorsze gleby.  

Na tle obszaru szczególnie wyróżnia się województwo lubelskie, które pod względem 
powierzchni użytków rolnych plasuje się na 3. miejscu w kraju, po województwach 
mazowieckim i wielkopolskim. Według skali Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach, wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w województwie lubelskim 
wyniósł 74,1 pkt (w kraju 66,6 pkt) i jest jednym z najwyższych w Polsce (po województwach 
opolskim i dolnośląskim). Najlepsze gleby pod względem przydatności dla rolnictwa występują 
w południowo - wschodniej części województwa (gminy: Dołhobyczów, Hrubieszów, Ulhówek, 
Telatyn, Trzeszczany) oraz w okolicach Lublina (Konopnica i Jastków), natomiast najgorsze 
w północnej części województwa (powiaty: bialski, włodawski, łukowski, lubartowski)40. Na 
terenie województwa lubelskiego wg stanu na koniec 2013 r. funkcjonuje 178135 gospodarstw 
rolnych. W strukturze towarowej produkcji rolniczej w 2012 r. produkcja roślinna stanowiła 
60%.  

                                                             
40  Aneks statystyczno-diagnostyczny do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 
(z perspektywą do 2030 r.) 
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Z uwagi na dobrej jakości gleby w produkcji rolniczej przeważają uprawy intensywne 
(pszenica, jęczmień, buraki cukrowe, rośliny strączkowe). W 2012 r. powierzchnia zasiewów 
wyniosła 1027,4 tys. ha. Zwiększenie powierzchni uprawy odnotowano m.in. dla buraków 
cukrowych, kukurydzy na zielonkę  i na ziarno, zaś zmniejszenie w przypadku zbóż, 
ziemniaków i strączkowych jadalnych na ziarno. Lubelskie jest także jednym z największych 
w kraju producentów warzyw gruntowych, owoców z drzew oraz owoców z krzewów, wśród 
których można wymienić m. in.: maliny, porzeczki i agrest.  

W 2012 r. udział zasiewów zbóż w Polsce stanowił 41 % w stosunku do powierzchni zasiewów 
ogółem, natomiast w województwie lubelskim udział zasiewów zbóż stanowił 58% powierzchni 
zasiewów ogółem, jednocześnie zasiewy zbóż z lubelskiego stanowiły 10,45% ogólnych 
zasiewów w kraju. Udział województwa lubelskiego w krajowej powierzchni zasiewów 
wyniósł 9,9% i oznaczało to trzecią lokatę wśród wszystkich województw (po wielkopolskim 
i mazowieckim). 

Powierzchnia upraw warzyw w województwie wynosiła 21 858 ha i stanowiła 12,4% upraw 
krajowych, to dało województwu trzecie miejsce w kraju. Województwo wyróżnia się również 
pod względem powierzchni sadów, która wynosiła 72528 ha, i z udziałem 20% w skali kraju 
zajęło drugą pozycję.   

Jeżeli chodzi o pogłowie bydła to w czerwcu 2012 r. wyniosło 382,7 tys. szt. i zwiększyło się 
o 4,5% (o 16,4 tys. szt.) w stosunku do czerwca 2011 r. (w kraju wzrost o 0,3%). Liczba krów 
zwiększyła się w skali roku o 1,0% do poziomu 178,0 tys. szt. Z tej liczby krowy mleczne 
stanowiły 94,7%, co było jednym z niższych udziałów w ostatnich latach.  Świadczyć to może 
o ograniczaniu stada krów mlecznych z powodu utrzymującej się niskiej ceny skupu mleka 
i ukierunkowaniu gospodarstw na produkcję żywca rzeźnego.41 

Na przemysł spożywczy przypada 28,0% sprzedaży wyrobów i usług całego województwa. 
Region dostarcza ponad 15% krajowej produkcji cukru, 8% krajowej produkcji masła i 6% 
tłuszczów roślinnych42. 

Rolnictwo obwodu brzeskiego specjalizuje się w produkcji mięsa i mleka, w uprawie 
ziemniaków, kukurydzy, buraków cukrowych, lnu i warzyw.  

Obwód brzeski uzyskuje w ciągu roku do 35 tysięcy ton wołowiny i 47000 ton wieprzowiny 
i około 1 mln ton mleka. Ilości te pozwalają na tworzenie dużych rezerw eksportowych. 

Produkcja i przetwórstwo rolne na terenie obwodu brzeskiego obejmuje 235 gospodarstw 
rolnych, 281 ferm rolniczych, 28 zakładów przemysłowych (w tym 10 zakładów mleczarskich,  
3 rzeźnie, 5 fabryk konserw, 2 przędzalnie lnu,) oraz 15 firm obsługujących sektor rolniczy. 

Na potrzeby rolnictwa wykorzystywanych jest 1,2 mln ha gruntów rolnych, w tym 0,7 mln ha 
gruntów ornych. 

                                                             
41 Raport końcowy dla badania: „Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym 
w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności”, Warszawa 2013. 
42 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego – uwarunkowania wewnętrzne, Lublin 
2011 
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Obszar wykazuje największe zagęszczenie zwierząt gospodarskich: bydła na 100 ha użytków 
rolnych - 66 szt. (kraj - 54 szt.), w tym krów – 23 szt.  (18 szt.). Około 90% wieprzowiny 
produkowanej jest na 11 fermach trzody chlewnej, ponad 20% mięsa wołowego wytwarza  
9 kompleksów hodowli i tuczu bydła. Produkcja mięsa drobiowego i jaj odbywa się 
w 7 fermach drobiu.  

Pod względem produkcji mleka obwód brzeski jest na  drugim miejscu w kraju, po obwodzie 
mińskim. Zdolność przedsiębiorstw mięsnych i mleczarskich pozwala przetwarzać rocznie 
około 250 ton bydła i ponad 1,2 mln ton mleka. Ponad połowa dochodów mleczarni stanowi 
sprzedaż produktów na eksport (w 2013 - 51%), a dochody zakładów mięsnych – ponad 40%.  

W rolnictwie zatrudnionych jest ponad 60 tysięcy ludzi, a w firmach przetwórczych pracuje 
ponad 12 tysięcy ludzi, zaś udział produkcji rolnej brutto w kraju to 18%.  

Na terenie obwodu wołyńskiego tereny rolnicze zajmują 1.048.700 ha (52,1% ogólnej 
powierzchni), co wskazuje na wysoki poziom rozwoju rolnictwa pod względem gruntów, 
w tym grunty orne - 64,2%, pastwiska - 19,3%, łąki - 15,4% wieloletnie rośliny - 1,1%.  

W 2013 r. w obwodzie funkcjonowało 927 gospodarstw rolnych, w tym 161 firm partnerskich, 71 
spółdzielni produkcyjnych, 78 prywatnych przedsiębiorstw, 6 gospodarstw, 582 
przedsiębiorstw państwowych, 29 przedsiębiorstw w innych formach. 

Rolnictwo specjalizuje się w uprawie kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, warzyw 
i zwierząt gospodarskich na mięso i nabiał. W sektorze hodowli zwierząt  ponad 50% stanowi 
mięso, powyżej 42% - mleko i 7% jaja. Pod względem roślin największy udział należy do 
produkcji zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków i warzyw. Wzrasta znaczenie rzepaku, soi, 
wierzby energetycznej. Region charakteryzuje się przewagą wolumenu produkcji roślinnej pod 
względem całkowitej produkcji rolnej. 

 

Tabela 10. Zestawienie wybranych zbiorów upraw w poszczególnych regionach Euroregionu Bug 
(w tys. ton, dane za 2013 r.) 

Rodzaj uprawy Województwo 
lubelskie 

Obwód brzeski Obwód wołyński 

Ziarna i rośliny 
strączkowe 

5719,77* 1141 901,7 

Ziemniaki 62940,88 5914 1087 
Warzywa 420284,2 302 282,1 
Len 406,5 6,3 - 
Burak cukrowy 185125,48 4343 580 
*dotyczy samych roślin strączkowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny w Polsce, Główny Urząd 
Statystyczny na Ukrainie, Główny Urząd Statystyczny na Białorusi. 

