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1. Założenia metodologiczne

 

Niniejszy aneks jest częścią zintegrowanej strategii rozwoju Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska. Celem głównym opracowania jest zdiagnozowanie czynników 
i ograniczeń rozwoju miasta w kontekście relacji i powiązań przestrzennych z przyległą gminą 
wiejską. 

Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej opracowana została w oparciu o dostępne 
dane krajowej statystyki publicznej, pozyskane dane niepublikowane z różnych rozproszonych 
źródeł, dane i materiały kartograficzne, publikacje, dokumenty programowe oraz 
przeprowadzone badania ankietowe. Zakres danych poddanych analizie obejmuje lata 2007 – 
2013. Podstawowym założeniem metodycznym jest przede wszystkim zastosowanie podejścia 
relacyjno-przestrzennego tj. zbadanie oddziaływań i zasięgów przestrzennych pomiędzy 
miastem Biała Podlaska, a gminą wiejską Biała Podlaska. Jednocześnie starano się pokazywać 
elementy w powiązaniu przyczynowo – skutkowym. Takie podejście diagnostyczne pozwoli 
w strategii na wypracowanie listy projektów po wcześniejszym zidentyfikowaniu istniejących 
potrzeb społeczności zamieszkującej obszar interwencji i zdefiniowaniu celów interwencji. 
Na potrzeby oceny jakości wybranych elementów obszarów tematycznych przeprowadzono 
badania ankietowe. W ramach prac diagnostycznych przeprowadzono również analizę 
pogłębioną z wykorzystaniem danych przekazanych przez miasto i gminę. Wykorzystano także 
wskaźniki związane z pomiarem cech struktury przestrzennej, tj.: względna (procentowa) 
koncentracja oraz iloraz lokalizacji. Wyniki analizy zostały zwizualizowane na mapach, 
co pozwoliło na ukazanie danego zakresu tematycznego wraz z istniejącymi rzeczywistymi 
powiązaniami i interakcjami pomiędzy miastem Biała Podlaska, a bezpośrednio przylegającą 
gminą wiejską Biała Podlaska. 

W związku z koniecznością przeprowadzenia pogłębionych, szczegółowych badań 
i analiz oraz dostrzeżenia prawidłowości i wzajemnego oddziaływania miasta i gminy, a także 
identyfikacji barier, potencjałów rozwojowych i konkurencyjności na tle innych ośrodków 
subregionalnych (Chełm, Zamość, Puławy, Suwałki) dokonano dostosowania kontekstu 
przestrzennego do szczegółowości analiz.1 
 
  

                                                           
1
 Miasta zostały przyporządkowane ze względu na podobną ilość mieszkańców, charakter subregionalny 

oraz w przypadku miast poza województwem lubelskim również ze względu na przygraniczne położenie 
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Ryc. 1. Poziomy szczegółowości analiz w odniesieniu do kontekstu przestrzennego 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

Dokument składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy definiuje Miejski Obszar 
Funkcjonalny Biała Podlaska i określa jego pozycję na tle Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego (KSRR) 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie oraz  Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) 2030. Dokonując w aneksie diagnozy 
koncentrowano się przede wszystkim na następujących przesłankach wynikających z KSRR oraz 
KPZK: 

� identyfikacji potencjałów terytorialnych oraz ukierunkowaniu na integrację 
przestrzenną, 

� indywidualnym podejściu do obszaru funkcjonalnego, uwzględnieniu 
wielowymiarowości procesów rozwojowych, 

� zwiększaniu bezpośredniego oddziaływania miasta na tereny przyległe, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozprzestrzeniania się miasta (urban sprawl), zarówno form 
zabudowanych, infrastruktury technicznej jak i miejskiego stylu życia oraz rosnących 
dojazdów do pracy do miasta, 

� demografii – procesy depopulacyjne występujące szczególnie na obszarach wiejskich 
Polski Wschodniej wymuszają wzmocnienie miejskich ośrodków subregionalnych. 
 
W rozdziale drugim dokonano analizy dokumentów planistycznych tj. studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem Bazy Danych Obiektów 
Topograficznych pod kątem określenia na dalszym etapie obszarów funkcjonalnych przestrzeni 
miejskiej. 