 



 str. 88

Przedstawione uwarunkowania wykazują znaczącą pozycję województwa lubelskiego jako 
obszaru produkującego żywność na mapie krajowej i europejskiej. Stwarza to możliwość 
dalszego rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz nawiązania w tym zakresie 
współpracy m.in. z Białorusią i Ukrainą, tym bardziej, iż część ośrodków przetwórstwa 
znajduje się w bliskim sąsiedztwie granicy są to: Biała Podlaska, Chełm, Krasnystaw, Zamość, 
Hrubieszów, Tomaszów Lubelski. Inne ośrodki wyróżniające się w województwie to: Puławy 
i Biłgoraj. Innym możliwym kierunkiem rozwoju jest przetwórstwo na terenie obwodu 
brzeskiego i wołyńskiego produktów pochodzących z województwa lubelskiego w celu ich 
dalszego eksportu do krajów WNP i innych. 

 

Produkcja leśna i jej przetwórstwo 

Województwo lubelskie charakteryzuje się niską lesistością - 23% tj. 580 059,4 ha (kraj - 
29,7%), co sytuuje region na 14 miejscu w kraju i stanowi około 6,3% powierzchni lasów 
w kraju. 

Dominują lasy państwowe (ok. 60%) z przewagą drzewostanów w młodszych klasach wieku.  
W strukturze gatunkowej drzewostanów zarówno lasów państwowych, jak i prywatnych 
największy udział mają sosna i modrzew. Głównym dostawcą drewna są lasy państwowe, które 
dostarczają rocznie ok. 150 tys. m3 drewna (ok. 75%). Drewno wykorzystywane jest głównie 
w celach przemysłowych. Potencjał zasobów biomasy leśnej dla celów energetycznych jest 
niski, wynika to zarówno z niskiej lesistości regionu, jak i z konieczności bardziej racjonalnego, 
ze względów ekologicznych, gospodarowania zasobami leśnymi (lasy ochronne stanowią ok. 
22,5%). Czynniki te w znacznym stopniu ograniczają możliwości rozwoju na większą skalę 
energetyki opartej na biomasie pochodzącej z zasobów leśnych. Sytuacji w tym zakresie 
w ciągu najbliższych 10 – 15 lat nie zmienią w sposób istotny planowane zalesienia. Obecnie ten 
surowiec ma i będzie miał głównie znaczenie lokalne dla gospodarstw indywidualnych. 

Przetwórstwo drewna rozwinięte jest na obszarze głównie w powiecie biłgorajskim, janowskim, 
zamojskim, bialskim, włodawskim. 

Działające na obszarze województwa lubelskiego zakłady przetwórstwa drewna 
w zdecydowanej większości są małe (1–2 osobowe firmy, zajmujące się prostą obróbką drewna) 
i występują w dużym rozproszeniu. Na rynku działa około 3 000 podmiotów gospodarczych 
wykorzystujących odpady przemysłu drzewnego. Większych jednostek, zatrudniających 
powyżej 9 osób (gdzie możliwości przetwórcze są większe), jest znacznie mniej (około 140). 
Największe zakłady przemysłu drzewnego w regionie to: zakłady meblarskie Black Red White 
w Biłgoraju, zakłady stolarki budowlanej Pol-Skone w Lublinie, Ferno w Lubartowie oraz 
Natura w Bełżcu. 

Potencjał energetyczny drewna z odpadów przemysłu drzewnego jest podobny jak potencjał 
drewna z lasów, jednak rynkowe wykorzystanie zasobów drewna odpadowego z przetwórstwa 
jest zdecydowanie mniejsze. 

O wiele większe zasoby drewna posiada obwód brzeski i wołyński. 
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Udział regionu brzeskiego stanowi jedną siódmą we wszystkich lasach Białorusi i zajmują 
powierzchnię 1,2 mln ha. Średnie zalesienie dla regionu wynosi 34,7%. i waha się od 20,3% 
w rejonie Żabinieckim do 54,8% w rejonie Hancewickim. Główny obszar leśny położony 
w północno-wschodniej i wschodniej części regionu. Pod względem gatunków drzew wyróżnia 
się sosna, która zajmuje 54%, brzoza - 18%, olcha - 18%, dąb - 5%. Dominują bory mieszane 
i liściaste. 

Na terenie obszaru pod względem przetwórstwa drewna wyróżnia się przedsiębiorstwo 
obróbki drewna w regionie brzeskim "Pińsk Wood", produkująca meble tapicerowane i inne. 
Sieć sprzedaży firmy składa się z 600 salonów firmowych w sklepach i centrach handlowych 
oraz 26 sklepów firmowych. Oddziały firmy działają w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie i 
innych krajach. Na terenie obwodu funkcjonuje również polska spółka branży meblarskiej 
Black Red White. 

Wołyń jest jednym z najbardziej zalesionych regionów Ukrainy. Całkowita powierzchnia lasów 
w powierzchni ogółem (wg stanu na 01.01.2014) wynosi 697.700 ha, tj. 34,4%, w tym grunty 
pokryte lasami - 639.410 hektarów. Jest to 1/3 regionu, i 6% lasów Ukrainy. Najbardziej 
zalesiony jest rejon Maniewicki, Koszyrski, Szacki, gdzie powierzchnia lasów zajmuje więcej 
niż połowę terytorium. Głównymi użytkownikami są przedsiębiorstwa leśne podlegające 
urzędowi obwodowemu ds. gospodarki leśnej i łowieckiej.  

W obwodzie wołyńskim integralną częścią gospodarki leśnej jest wykorzystywanie nie – 
drewnianych zasobów leśnych. Pozyskuje się sok z brzozy, surowce na potrzeby przemysłu 
farmaceutycznego, miód, owoce i jagody, grzyby itp. Wytwarzane produkty z pozyskanych 
leśnych surowców w 80% są eksportowane. 

 

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb  

Województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem powierzchni gruntów 
pod stawami, która w 2010 r. wynosiła 8 089 ha zaś powierzchnia wód śródlądowych 19 039 ha, 
tj. 0,76% ogólnej powierzchni regionu, w tym: grunty pod wodami powierzchniowymi 
płynącymi zajmowały – 11 123 ha (0,4% pow. ogólnej), a grunty pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi 7 916 ha (0,3% pow. ogólnej).  

Największe powierzchnie użytkowanych stawów rybnych występują w powiatach: 
lubartowskim – 1012 ha, ryckim 782 ha, tomaszowskim – 559 ha, opolskim – 423 ha, janowskim 
– 1044 ha, zamojskim -617 ha oraz parczewskim – 1385 ha. Największe kompleksy stawów 
mające kilkaset hektarów powierzchni zlokalizowane są w zlewniach Tyśmienicy, Dolnego 
i Górnego Wieprza, Sołokiji oraz w systemie Kanału Wieprz – Krzna. 

W województwie lubelskim (stan na czerwiec 2009 r.) użytkowane były 344 stawy rybne, 
w tym 281 stawów stanowiących własność prywatną i 63 stawy nieprywatne. Wykorzystanie 
zasobów województwa wpłynęło na wiodącą pozycję regionu pod względem hodowli karpia 
w Polsce. Łączna produkcja w Polsce oscyluje na poziomie około 15 tys. ton, natomiast 
w województwie lubelskim wyniosła 2,5 tys. ton. Prowadzona jest również hodowla do celów 
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konsumpcyjnych innych gatunków ryb tj.: pstrąga, suma afrykańskiego, amura, tołpygi, lina, 
sandacza i szczupaka. 
Do znaczących gospodarstw rybackich, które prowadzą najbardziej przyjazną środowisku 
produkcję karpia, należy zaliczyć gospodarstwa w Kocku, Samoklęskach, Siemieniu, Rejowcu, 
Jedlance, Sosnowicy, Opolu Lubelskim i na Polesiu. 

W rejestrze podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Głównego Inspektora 
Weterynarii z terenu województwa lubelskiego wpisane są: 
 264 podmioty prowadzące działalność w zakresie hodowli lub chowu ryb (w kraju  

3 173 podmioty); 
 1 podmiot prowadzący działalność w zakresie rozrodu ryb (w kraju 199 podmiotów); 
 4 podmioty prowadzące działalność w zakresie hodowli lub chowu mięczaków (w kraju 

36 podmiotów); 
 1 podmiot prowadzący działalność w zakresie hodowli i chowu skorupiaków (w kraju 

3 podmioty). 

Inną formą działalności są Lokalne Grupy Rybackie (LGR), na terenie województwa 
funkcjonuje jeden LGR „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” obejmujący swym zasięgiem 16 gmin 
z powiatów lubartowskiego, parczewskiego i ryckiego. Źródłem finansowania działalności LGR 
są środki pozyskane w ramach PO Ryby 2007 – 2013, zaś jednym z warunków było posiadanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

Duże znaczenie dla rozwoju potencjału gospodarki rybackiej regionu mają istniejące zakłady 
przetwórstwa ryb. Na liście zakładów przetwórstwa produktów rybołówstwa, zatwierdzonych 
przez Głównego Inspektora Weterynarii do eksportu na rynki krajów Unii Europejskiej 
znajduje się 281 polskich zakładów przetwórczych z czego tylko 7 zakładów jest z terenu 
województwa lubelskiego. Znajdują się one w Hrubieszowie, Mircze, Chełmie, Lublinie, 
Nieliszu, Kurowie, Białej Podlaskiej. 

W jeziorach i rzekach obwodu brzeskiego jest ponad 50 gatunków ryb.: leszcz, amur, tołpyga, 
karaś, karp, sum, lin, szczupak i inne. Sektor rybołówstwa specjalizuje się w hodowli ryb 
w stawach głównie karpie, amury, tołpygi, karasie, szczupaki, sumy, jesiotry i inne gatunki. 
Hodowla ryb prowadzona jest w rejonach: Hancewickim, Pińskim, Bereskim, Łuninieckim, 
Żabinieckim, Drohiczyńskim.  

W obwodzie wołyńskim całkowita powierzchnia obszarów gruntów pod wodami 
powierzchniowymi, wynosi 45400 ha, co stanowi 2,25% ogólnej powierzchni. Na Wołyniu jest 
137 rzek o łącznej długości 3637,6 km., 268 jezior o łącznej powierzchni 13 664.6 ha 
powierzchni wody; 9 zbiorników o łącznej powierzchni 1962,1 ha powierzchni wody; 835  
stawów, całkowita powierzchnia wody 5195,22 ha.  

Największą wartość w rekreacji mają wody: Prypeci oraz rejonów Ratnieński, Lubieszowski, 
Starowyżewski, Lubomelski, Szacki i Turzyski. W jeziorach i rzekach jest ponad 37 gatunków 
ryb należących do 11 rodzin. Dominują: leszcz, szczupak, okoń, karp, lin, karp, płoć. Obszar 
odznacza się małą wydajnością zasobów ryb. 
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Turystyka 

Obszar Euroregionu Bug dzięki bogactwu atrakcji historycznych oraz przyrodniczych 
dysponuje dużym potencjałem do rozwoju turystyki.  

Jeżeli chodzi o województwo lubelskie to w 2013 r. odwiedziło je 727 763 turystów, z czego 
turystów zagranicznych było 115 101. Obwód brzeski rocznie odwiedza 22 546 turystów, w tym 
22 830 z WNP, 3284 z innych krajów. Natomiast Wołyń około 20 000 turystów, z czego tylko 
ok. 5% stanowią turyści zagraniczni. Przyczyn tak dużych dysproporcji w liczbie turystów 
pomiędzy województwem lubelskim, a pozostałymi regionami należy upatrywać m.in. 
w rozwoju infrastruktury turystycznej i para turystycznej. 

Turystyczne obszary województwa lubelskiego zostały nazwane jako obszary funkcjonalne: 
„Powiśle”, „Polesie”, „Roztoczańsko – Puszczański”, są to obszary strategicznej interwencji: 
obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych. Obszary te 
cechują wielokulturowe walory dziedzictwa, unikalne walory przyrodnicze m.in. Poleski Park 
Narodowy, a także zdrowotne (Uzdrowisko Nałęczów oraz Krasnobród). Uzdrowisko 
Nałęczów - jedyne w Polsce uzdrowisko kardiologiczne, specjalizujące się w leczeniu chorób 
wieńcowych, nadciśnienia tętniczego, nerwicy sercowo-naczyniowej, chorób układu krążenia, 
rehabilitacji chorych po operacjach na sercu. Miejscami charakterystycznymi dla turystyki są: 
Lublin, Kazimierz Dolny, Puławy, Zamość, Krasnobród, Zwierzyniec, Janów Lubelski 
z kompleksem „Zoom Natury”. Głównym ośrodkiem turystyki wypoczynkowej i rekreacyjnej 
jest miejscowość Okuninka i Jezioro Białe. Dalszego rozwoju turystycznego obszaru należy 
upatrywać we współpracy z Białorusią i Ukrainą. Bliskie sąsiedztwo Szackiego Parku 
Narodowego, Twierdza „Brześć”. Puszcza Białowieska, istniejąca oraz planowana infrastruktura 
turystyczna stwarza możliwości prowadzenia partnerskiej wymiany turystycznej. 

Do głównych ośrodków turystycznych obwodu brzeskiego należą: Brześć, Baranowicze, Pińsk, 
Kobryń, Stolin oraz wieś Kamieniuki (obszar Puszczy Białowieskiej). Tereny rekreacyjne 
rozwijają się nad jeziorem Białe (Brześć, rejon Brzeski), Gat (rejon Baranowicki), Papernia 
(rejon Prużański),  Wygonowskie (rejon Iwacewicki), Zawisze (rejon Iwanowski), rzeka 
Muchawiec (rejon Żabinowski i Drohiczyński) i inne. Unikalny charakter regionu Brześć 
tworzą następujące miejsca: gęste lasy Puszczy Białowieskiej, bagniste tereny zalewowe rzeki 
Prypeć oraz występujących wiele rzadkich gatunków zwierząt i roślin, dawno wymarłych w 
pozostałych częściach Europy, zachowane w ich naturalnym środowisku.  

Obwód brzeski położony na skrzyżowaniu Zachodu ze Wschodem posiada potencjał do 
rozwoju turystyki transgranicznej, etnograficznej i ekologicznej. Elementem, który 
turystycznie identyfikuje obwód brzeski za granicą jest "Brzeska Twierdza" oraz Puszcza 
Białowieska. W Brześciu jest wiele niezapomnianych miejsc związanych z nazwiskami Leona 
Sapiehy, Adama Mickiewicza, Napoleona Ordy, Tadeusza Kościuszki i innych sławnych ludzi.  

Z prowadzonych badań wynika, że dystrybucja turystów przez obwód brzeski jest nierówna. 
Około 1/3 stanowi turystyka tranzytowa, 1/5 turystyka transgraniczna, około 1/10 odwiedza 
centrum obwodu, natomiast pozostała część korzysta z atrakcji oferowanych bezpośrednio 
przez rejony obwodu.  
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Wołyń w zakresie turystyki wyróżnia niepowtarzalny charakter mikroklimatu leczniczego, 
oryginalnej sztuki ludowej i wielkiego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Do 
charakterystycznych miejsc zalicza się: Łuck i mury starego zamku; tysiącletni Włodzimierz – 
książęca stolica Wołynia; Zimnenski klasztor, założony przez Włodzimierza Wielkiego w 
czasach Rusi Kijowskiej, inne specyficzne historyczne miasta i unikalne atrakcje, tak jak sieć 
uzdrowisk i obiektów rekreacyjnych m.in. pensjonat "Szackie Jeziora" znajdujący się na brzegu 
największego słodkowodnego jeziora Ukrainy – Świtaź, Sanatorium "Pieśń Lasu" znajduje się 
na brzegu jeziora Pisoczne wśród sosnowych lasów, wody są bogate w srebro i glicerynę. Dumą 
ośrodka "Przebiśnieg" we wsi Hremjacze w rejonie Kiwereckim, jest źródło lecznicze wody 
mineralnej. Większość jednak obiektów turystycznych wybudowano w 60-70 latach i wymaga 
wielu nakładów inwestycyjnych. Sieć uzdrowisk w regionie jest słabo rozwinięta. Składa się z 6 
sanatoriów i 3 lecznic sanatoryjnych. System terenów rekreacyjnych jest bardziej rozwinięty. 
Liczba domów wypoczynkowych, pensjonatów i innych obiektów rekreacyjnych obszaru 
wynosi około 70. 