Następnie w rozdziale trzecim przeprowadzono analizę uwarunkowań przestrzennych 
wynikających ze stanu istniejącego w następującym zakresie tematycznym: 

• Chełm
• Biała Podlaska

• Puławy
• Przemyśl
• Suwałki
• Zamość

Mały stopień szczegółowości
- Poziom NTS 5

(wybrane wskaźniki w zakresie potencjału rozwojowego: 
potencjał demograficzny, aktywność gospodarcza, aktywność  

jst, kapitał ludzki i społeczny, infrastruktura, społeczna 
infrastruktura techniczna

•Region - Województwo Lubelskie
•Miasto Biała Podlaska
•Gmina Biała Podlaska

Średni stopień szczegółowości
- Poziom NTS 4

(wybrane wskaźniki w zakresie potencjału rozwojowego ze 
szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej oraz 

aktywności gospodarczej)

•Miasto Biała Podlaska
•Gmina Biała Podlaska

Duży stopień szczegółowości
- Poziom NTS 5

- analiza pogłębiona z wykorzystaniem danych BDOT 
oraz danych niepublikowanych, badań ankietowych
(analiza uwarunkowań przestrzennych wynikająca ze stanu 

istniejącego: położenie, środowisko przyrodnicze, demografia 
i sieć osadnicza, infrastruktura komunikacyjna oraz 

techniczna, gospodarka i rolnictwo, środowisko kulturowe, 
społeczeństwo, jakość życia i rządzenia)
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� położenie, powierzchnia, przestrzeń, 
� demografia i sieć osadnicza, 
� infrastruktura komunikacyjna oraz ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni 

miejskiej, 
� infrastruktura techniczna, 
� gospodarka i rolnictwo, 
� środowisko przyrodnicze i kulturowe, 
� społeczeństwo i jakość życia, 
� jakość rządzenia. 
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2. Określenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Białej Podlaskiej 

 

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska wpisuje się w nowy model 
polityki regionalnej, którą opisuje m.in. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030 oraz Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) 2010-2020: Regiony, Miasta, 
Obszary Wiejskie. 

Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska (MOF Biała Podlaska) w Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju zaliczany jest do ośrodków subregionalnych ze 
względu na liczbę mieszkańców powyżej 50 tys. Obszar ten tworzy obszar miejski - miasto Biała 
Podlaska wraz z powiązaną z nim sąsiadującą strefą zurbanizowaną - gminą wiejską Biała 
Podlaska. Jest to ośrodek koncentrujący ważne funkcje gospodarcze oraz społeczne w tej części 
województwa lubelskiego, jednocześnie pełni funkcję uzupełniającą oferty miejskich ośrodków 
wojewódzkich i regionalnych. Zmiany funkcji tych obszarów wynikają zarówno z 
rozprzestrzeniania się miast, jak i zmiany funkcji obszarów wiejskich z typowo rolniczych na 
produkcyjno-usługowe. 

Opracowanie wspólnej strategii miasta i gminy, jest spójne z założeniami Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do roku 2030). 
Podobnie jak w dokumentach strategicznych, obowiązujących na szczeblu krajowym, 
MOF Biała Podlaska został wpisany na listę Obszarów Strategicznej Interwencji jako miasto 
subregionalne. Działania interwencyjne mają za zadanie wzmocnić wypracowane funkcje 
ponadlokalne przy wykorzystaniu wewnętrznego potencjału oraz rozbudowaniu wewnętrznych 
i zewnętrznych powiązań funkcjonalnych, w tym powiązań komunikacyjnych, kompleksowej 
rewitalizacji, zwiększeniu i poprawie dostępności do usług publicznych. Ważnym elementem 
rozwoju będzie kontynuacja działań w zakresie rozwoju współpracy transgranicznej. 
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Ryc. 2. Miejski Obszar Funkcjonalny na tle Obszarów Strategicznej Interwencji województwa lubelskiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 
(z perspektywa do 2030 r.) 