W celu zwiększenia konkurencyjności  turystycznej obszaru istnieje potrzeba powiązania 
produktów turystycznych poszczególnych regionów Euroregionu Bug, w celu utworzenia 
zintegrowanej oferty turystycznej. Należy więc wykorzystać wewnętrzny potencjał obszaru 
oraz stworzyć właściwe powiązania funkcjonalne na obszarach o wysokich walorach 
kulturowo-historycznych, krajoznawczych, klimatycznych dla rozwoju różnorodnych form 
wypoczynku i turystyki, w tym: transgranicznej, kulturowej, krajoznawczo-przyrodniczej, 
ekoturystyki, leczniczej (również współpraca pomiędzy uzdrowiskami). 

 
Mapa 18. Obiekty noclegowe na terenie Euroregionu Bug 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Partnerów projektu 
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ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT jest podsumowaniem mocnych i słabych stron Euroregionu Bug wynikających  
z uwarunkowań wewnętrznych oraz szans i zagrożeń, które są pochodną uwarunkowań 
zewnętrznych. Przy tworzeniu niniejszej analizy wykorzystano informacje zawarte w syntezie 
zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju oraz następujących dokumentów:  

 Wstępne studium programowo-przestrzenne Euroregionu Bug po polskiej stronie,  
 Koncepcja planowania przestrzennego obwodu wołyńskiego, 
 Koncepcja planowania przestrzennego obwodu brzeskiego. 

Poniżej przedstawiono analizę SWOT sporządzoną w poszczególnych obszarach 
tematycznych:   

  



 str. 94

 

 ŚRODOWISKO I KULTURA 

Mocne strony Słabe strony 

 transgraniczne obszary chronione 
(Polesie, Roztocze i obszar 
nadbużański), 

 niski poziom zanieczyszczenia 
środowiska, 

 liczne surowce mineralne, 
 zróżnicowanie krajobrazów (niziny 

i wyżyny), 
 bogata sieć hydrograficzna (wody 

podziemne, rzeki, jeziora), 
 dobre gleby na lessach i mady 

rzeczne, 
 wysoka różnorodność biologiczna, 

wiele gatunków zagrożonych 
wyginięciem, 

 potencjał kulturowy oparty na 
dziedzictwie wielokulturowości. 

 zagrożenia naturalne (powodzie, 
osuwiska, erozja gleby), 

 niewystarczająca ochrona krajobrazu 
oraz siedlisk flory i fauny wobec 
oddziaływania antropogenicznego, 

 brak koordynacji służb zarządzania 
kryzysowego, 

 niezadowalający stan zabytków 
i zespołów miejskich, 

 klimat kontynentalny (krótkie 
upalne lato i długa mroźna zima). 

Szanse Zagrożenia 

 współpraca w zakresie 
transgranicznych obszarów 
chronionych, 

 rozwój zaawansowanych technologii 
ochrony środowiska we współpracy z 
instytucjami naukowymi 

 unikalne w skali europejskiej walory 
przyrodnicze i kulturowe, 

 koordynacja służb zarządzania 
kryzysowego, 

 tworzenie nowoczesnych form 
ochrony środowiska. 

 naturalne i antropogeniczne 
zagrożenia dla środowiska, 

 przemieszczanie się zanieczyszczeń 
środowiska, 

 zanikanie kultury regionalnej 
i lokalnej, 

 niska dostępność do środków 
inwestycyjnych na ochronę 
środowiska, 

 zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych, 

 niezrównoważony rozwój 
gospodarczy. 
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Mocne strony Słabe strony 

 relatywnie wysoki poziom 
wykształcenia ludności, 

 dobrze rozwinięta baza szkolnictwa 
wyższego, 

 duża dostępność ośrodków 
naukowo-badawczych, 

 wysoki udział populacji w wieku 
produkcyjnym,  

 wysoka jakość kapitału ludzkiego w 
zakresie wykształcenia i 
umiejętności, 

 niskie koszty pracy.  

 

 niski poziom rozwoju społeczno-
ekonomicznego i wysoki udział osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem, 

 wysoki poziom rejestrowanego i 
ukrytego bezrobocia i wysoki poziom 
bezrobocia, 

 niekorzystna struktura zatrudnienia, 
 niski poziom dochodów na 

mieszkańca, 
 niewystarczająca infrastruktura 

społeczna i edukacyjna. 

Szanse Zagrożenia 

 rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego,  

 wzrost dostępności i stopnia 
integracji lokalnych rynków pracy, 

 transgraniczny przepływ wiedzy i 
umiejętności, 

 wzrost jakości i mobilności zasobów 
pracy, 

 poprawa warunków życia, polityka 
prorodzinna, wzrost postaw 
prospołecznych i aktywności 
obywatelskiej, wzrost dostępności do 
usług w ramach infrastruktury 
społecznej. 

 nieprzezwyciężenie niekorzystnych 
tendencji demograficznych 
(starzenia się społeczeństwa głównie 
w wyniku małego przyrostu 
naturalnego i odpływu 
migracyjnego) 

 strukturalne niedopasowanie na 
rynku pracy, 

 wykluczenie społeczne i zjawiska 
patologiczne, niewystarczające 
kompetencje i fundusze na poziomie 
lokalnym, 

 emigracja osób młodych i 
wykształconych,  

 negatywne skutki konfliktów 
politycznych. 

SPOŁECZEŃSTWO 
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INFRASTRUKTURA 

Mocne strony Słabe strony 

 dogodne położenie tranzytowe 
z punktu widzenia ruchu 
pasażerskiego i towarowego,  

 wystarczająca gęstość sieci 
transportowej,  

 dobry dostęp do infrastruktury 
transportowej gazu, ropy i paliw. 

 niski poziom rozwoju infrastruktury 
drogowej, słaba jakość i 
przepustowość dróg,  

 niski poziom rozwoju infrastruktury 
kolejowej, zwłaszcza w strefie 
przygranicznej, mała dywersyfikacja 
przejść granicznych (brak przejść 
pieszych turystycznych), 

 niewielkie wykorzystywanie lotnisk, 
 brak autostrad i obwodnic miast,  
 niewystarczająca liczba i 

przepustowość przejść granicznych 
w stosunku do potrzeb ruchu 
granicznego, 

 niewystarczająca dostępność usług 
telekomunikacyjnych (Internet, 
telefonia stacjonarna i mobilna), 

 niedostatecznie rozwinięta 
infrastruktura komunalna i ochrony 
środowiska (sieć kanalizacyjna, 
instalacje zagospodarowania 
odpadów komunalnych). 

Szanse Zagrożenia 

 tranzytowe położenie między Europą 
Zachodnią a Wschodnią, na 
skrzyżowaniu transeuropejskich 
szlaków drogowych i kolejowych, 

 możliwość podniesienia zewnętrznej 
dostępności komunikacyjnej poprzez 
lepsze wykorzystanie infrastruktury 
lotniczej i poprawę jakości dróg, 

 rozwój infrastruktury informatycznej 
i komunikacyjnej. 

 

 niekorzystne tendencje 
demograficzne (depopulacja, 
starzenie się społeczeństwa), 

 negatywne oddziaływanie 
środowiskowe rozbudowywanej 
infrastruktury transportowej i 
komunikacyjnej,  

 brak środków na rozwój i 
modernizację systemów 
komunikacyjnych i infrastruktury 
granicznej, 

 brak wspólnego / skoordynowanego 
transgranicznego planowania 
przestrzennego. 
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GOSPODARKA 

Mocne strony Słabe strony 

 rosnący udział sektora przemysłu oraz 
eksport usług transportowych, 

 dobre wskaźniki w handlu 
zagranicznym województwa 
lubelskiego i obwodu brzeskiego, 

 rozbudowana infrastruktura 
transportowa i logistyczna na terenie 
województwa lubelskiego (centrum 
logistyczne Małaszewicze) oraz 
obwodu brzeskiego, 

 funkcjonujące strefy ekonomiczne i 
wolnocłowe, 

 potencjał w zakresie rolnictwa i 
przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 produkcja leśna i jej przetwórstwo, 
 potencjał obszaru do rozwoju turystyki: 

bogactwo atrakcji historycznych i 
przyrodniczych, 

 rozwinięta sieć instytucji otoczenia 
biznesu. 

 niski potencjał gospodarczy 
obszaru oraz wskaźnik zamożności 
społeczeństwa, 

 przestarzała struktura gospodarki, 
 słabe wyniki w handlu 

zagranicznym obwodu 
wołyńskiego, 

 zbyt mało inwestycji w nowoczesne 
technologie, 

 mało rozbudowana i przestarzała 
infrastruktura turystyczna, 

 słaba koordynacja działań instytucji 
otoczenia biznesu w celu 
wspierania rozwoju współpracy 
gospodarczej w wymiarze 
transgranicznym 

 

Szanse Zagrożenia 

 korzystne położenie geograficzne 
na głównych szlakach 
komunikacyjnych, szczególnie 
korytarz tranzytowy „M-1/E30”: 
Berlin-Warszawa-Brześć-Mińsk-
Moskwa, 

 specjalizacja obszaru w usługach 
logistycznych i transportowych, 

 nadal chłonny rynek na produkty i 
usługi – szansa na wzrost inwestycji 
przez kapitał zewnętrzny, 

 wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury Parków Naukowo-
Technologicznych do transferu 
technologii. 

 bariery celne i podatkowe, 
 ukierunkowanie eksportu tylko na 

jeden rynek, 
 zmiana korytarza tranzytowego, 
 zróżnicowane przepisy w 

poszczególnych państwach, 
 wewnętrzna konkurencja pomiędzy 

poszczególnymi regionami 
Euroregionu Bug, 

 niestabilna sytuacja polityczna. 
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4. WIZJA I CEL GŁÓWNY ROZWOJU EUROREGIONU BUG DO 2020 
ROKU 

 

Wizja rozwoju Euroregionu Bug określa stan docelowy, do którego władze poszczególnych 
regionów oraz partnerzy prywatni będą dążyć, wykorzystując zasoby stanu istniejącego. Stan 
docelowy zawarty w wizji przewiduje stworzenie dogodnych warunków dla trwałego rozwoju 
funkcji gospodarczych, turystycznych i społecznych Euroregionu Bug. Osiągnięcie wskazanych 
elementów wizji rozwoju spowoduje zwiększenie poziomu atrakcyjności Euroregionu Bug pod 
względem jakości życia.  
 

Wizja 
 

 

W 2020 roku Euroregion Bug będzie: 
 obszarem przyjaznym dla mieszkańców, gwarantującym wysoką jakość 

życia;  
 obszarem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce oraz rozwiniętym 

i nowoczesnym rolnictwie (z uwzględnieniem zasad zrównoważonego 
rozwoju); 

 atrakcyjnym obszarem turystycznym o znaczeniu międzynarodowym, 
posiadającym ofertę turystyczną opartą na unikatowym środowisku 
przyrodniczym i dziedzictwie kulturalnym; 

 obszarem dostępnym pod względem komunikacyjnym. 
  

  

  

 
W oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą i analizę SWOT obszaru Euroregionu Bug 
(w skład którego wchodzi województwo lubelskie, obwód brzeski, i obwód wołyński) 
sformułowano cel główny dokumentu Zintegrowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna 
rozwoju Euroregionu Bug do 2020 roku.  

Cel główny 
 

 

Poprawa jakości życia i podniesienie konkurencyjności regionu 
transgranicznego Euroregionu Bug, poprzez efektywniejsze wykorzystanie 
wewnętrznych potencjałów oraz niwelowanie barier rozwojowych  

  

  

  

 
Cel główny został uszczegółowiony poprzez sformułowanie czterech celów strategicznych 
i przypisane do nich kierunki rozwoju. 
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5. CELE I KIERUNKI ROZWOJU EUROREGIONU BUG DO 2020 ROKU 

 

 

 

1. Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego i 

kulturowego na obszarze 
Euroregionu Bug oraz 

racjonalne wykorzystanie 
jego potencjału 

1.1. Tworzenie i utrzymywanie 
transgranicznych obszarów 

chronionych, 

1.2. Działania na rzecz 
czystości wód dorzecza Bugu, 

1.3. Rozwój współpracy 
transgranicznej służb 

zarządzania kryzysowego, 

1.4. Transgraniczne działania 
na rzecz ochrony światowego 

dziedzictwa kultury, 

1.5. Wspieranie 
transgranicznych imprez 

kulturalnych i sportowych, 

1.6. Rozwój współpracy 
transgranicznej instytucji i 
organizacji zajmujących się 
środowiskiem naturalnym i 

kulturą. 

 

2. Rozwój nowoczesnego 
społeczeństwa i zasobów 

ludzkich na obszarze 

3. Poprawa dostępności, 
atrakcyjności inwestycyjnej 

oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa 
energetycznego  

Euroregionu Bug 

4. Efektywna gospodarka 
obszaru Euroregionu Bug 

2.1. Poprawa jakości życia 
mieszkańców obszarów 

transgranicznych, 

2.2. Dostosowanie 
infrastruktury ochrony 
zdrowia do aktualnych 

trendów demograficznych, 

2.3. Podniesienie poziomu 
wykształcenia i wiedzy 

mieszkańców Euroregionu 
Bug, 

2.4. Rozwój transgranicznej 
infrastruktury kultury, sportu 

i rekreacji. 

3.1 Podniesienie sprawności 
ruchu granicznego poprzez 
modernizację istniejących 

przejść granicznych i budowę 
nowych, 

3.2 Rozwój transgranicznej 
infrastruktury drogowej i 

kolejowej, 

3.3. Wspieranie infrastruktury 
energetycznej Euroregionu 

Bug oraz dywersyfikacja 
pozyskania nośników energii, 

3.4. Ochrona i zapobieganie 
degradacji środowiska 

poprzez budowę i 
modernizację infrastruktury 

wodno-ściekowej. 

4.1.Wzrost konkurencyjności  
usług logistyczno-
transportowych, 

4.2. Tworzenie warunków do 
rozwoju przemysłu oraz 

rolnictwa, 

4.3. Rozwój zintegrowanej 
oferty turystyki 

transgranicznej. 
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ŚRODOWISKO I KULTURA 

Współpraca transgraniczna, mająca na celu ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego 
jest konieczna dla zachowania tych walorów i zrównoważonego rozwoju obszaru 
transgranicznego. Obszar Euroregionu Bug ze względu na unikalne w skali światowej walory 
przyrodnicze i wielokulturowe ma potencjał do rozwoju branży turystycznej. Na podstawie 
szczegółowej analizy obszaru transgranicznego pod kątem zasobów przyrody i dziedzictwa 
kulturowego sformułowany został pierwszy cel strategiczny: 

1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze  
Euroregionu Bug oraz racjonalne wykorzystanie jego potencjału 

Utrzymanie obecnego stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego na poziomie 
gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu, w jakim korzystają 
obecne pokolenia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, jest podstawowym warunkiem 
rozwoju regionu. Szczególnego znaczenia nabiera korzystanie z zasobów w sposób racjonalny, 
przy minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko. 
Konieczne jest również lepsze zintegrowanie działań ochronnych z działaniami 
profilaktycznymi, za które odpowiedzialne winny być przede wszystkim sektory gospodarcze. 

Dla realizacji pierwszego celu strategicznego wyznaczone zostały następujące kierunki 
rozwoju: 

1.1. Tworzenie i utrzymywanie transgranicznych obszarów chronionych, 

1.2. Działania na rzecz czystości wód dorzecza Bugu, 

1.3. Rozwój współpracy transgranicznej służb zarządzania kryzysowego, 

1.4. Transgraniczne działania na rzecz ochrony światowego dziedzictwa kultury, 

1.5. Wspieranie transgranicznych imprez kulturalnych i sportowych, 

1.6. Rozwój współpracy transgranicznej instytucji i organizacji zajmujących się 
środowiskiem naturalnym i kulturą. 

Na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim znajdują się niezwykle cenne obszary pod 
względem przyrodniczym. Granice państwowe w sztuczny sposób dzielą torfowiskowo-
bagienny obszar Polesia, pagórkowate Roztocze i dorzecze malowniczej i dzikiej rzeki Bug. 
Zasoby środowiska przyrodniczego są jednym z najważniejszych potencjałów rozwojowych 
Euroregionu Bug. Konieczne jest podejmowanie działań, mających na celu osłabianie 
negatywnego wpływu człowieka na ekosystemy, ochronę siedlisk i zagrożonych gatunków, 
ochronę krajobrazów, zrównoważone użytkowanie przestrzeni, ograniczenie przekształcania 
terenów cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, rekultywację obszarów 
zdegradowanych oraz poprawę zdrowotności lasów. Poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego pozwoli na lepsze udostępnienie dotychczas niedostatecznie wykorzystanych 
walorów krajobrazowych i przyrodniczych obszaru transgranicznego Euroregionu Bug dla 
celów turystyki i rekreacji.  
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Jednym z przyrodniczych walorów obszaru jest rzeka Bug. Jest to jedna z ostatnich tak dzikich 
i malowniczych, nieuregulowanych rzek w Europie. Należy zapewnić kompleksowe podejście 
do problemów uporządkowania gospodarki wodnej w dorzeczu Bugu i wszelkie starania aby jej 
wody oraz wody jej dopływów zachowały czystość i swój naturalny charakter. W dorzeczu 
Bugu powinny być również podejmowane działania, mające na celu ochronę i zrównoważone 
użytkowanie ekosystemów wodnych takie jak: poprawa bezpieczeństwa powodziowego 
i retencjonowanie wody, zapewnienie odpowiednich zasobów dyspozycyjnych wody, odnowa 
i ochrona ekosystemów wilgotnych. 