Według uaktualnionego Planu Zagospodarowania Województwa Lubelskiego miasto 
Biała Podlaska jest zaliczane do ważniejszych ośrodków ponadlokalnych na terenie 
województwa. Przestrzeń miejską charakteryzuje wielofunkcyjność. Zostały wyraźnie 
wykształcone funkcje zewnętrzne, w tym funkcja obsługi turystyki oraz ośrodka obsługi biznesu. 
Ze względu na dogodne położenie i warunki komunikacyjne miasto wykształciło również 
funkcję transgraniczną i komunikacyjną. Gmina Biała Podlaska jest pod ciągłym wpływem 
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przestrzeni miejskiej, tworząc miejski obszar funkcjonalny na którym występuje proces 
suburbanizacji. 

Proces połączenia miasta i gminy w Miejski Obszar Funkcjonalny jest zgodny również 
z zadaniami Polityki miejskiej - Inspiracje Programu ESPON 2013, wg których krajowa 
polityka miejska powinna kierować działaniami mającymi na celu zrównoważony rozwój miast 
i ich obszarów funkcjonalnych, a także wykorzystanie ich potencjału w rozwoju całego kraju 
poprzez rozwój gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę jakości życia 
mieszkańców. 
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3. Analiza uwarunkowań formalnych wynikających z ustaleń polityki 
przestrzennej miasta i gminy Biała Podlaska w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

Na Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska składa się miasto Biała Podlaska i gmina 
Biała Podlaska. Każda z jednostek samorządu terytorialnego ma swoje odrębne Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

Na terenie miasta Biała Podlaska obecnie obowiązuje Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała Podlaska przyjęte Uchwałą 
nr XXXVI/116/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 21 kwietnia 2010r. zmienione Uchwałą 
nr XXIX/269/13 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 lipca 2013r. Zgodnie ze studium miasto 
podzielone jest na 3 pasma: 

• pasmo północne - swoim zasięgiem obejmuję historyczną część miasta, które w chwili 
obecnej pełni funkcję miejskiego centrum administracyjno-usługowego, 

• pasmo centralne - obejmuje dolinę rzeki Krzny, 

• pasmo południowe - znajduje się wzdłuż przebiegającej równoleżnikowo linii kolejowej 
relacji Warszawa - Terespol, w jej obrębie znajdują się dwa zespoły zabudowy 
wielorodzinnej oraz tereny przemysłowo-składowe. 

Obecnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
obowiązujące na terenie Gminy Biała Podlaska jest aktualizowane2. Analizując załączniki 
graficzne obowiązującego studium na terenie miasta oraz projektu załącznika do nowego 
studium gminy wiejskiej można zauważyć punkty styku na granicach administracyjnych miasta 
i gminy. Występują one na terenach zielonych, tj. korytarze ekologiczne, przy wschodniej oraz 
południowo-zachodniej granicy miasta. Ponadto punkt zbieżny obszarów administracyjnych 
stanowi korytarz ekologiczny doliny Krzny i Klukówki. W celu rozwoju funkcji obszaru, realizacji 
wspólnych inwestycji infrastrukturalnych gmina i miasto powinna dążyć do stworzenia 
spójnych zapisów w dokumentach planistycznych w obszarach połączenia gmin nie tylko 
w przypadku terenów zielonych ale również terenów przyczyniających się do rozwoju funkcji 
obszaru w oparciu o jego potencjał, w tym również terenów usługowo – produkcyjnych 
i mieszkaniowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2 Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Podlaska.  
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Ryc. 3. Połączone Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Biała Podlaska i miasta Biała Podlaska 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium Gminy Biała Podlaska i Miasta Biała Podlaska 
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W latach 2008-2013 na terenie miasta uchwalono 24 miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, z 49 obowiązujących na terenie miasta. Obejmują około 
62 % ogólnej powierzchni miasta. Obszary objęte planami miejscowymi są istotne z punktu 
widzenia kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. 

Ryc. 4. Mapa Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie m. Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy (http://www.bialapodlaska.pl/?ps=53) 

Na terenie gminy wiejskiej do 2012 r. według danych GUS uchwalono 7 miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, na terenie miejscowości: Styrzyniec, Rakowiska, 
Styrzyniec i Sławacinek Nowy, Czosnówka, Cicibór Duży oraz Woroniec. 