Z punktu widzenia ochrony dziedzictwa przyrodniczego bardzo ważna jest współpraca służb 
zarządzania kryzysowego, która umożliwia szybką reakcję na dane zagrożenie, jakim może być 
pożar, powódź lub osuwisko, które wydarzy się w pobliżu granicy państwowej. Jeżeli w bliższej 
odległości znajduje się jednostka innego państwa, to ona powinna w pierwszej kolejności 
zostać powiadomiona. Gwarantuje to jak najszybszą reakcję, dzięki czemu zniszczenia będą 
zminimalizowane. 

Środowisko kulturowe może być dla wybranych obszarów istotnym czynnikiem aktywizacji 
gospodarczej i budowania lokalnych przewag konkurencyjnych. Na wielu obszarach jest ono 
jedynym realnym czynnikiem wzrostu. Obszar Euroregionu Bug charakteryzuje się 
niezwykłym dziedzictwem kulturowym, wynikającym ze współistnienia wielu różnych kultur 
i religii. Świadczy o tym architektura, głównie sakralna, a także tradycje i twórczość ludowa na 
tym obszarze. Ochrona i wypromowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru może 
przyczynić się do zwiększenia popularności turystycznej obszaru. W ramach tego kierunku 
rozwoju ważne jest tworzenie parków kulturowych, promocja terenów o wybitnych walorach 
kulturowych oraz odnowa obiektów dziedzictwa kulturowego. 

Realizację wszystkich kierunków rozwoju ułatwi pozytywnie nastawione i zintegrowane 
społeczeństwo. Obszar Euroregionu Bug jest zamieszkały przez ludność reprezentującą trzy 
kultury i trzy religie: katolicką, prawosławną i judaizm. Do integracji mieszkańców 
niewątpliwie przyczyni się organizacja transgranicznych imprez kulturalnych i sportowych. 
Dla realizacji takich imprez niezbędne jest utworzenie turystycznych przejść granicznych. 

Podstawą skutecznego zarządzania środowiskiem przyrodniczym jest dostęp do aktualnych 
informacji. Organom decyzyjnym potrzebne są rzetelne informacje jakościowe oraz ilościowe 
o zasobach przyrodniczych, ich stanie oraz rozmieszczeniu. W tym celu konieczne jest 
przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom i katastrofom naturalnym i/lub wywołanym 
działalnością człowieka, integracja źródeł i systemów informacji o stanie środowiska 
przyrodniczego, rozpowszechnianie systemów zarządzania i monitoringu środowiskowego 
oraz nowych, innowacyjnych metod oceny stanu środowiska, podniesienie poziomu wiedzy 
oraz umiejętności osób zaangażowanych w zarządzanie ochroną środowiska, rozwój systemu 
monitorowania i reagowania na zagrożenia przyrodnicze, kontrola wymagań prawnych 
w zakresie środowiska, rozwój systemów zapobiegania i likwidowania poważnych awarii. 
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SPOŁECZEŃSTWO  

Społeczeństwo, edukacja, kultura oraz ochrona zdrowia to czynniki determinujące rozwój 
Euroregionu Bug. Od jakości i liczebności zasobów ludzkich uzależniony jest rozwój 
gospodarczy, który następnie przekłada się na zasoby przyrodnicze i infrastrukturę techniczną. 
W oparciu o szczegółową analizę obszaru transgranicznego wyznaczono drugi cel strategiczny: 

2. Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich  
na obszarze Euroregionu Bug 

Ludność zamieszkująca obszar pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego jest połączona 
miedzy sobą więzami kulturowymi i historycznymi. Jednak ważne jest tworzenie nowych 
powiązań poprzez wspieranie transgranicznej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, 
których efektem będzie dalsza integracja. Przyczyni się to do wzmocnienia poczucia 
tożsamości mieszkańców obszaru, wzajemnego zrozumienia i przełamywania istniejących 
barier. Kwestie społeczne związane poprawą atrakcyjności Euroregionu Bug jako miejsca do 
zamieszkania, pracy, wypoczynku oraz stanu zdrowia i wykształcenia mieszkańców zawarte 
zostały w poniższych kierunkach rozwoju:  

2.1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów transgranicznych, 

2.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia do aktualnych trendów 
demograficznych, 

2.3. Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców Euroregionu Bug, 

2.4. Rozwój transgranicznej infrastruktury kultury, sportu i rekreacji.  

Przedmiotowy transgraniczny region charakteryzuje się znacznym odpływem ludności oraz 
wzrostem osób w wieku poprodukcyjnym. Przekłada się to na sytuację gospodarczą 
Euroregionu Bug. Odpływ mieszkańców związany jest miedzy innymi ze znacznym 
zróżnicowaniem w dostępie do infrastruktury edukacyjnej, kulturowej i społecznej oraz 
trudnościami ze znalezieniem pracy. 

Konkurencyjna gospodarka wymaga wykształconego i aktywnego społeczeństwa, zdolnego do 
funkcjonowania w oparciu o wiedzę, a także społeczeństwa aktywnego, o wysokim kapitale 
społecznym. Dlatego też, w sytuacji niekorzystnych trendów demograficznych coraz większe 
znaczenie dla lokalnej gospodarki nabiera stan zdrowia siły roboczej. Dlatego ważne jest, aby 
poza wspomaganiem sfery gospodarczej kierować wysiłki na rozwój wybranych sfer 
infrastruktury społecznej. Duże znaczenie dla lokalnej gospodarki ma również poziom 
wykształcenia mieszkańców. Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców wymaga nie 
tylko realizacji działań infrastrukturalnych ale również poprawy jakości kształcenia. Obok form 
szkolnych należy wspierać kształcenie pozaszkolne, a także dbać o uzupełnianie kwalifikacji 
i wiedzy w systemie kształcenia ustawicznego. Obok infrastruktury stricte edukacyjnej należy 
dążyć do uzupełniania infrastruktury sportowej, zwiększając w ten sposób możliwości rozwoju 
ruchowego dzieci i młodzieży.  Duży nacisk należy położyć również na podnoszenie warunków 
życia mieszkańców Euroregionu Bug w zakresie infrastruktury kulturalnej i turystycznej.   
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INFRASTRUKTURA  

Położenie Euroregionu Bug na styku najważniejszych szlaków komunikacyjnych zarówno 
transportowych jak i energetycznych stwarza ogromny potencjał do rozwoju ekonomicznego 
regionu. Infrastruktura drogowa i kolejowa jest jednym z czynników decydujących 
o wewnętrznej spójności i atrakcyjności badanego obszaru. Niewątpliwie poprawa dostępności 
komunikacyjnej może stanowić jeden z najistotniejszych czynników wykorzystania 
potencjałów rozwojowych Euroregionu Bug. Duży wpływ na atrakcyjność obszaru ma również 
pozostała infrastruktura sieciowa: wodno-kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna, jak 
również ze względu na transgraniczny charakter obszaru, infrastruktura związana z obsługą 
ruchu granicznego. W oparciu o szczegółową analizę obszaru transgranicznego wyznaczono 
trzeci cel strategiczny: 

3. Poprawa dostępności, atrakcyjności inwestycyjnej oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego Euroregionu Bug 