Polityka przestrzenna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska ma za zadanie 
zabezpieczenie całego obszaru  przed nieracjonalnym wykorzystaniem przestrzeni 
z uwzględnieniem lokalnych wartości przyrodniczych i kulturowych, a także najważniejszych 
potrzeb mieszkańców. Partnerskie działania samorządów pozwolą na wykreowanie wspólnej 
polityki przestrzennej, będącej punktem wyjścia do kreowania działań umożliwiających 
podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców. Współpraca na tym obszarze pozwoli na 
lepsze zrozumienie, poznanie swoich ograniczeń i możliwości, a co za tym idzie racjonalizację 
wydatków na cele publiczne w budżecie obydwu samorządów. 
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4. Analiza uwarunkowań przestrzennych wynikających ze stanu 
istniejącego 

 

4.1. Położenie, powierzchnia, przestrzeń i środowisko przyrodnicze 

Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska położony jest w północnej części 
województwa lubelskiego, na terenie największego powiatu województwa lubelskiego - powiatu 
bialskiego (trzeci pod względem wielkości na terenie całego kraju). W skład MOF Biała Podlaska 
o łącznej powierzchni 37 480 ha wchodzi miasto Biała Podlaska (o powierzchni 4 940 ha) oraz 
gmina wiejska Biała Podlaska (powierzchnia - 32 540 ha). Rdzeń przestrzenny Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego tworzy miasto Biała Podlaska będąca jednocześnie siedzibą powiatu 
bialskiego i gminy Biała Podlaska. 

Ryc. 5. Położenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne 

MOF Biała Podlaska położony jest na granicy dwóch mezoregionów: Zaklęsłości 
Łomaskiej (która należy do makroregionu Polesie Zachodnie) oraz Równiny Łukowskiej 
(makroregion Nizina Południowopodlaska). Ich granicę wyznacza rzeka Krzna - największy 
lewobrzeżny dopływ Bugu. 
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Ryc. 6. Położenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na tle podziału fizycznogeograficznego 

 
Źródło: opracownie własne 

Współczesny obraz budowy geologicznej i ukształtowanie terenu MOF Biała Podlaska 
zostały wykształcone w czwartorzędzie podczas zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego. 
Dolina rzeki Krzny stanowiła zasięg lodowca kontynentalnego, dlatego w północnej części 
MOF Biała Podlaska obszar ten był kształtowany przez procesy oraz zjawiska związane 
z postojem i wycofaniem lądolodu, natomiast w południowej części dominowała akumulacja 
utworów piaszczystych. 

Gleby w obszarze MOF Biała Podlaska są bardzo zróżnicowane i ich występowanie jest 
ściśle powiązane z budową geologiczną oraz użytkowaniem. Na typologię gleb mają również 
wpływ warunki klimatyczne, wodne, rzeźba terenu i działalność człowieka. 

Według Mapy glebowo-rolniczej Polski3 na terenie MOF Biała Podlaska występują gleby 
pseudobielicowe i gleby brunatne wyługowane wytworzone z piasków słabogliniastych 
i gliniastych różniej genezy. W dolinie rzecznej rzeki Krzny występują mady oraz gleby 
hydromorficzne (torfowe, murszowe, mułowo-bagienne). Natomiast na obszarach leśnych 
występują gleby rdzawe bielicowe. 

Na terenie miasta występują gleby antropogeniczne, które dzielą się na kulturoziemne - 
przekształcone pod wpływem gospodarki rolnej oraz gleby industrio- i urbanoziemne - 
występujące na terenach zurbanizowanych. 

MOF Biała Podlaska należy do zlewni rzeki Bug. Największą i najważniejszą rzeką na tym 
terenie jest Krzna, która jest lewostronnym dopływem Bugu (o długości 31,5 km na terenie MOF 
Biała Podlaska). Dopływami Krzny na tym terenie są: Zielawa, Rudka, Klukówka oraz Złota 
Krzywula. Długość odcinka miejskiego rzeki wynosi 9,75 km i dzieli miasto na dwie odmiennie 
krajobrazowo części: prawobrzeżną (południową) - w pobliży terenów podmokłych oraz 
lewobrzeżną (północną) -  suchszą, poprzecinaną pagórkami i dolinami o kierunku północno-
zachodnim. Duży wpływ na stosunki wodne w obszarze MOF Biała Podlaska ma oddziaływanie 
Kanału Wieprz-Krzna, którego infrastruktura przebiega przez gminy sąsiadujące. 

                                                           
3
 Mapa glebowo-rolnicza Polski 1:100 000, Wydawnictwo Geologiczne 1975r. 
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Ryc. 7. Wody na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne 

Warunki klimatyczne są charakterystyczne dla klimatu kontynentalnego. Cechują je duże 
amplitudy temperatury rocznej, przewaga opadów letnich nad zimowymi, krótszy okres 
wegetacji w porównaniu do zachodniej części kraju oraz krótsze okresy przejściowe. Warunki 
topoklimatyczne są uwarunkowane ukształtowaniem terenu. 

Według danych GUS, w 2013r. na terenie MOF Biała Podlaska znajdowało się zaledwie 
45,6 ha obszarów prawnie chronionych w tym w całości znajdują się na terenie gminy, są one 
kwalifikowane jako użytki ekologiczne. Brak jest obszarów Natura 2000. Ponadto znajduje się tu 
45 pomników przyrody, z czego 71% znajduje się na terenie gminy. Są to głównie drzewa, głazy 
narzutowe oraz krzewy. 

Na północ od terenu MOF Biała Podlaska znajduje się park krajobrazowy Podlaski 
Przełom Bugu wraz z otuliną, cztery rezerwaty przyrody: Stary Las, Łęg Dębowy, Szwajcaria 
Podlaska oraz Czapli Stóg, a na wschód - Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu. Na ich 
terenach znajdują się Obszary Natura 2000 zarówno specjalnej ochrony ptaków jak i siedlisk. 
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Ryc. 8. Obszary prawnie chronione w sąsiedztwie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

4.2. Demografia i sieć osadnicza 

Na układ osadniczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska składa się miasto 
Biała Podlaska oraz gmina Biała Podlaska. Miasto nie posiada oficjalnego podziału 
administracyjnego na osiedla, funkcjonują jedynie nazwy zwyczajowe osiedli związane 
z geografią miasta. Gmina podzielona jest na 41 sołectw: Cełujki, Cicibór Duży, Cicibór Mały, 
Czosnówka, Dokudów Pierwszy, Dokudów Drugi, Grabanów, Hola, Hrud, Husinka, Janówka, 
Jaźwiny, Julków, Kaliłów, Krzymowskie, Lisy, Łukowce, Michałówka, Młyniec, Ortel Książęcy, 
Perkowice, Pojelce, Porosiuki, Pólko, Rakowiska, Roskosz, Sitnik, Sławacinek Nowy, 
Sławacinek Stary, Styrzyniec, Surmacze, Swory, Sycyna, Terebela, Wilczyn, Woroniec, 
Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe, Wólka Plebańska, Zabłocie. Ze względu na położenie 
gminy wokół miasta na jej terenie postępują procesy suburbanizacyjne w szczególności na 
terenie miejscowości sąsiadujących z miastem, tj. w miejscowościach: Rakowiska, Sławacinek 
Stary, Grabanów, Czosnówka oraz Cicibór Duży. 
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Ryc. 9. Układ osadniczy na terenie MOF Biała Podlaska 

 
Źródło danych: opracowanie własne 

Według danych GUS (stan na 31 XII) w 2013 roku MOF Biała Podlaska zamieszkiwało 
71 442 osoby (o 1 080 osób więcej w porównaniu do 2007 r.). Miasto Biała Podlaska skupia aż 
81% ludności wyznaczonego obszaru. Liczba kobiet wynosiła 36 835, a mężczyzn 34 607. Na 
terenie miasta liczba osób w przeciągu ostatnich lat nieznacznie spada, natomiast na terenie 
gminy zauważalny jest nieznaczny wzrost. Jest to związane z procesem suburbanizacji. 