Poza wymienioną powyżej infrastrukturą techniczną duże znaczenie dla rozwoju obszarów 
transgranicznych nabiera wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych jako jednego  
z komponentów zrównoważonego rozwoju. Wobec powyższego w ramach trzeciego celu 
strategicznego wspierane będą następujące kierunki rozwoju:  

3.1 Podniesienie sprawności ruchu granicznego poprzez modernizację istniejących 
przejść granicznych i budowę nowych;  

3.2 Rozwój transgranicznej infrastruktury drogowej i kolejowej;  

3.3. Wspieranie infrastruktury energetycznej Euroregionu Bug oraz dywersyfikacja 
pozyskania nośników energii;  

3.4. Ochrona i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację 
infrastruktury wodno-ściekowej; 

Realizacja niniejszego celu przyczyni się do zwiększenia efektywności infrastruktury i procedur 
granicznych oraz poprawy bezpieczeństwa na granicach. Pozwoli również na rozwiązanie 
problemu słabej dostępności komunikacyjnej. Istniejąca sieć dróg na obszarze 
transgranicznym nie jest w stanie zaspokoić rosnących potrzeb transportowych ludności 
i gospodarki ze względu na zły stan techniczny, niedostateczne parametry oraz niski poziom 
bezpieczeństwa. Jest to jedna z barier, utrudniająca rozwój społeczno-gospodarczy, 
ograniczający konkurencyjność Euroregionu na arenie międzynarodowej. Ponadto, działania 
z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej doprowadzą do poprawy stanu środowiska 
naturalnego Euroregionu Bug, mającego wpływ na jakość życia mieszkańców, będącego 
jednocześnie elementem jego atrakcyjności gospodarczej. Czyste i mało przekształcone 
przyrodniczo obszary przekładają się na atrakcyjność turystyczną regionu, zaś odpowiednia 
infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz gospodarka odpadami umożliwia prowadzenie 
działalności gospodarczej bez generowania znaczących kosztów środowiskowych. 
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GOSPODARKA 

Obszar Euroregionu Bug dysponuje potencjałem do rozwoju gospodarczego, który opiera się 
przede wszystkim na dogodnym położeniu geograficznym - główne szlaki komunikacyjne 
drogowe i kolejowe, położenie na granicy Unii Europejskiej, zasobach naturalnych oraz dużych 
potrzebach produktów i usług zarówno dla rynku wewnętrznego jak i sąsiednich państw. 
Ważnym elementem rozwoju obszaru jest wymiana handlowa zarówno z krajami zachodniej 
jak i wschodniej Europy. Pomimo tak znacznego potencjału obszar cechuje niski wskaźnik 
poziomu rozwoju gospodarczego. Właściwie prowadzona współpraca transgraniczna pomiędzy 
regionami powinna przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionalnych gospodarek. Na 
podstawie szczegółowej analizy obszaru transgranicznego w zakresie gospodarki 
poszczególnych regionów sformułowany został czwarty cel strategiczny: 

4. Efektywna gospodarka obszaru Euroregionu Bug 

Charakterystycznymi dla obszaru sektorami gospodarki są transport i logistyka, handel, 
przetwórstwo rolno-spożywcze, przetwórstwo drzewa i innych produktów leśnych, przemysł 
lekki, a także rolnictwo. Gałęzią gospodarczą wspomagającą rozwój obszaru może być 
turystyka. W dobie światowej globalizacji szczególnego znaczenia nabiera specjalizacja 
obszaru, stosowanie nowych technologii oraz wzajemna współpraca. Takie założenia są spójne 
z nowymi priorytetami rozwojowymi zawartymi w dokumencie Unii Europejskiej: „Europa 
2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu”, w tym zwłaszcza koncentracji tematycznej połączonej z jak największą 
efektywnością współpracy transgranicznej. Konieczne jest zatem wspólne zintegrowanie 
działań poszczególnych regionów w celu zwiększenia efektywności gospodarki, a tym samym 
przyczynienie się do wzrostu konkurencyjności transgranicznego obszaru Euroregionu Bug. 
Do realizacji czwartego celu strategicznego służyć będą następujące cele operacyjne:  

4.1. Wzrost konkurencyjności  usług logistyczno-transportowych, 

4.2. Tworzenie warunków do rozwoju przemysłu oraz rolnictwa, 

4.3. Rozwój zintegrowanej oferty turystyki transgranicznej. 

Szczególną rolę w rozwoju gospodarczym obszaru odgrywa transport i logistyka, która rozwija 
się głównie w obwodzie brzeskim oraz w województwie lubelskim na terenie powiatu 
bialskiego oraz hrubieszowskiego. Powstała na tych obszarach infrastruktura ma znaczenie 
międzynarodowe m.in. zlokalizowane są tam jedne z większych w Europie tzw. suche porty 
przeładunkowe. Rozwój usług logistycznych i transportowych ma znaczny wpływ na 
gospodarkę poszczególnych regionów. Należy dążyć do zwiększenia konkurencyjności tej 
branży poprzez zacieśnienie współpracy transgranicznej m.in. tworzenie warunków do 
inwestowania przez kapitał zewnętrzny, dalszy rozwój infrastruktury, w tym intermodalnej 
(m.in. drogi, linie kolejowe, lotnisko cargo), wspólny system promocji oraz informacji 
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o centrach logistycznych (m.in. z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej i innych 
narzędzi ICT), czytelny podział tzw. „rynku logistycznego i transportowego”. 

Oprócz sektora usług logistycznych i transportowych ważnym elementem wpływającym na 
rozwój obszaru jest przemysł i rolnictwo. Należy koncentrować wspólne działania na 
zidentyfikowanych specjalizacjach gospodarczych oraz na wprowadzaniu nowych technologii. 
Działania w wymiarze transgranicznym powinny objąć: zintegrowaną promocję gospodarczą 
Euroregionu, wspieranie wzajemnej współpracy przedsiębiorstw m.in. w zakresie dostarczania 
substratów do produkcji, stosowanie nowoczesnych narzędzi do prowadzenia współpracy 
pomiędzy przedsiębiorcami np. platform B2B (Business to Business), rozwoju stref 
ekonomicznych/inwestycyjnych oraz tworzenia dalszych zachęt do prowadzenia działalności 
gospodarczej, w tym inwestycji zagranicznych. Ważnym działaniem jest wzajemna współpraca 
instytucji otoczenia biznesu m.in. w celu obsługi firm zainteresowanych współpracą 
w obszarze transgranicznym, a także wykorzystanie istniejącego potencjału Parków Naukowo – 
Technologicznych w celu transferu technologii.  

Zasadniczy wpływ na gospodarkę regionów odgrywa rolnictwo, które szczególnie wyróżnia się 
na terenie województwa lubelskiego, natomiast w obwodzie brzeskim i wołyńskim wymaga 
zintensyfikowanych działań restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych. Z uwagi na znaczny 
potencjał produktów rolnych region lubelski może stać się głównym dostawca substratów do 
przetwórstwa rolno-spożywczego w obwodzie brzeskim i wołyńskim w celu dalszego eksportu 
powstałych produktów na rynki wschodnie. 

Niezbędnym elementem rozwoju gospodarczego jest wzajemna współpraca pomiędzy 
organizacjami branżowymi funkcjonującymi w poszczególnych regionach.  

Obszar dysponuje potencjałem do rozwoju turystyki, która jest jedną z najszybciej 
rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Na konkurencyjność turystyczną obszaru 
Euroregionu Bug wpłynąć może wspólna zintegrowana w produkt turystyczny oferta. 
Destynacja turysty pomiędzy województwem lubelskim, a regionem brzeskim czy wołyńskim 
zapewni konkurencyjność i wyjątkowość oferty. W tym celu należy rozwijać współpracę 
pomiędzy organizacjami turystycznymi, zidentyfikować wspólne elementy składające się na 
produkt turystyczny oraz dostosować infrastrukturę turystyczną. Ważnym elementem są 
wspólne działania informacyjno-promocyjne oraz organizacja wspólnych imprez, a także 
usprawnienie turystycznego ruchu przez granicę. Przeprowadzona diagnoza wykazała również 
na możliwość rozwoju turystyki zdrowotnej na bazie funkcjonujących uzdrowisk na terenie 
województwa lubelskiego oraz obwodu wołyńskiego. Współpraca instytucji i organizacji 
zajmujących się turystyką w poszczególnych regionach powinna doprowadzić do identyfikacji 
transgranicznych produktów turystycznych oraz powstania dokumentu strategicznego m.in. 
określającego rozwój i zarządzanie tymi produktami.  
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6. OPIS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOKUMENTU 

 

Konsultacje społeczne dokumentu „Zintegrowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 
rozwoju Euroregionu Bug do 2020 roku” zostały przeprowadzone w dwóch głównych etapach. 