Wykres 1 Liczba ludności na terenie MOF Biała Podlaska w latach 2007-2013 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 
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Ze względu na większy potencjał ludnościowy miasto Biała Podlaska ma większy 
wskaźnik gęstości zaludnienia na terenie MOF-u wynosi on 1 167 os./km², na terenie gminy 
wynosi on 42 os./km². Natomiast gęstość zaludnienia MOF Biała Podlaska wynosi 191 os./km² 
i wartość wskaźnika jest znacznie większa niż dla powiatu - 41 os./km² oraz województwa 
lubelskiego - 86 os./km². 

Liczba ludności na terenie MOF Biała Podlaska jest kształtowana poprzez przyrost 
naturalny, którego wartość jest różnicą pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów, oraz 
saldo migracji, który jest różnicą pomiędzy napływem a odpływem ludności z określonego 
obszaru w danym czasie. 

W latach 2007-2013 liczba urodzeń i zgonów na terenie MOF Biała Podlaska ulegały 
zmianom, co bezpośrednio przyczyniło się do wartości przyrostu naturalnego. Najwięcej 
urodzeń żywych odnotowano w 2010r. - 803 osoby i znaczenie przewyższało liczbę zgonów. 
W kolejnych latach odnotowano znaczny spadek liczby urodzeń i wzrost liczby zgonów. 

Miejski Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym. 
Według danych GUS w 2013 r. wskaźnik ten wynosił 81. Na tle województwa lubelskiego obszar 
funkcjonalny charakteryzuje się bardzo dobrym wynikiem przyrostu naturalnego w przeliczeniu 
na 1 000 mieszkańców, który wynosi 1,1, dla porównania w powiecie bialskim -2,0, 
a w województwie lubelskim -1,4. Warto zauważyć, że w ciągu analizowanych lat, tj.2007-2013, 
w 2013 r. wartość przyrostu naturalnego jest najniższa. Najprawdopodobniej jest to 
spowodowane spadkiem ilości zawieranych małżeństw, w 2013 r. na terenie MOF Biała 
Podlaska zostało zawartych 351 małżeństw (o 69 mniej w porównaniu do roku poprzedniego) 
oraz wzrostem liczby rozwodów, na terenie miasta Biała Podlaska w 2013r. dano 161 rozwodów 
(o 66 więcej w porównaniu do 2012r.) dla gminy nie ma podanych danych. 

Tabela 1 Przyrost naturalny na terenie MOF Biała Podlaska w latach 2007-2013 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Urodzenia 
żywe 

710 761 794 803 735 731 683 

Zgony ogółem 598 559 562 533 541 547 602 
Przyrost 

naturalny 
112 202 232 270 194 184 81 

Przyrost 
naturalny na 

1000 
mieszkańców 

157,7 265,4 292,2 336,2 263,9 251,7 118,6 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Porównując potencjał demograficzny poprzez przyrost naturalny na 1 000 ludności 
miasto Biała Podlaska bardzo dobrze wypada na tle innych miast subregionalnych z Polski 
Wschodniej. Przez cały analizowany okres utrzymuje się na dodatnim poziomie, wahania są 
niewielkie. 
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Wykres 2 Przyrost naturalny na 1 000 ludności w wybranych miastach subregionalnych Polski Wschodniej 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Potencjał ludnościowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska jest osłabiony 
przez ujemne saldo migracji (-150 w 2013 roku). Na terenie miasta utrzymuje się na dość 
wysokim poziomie (w 2013r. wynosiło -295), natomiast na terenie gminy przyjmuje wartości 
dodatnie. Jest to związane z procesem suburbanizacji tj. osiedlaniem się mieszkańców miasta na 
terenach podmiejskich. Suburbanizacja na terenie gminy wiejskiej Biała Podlaska jest wyraźnie 
widoczna na terenach miejscowości: Rakowiska, Sławacinek Stary, Grabanów, Czosnówka oraz 
Cicibór Duży. 