Pierwszym etapem konsultacji były dwa spotkania w Polsce lidera i partnerów projektu „GIS 
across the border – wspólna platforma zarządzania przestrzenią Euroregionu Bug” tj. 
Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Wschodniego Klastra Doradczo-Usługowego, 
Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” oraz Brzeskiego Obwodowego Centrum Rozwoju 
Wspierania Agroturystyki „AGROEKOTUR”. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 28 lutego 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wschodni 
Klaster Doradczo-Usługowy, a drugie 2 kwietnia 2014 r. w Janowie k. Chełma. Na niniejszych 
spotkaniach został ustalony i przeanalizowany zakres dokumentów studialnych, będących 
podstawą opracowania Zintegrowanej koncepcji. Są to: 

 Wstępne studium programowo-przestrzenne Euroregionu Bug po polskiej stronie,  
 Koncepcja planowania przestrzennego obwodu wołyńskiego, 
 Koncepcja planowania przestrzennego obwodu brzeskiego. 

Partnerzy w trakcie dyskusji określili jakie elementy będą zawarte w powyższych 
dokumentach. Ustalono, iż każdy z partnerów przeanalizuje zagospodarowanie przestrzenne, 
stan środowiska przyrodniczego, jakość życia społeczeństwa, stan infrastruktury i gospodarki 
swoich regionów. 

Drugi etap konsultacji społecznych stanowiło spotkanie w Brześciu na Białorusi, które odbyło 
się 5 czerwca 2014 r. Na spotkaniu partnerzy projektu zaprezentowali dane, które udało się 
zebrać w celu wykorzystania ich w dokumentach studialnych. W trakcie dyskusji 
zweryfikowano pierwotny zakres danych oraz wymieniono spostrzeżenia na temat 
opracowywanych dokumentów dla poszczególnych regionów Euroregionu Bug. 

2 października 2014 r. w Łucku na Ukrainie odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano 
końcowy dokument Zintegrowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Euroregionu 
Bug do 2020 roku. Wszelkie uwagi i sugestie, dotyczące zarówno diagnozy, jak i kierunków 
rozwoju, które wyniknęły w trakcie opracowywania Zintegrowanej koncepcji zostały 
uwzględnione w końcowej wersji dokumentu. 
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7. SPIS MAP, WYKRESÓW, TABEL, FOTOGRAFII 

 

Spis map: 

Mapa 1. Podział administracyjny Euroregionu Bug 
Mapa 2. Sieć hydrograficzna Euroregionu Bug 
Mapa 3. Lesistość w regionach Euroregionu Bug 
Mapa 4. Transgraniczne obszary chronione i parki narodowe na obszarze Euroregionu Bug 
Mapa 5. Placówki kulturalne na obszarze Euroregionu Bug 
Mapa 6. Siatka połączeń z lotniska w Lublinie oraz Brześciu 
Mapa 7. Międzynarodowe linie transportowe TEN-T 
Mapa 8. Drogowa sieć komunikacyjna 
Mapa 9. Zagęszczenie sieci dróg komunikacyjnych 
Mapa 10. Natężenie ruchu pojazdów na głównych arteriach komunikacyjnych regionu 
Mapa 11. Sieć infrastruktury kolejowej 
Mapa 12. Przejścia graniczne Euroregionu Bug 
Mapa 13. Sieć elektroenergetyczna Euroregionu Bug 
Mapa 14. Zużycie energii elektrycznej [kWh/mieszkańca] 
Mapa 15. System gazowniczy 
Mapa 16. Zużycie gazu ziemnego [m3/mieszkańca] 
Mapa 17. Układ transportowy oraz centra logistyczne na terenie województwa lubelskiego oraz 
obwodu brzeskiego 
Mapa 18. Obiekty noclegowe na terenie Euroregionu Bug 
 

Spis wykresów: 

Wykres 1. Struktura przestrzenna regionów Euroregionu Bug 
Wykres 2. Liczba ludności w województwie lubelskim, obwodzie brzeskim i wołyńskim w 
latach 2010-2013 
Wykres 3. Liczba ludności na koniec 2013 roku w rejonach i powiatach województwa 
lubelskiego, obwodu wołyńskiego i brzeskiego 
Wykres 4. Udział ludności według ekonomicznych grup wiekowych w % ludności ogółem 
Wykres 5. Poziom wykształcenia w województwie lubelskim i obwodzie brzeskim 
Wykres 6. Struktura zatrudnienia w obwodzie wołyńskim (w tys. osób) 
Wykres 7. Zasoby mieszkaniowe w województwie lubelskim 
Wykres 8. Zasoby mieszkaniowe w obwodzie wołyńskim 
Wykres 9. Zasoby mieszkaniowe w obwodzie brzeskim 
Wykres 10. Ruch pasażerski na lotnisku w Świdniku [pasażerów] 
Wykres 11. Drogi publiczne łącznie [km]             Wykres 12. Drogi o nawierzchni twardej 
[km] 
Wykres 13. Gęstość dróg utwardzonych na 1000 km2 
Wykres 14. Zużycie energii elektrycznej w poszczególnych obszarach Euroregionu Bug [GWh] 
Wykres 15. Długość sieci kanalizacyjnej regionów [km] 
Wykres 16. Odpady wytworzone [tys .ton] 
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Wykres 17. Odpady wytworzone [kg/mieszkańca] 
Wykres 18. Całkowita liczba aparatów telefonicznych [szt.] 
Wykres 19. Aparaty telefoniczne podłączone do publicznej sieci telekomunikacyjnej [szt./1000 
mieszkańców] 
Wykres 20. Wielkość PKB (w mln euro) według regionów w 2010 r. 
Wykres 21. Produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej (dane w milionach dolarów) 
Wykres 22. Produkt krajowy województwa lubelskiego, obwodu brzeskiego i obwodu 
wołyńskiego na 1 mieszkańca wg PPP (parytetu siły nabywczej) w 2010 r. 
Wykres 23. Główne sektory gospodarki województwa lubelskiego, obwodu brzeskiego i 
obwodu wołyńskiego 
Wykres 24. Obroty handlu zagranicznego województwa lubelskiego (w mln euro) 
Wykres 25. Wskaźniki handlu zagranicznego obwodu brzeskiego ( w mln dolarów) 
Wykres 26. Wskaźniki handlu zagranicznego obwodu wołyńskiego (w mln dolarów) 
Wykres 27. Udział województwa lubelskiego w eksporcie wybranych (najważniejszych) 
produktów eksportowych Polski w 2008 r. (w %) 
 

Spis tabel: 

Tabela 1. Powierzchnia i gęstość zaludnienia w poszczególnych jednostkach Euroregionu Bug 
Tabela 2. Liczba kobiet i mężczyzn oraz osób zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie w 
2013 roku 
Tabela 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w obwodzie brzeskim w podziale na 
sektory w 2013 r. 
Tabela 4. Przychody i wydatki obwodu wołyńskiego 
Tabela 5. Główne drogi krajowe Euroregionu Bug 
Tabela 6. Charakterystyka floty pojazdów zarejestrowanych 
Tabela 7.Główne linie kolejowe Euroregionu Bug 
Tabela 8. Planowane działania infrastrukturalne w obrębie punktów logistycznych 
Tabela 9. Wartość polskich inwestycji na terenie obwodu wołyńskiego w latach 2001 – 2013 
(wartość w dolarach) 
Tabela 10. Zestawienie wybranych zbiorów upraw w poszczególnych regionach Euroregionu 
Bug (w tys. ton, dane za 2013 r.) 
 

Spis fotografii: 

Fot. 1. Rynek w Zamościu, Twierdza Brzeska w Brześciu i Zamek Lubarta w Łucku 
Fot. 2. Międzynarodowy port lotniczy w Świdniku oraz Brześciu 
 

 

 