Wykres 3 Saldo migracji na 1000 mieszkańców w latach 2007-2013 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Na tle wybranych miast Polski Wschodniej wskaźnik salda migracji  na 1 000 
mieszkańców w Białej Podlaskiej wypada całkiem nieźle. Pomimo utrzymującej sie wartości 
ujemnej, wartość tego wskaźnika ulega niewielkim wahaniom, niestety z tendencją spadkową. 
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Wykres 4 Saldo migracji na 1 000 ludności w wybranych miastach subregionalnych Polski Wschodniej 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Występowanie zjawiska suburbanizacji potwierdza również liczba zameldowań z miasta 
w gminie Biała Podlaska (268) oraz wymeldowania na wieś z miasta (392), obie dane 
statystyczne w 2013r. zwiększyły znacznie swoje wartości w porównaniu do roku poprzedniego. 
Głównymi przyczynami tego zjawiska jest chęć mieszkańców osiedlania się w domach 
jednorodzinnych, zamiast w domach wielorodzinnych, poprawa bezpieczeństwa oraz 
atrakcyjność terenów podmiejskich. 

Wykres 5 Zjawisko suburbanizacji na terenie miasta i gminy Biała Podlaska 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Zmiany struktury ludności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska wyraźnie 
wskazują na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Proces ten jest widoczny poprzez 
spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) na analizowanym terenie 
oraz wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Proces ten jest wynikiem korzystnego 
zjawiska, jakim jest wydłużenie się trwania życia ale i niekorzystnym - niskim poziomem 
dzietności. Zjawisko to w przyszłości spowoduje wzrost liczby i odsetka ludzi w starszym wieku, 
co wpłynie na zmniejszenie się podaży siły roboczej na rynku pracy oraz utrudnienia w systemie 
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zabezpieczenia społecznego. Według danych GUS od 2007r. do 2013r. na terenie MOF Biała 
Podlaska liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmalała o 1 430 osób, natomiast liczba 
ludności w wieku poprodukcyjnym w analizowanym przedziale czasowym wzrosła o 
2 487 osób. Warto podkreślić, że zaobserwowany trend dotyczy zarówno obszaru miejskiego jak 
i wiejskiego. W przypadku ludności w wieku produkcyjnym na terenie miasta Biała Podlaska do 
2010 roku następował wzrost liczby osób w tej kategorii, a następnie spadek. Natomiast na 
terenie gminy wiejskiej Biała Podlaska w przeciągu analizowanych lat następuje stały wzrost 
liczby ludności w wieku produkcyjnym. Obecna struktura ludności według grup ekonomicznych 
wieku jest dla obszaru funkcjonalnego korzystna ze względów gospodarczych i społecznych, 
jednak ze względu na wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (o 3,3% od 2007r.) 
sytuacja ta najprawdopodobniej ulegnie zmianie. 

Wykres 6 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Prognoza demograficzna dla powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska do roku 2035 
wskazuje na utrzymanie się niekorzystnych trendów demograficznych. Przedstawione dane 
statystyczne są dostępne na poziomie powiatu, a ich analiza może być podstawą do 
prognozowania sytuacji demograficznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska. Analizy dokonano na podstawie prognozowanych danych Głównego Urzędu 
Statystycznego. Pozwolą na określenie kierunków zmian, jakich należy się spodziewać zarówno 
na tym terenie jak i na terenie całego województwa, a nawet na terenie kraju. 

Analiza prognozy demograficznej wykazuje niekorzystną tendencje zmian zarówno na 
terenie miasta jak i powiatu. Zgodnie z przewidywaniami w 2035r. powiat bialski będzie 
zamieszkiwało 100 751 osób, tj. o 11 591 osób (ok. 10%) mniej niż w 2011r., na obszarze 
miejskim mniej o 2 680 osób (ok. 12%), a na obszarze wiejskim o 8 911 osób (10 %). Miasto 
Biała Podlaska zgodnie z prognozą, w 2035r., będzie zamieszkiwało 50 769 osób, o 6 363 osób 
mniej (o 11%) niż w 2011r. Ponadto w 2035r. nadal będzie więcej kobiet niż mężczyzn o 2 081. 
Obserwowane trendy demograficzne będą miały niekorzystny wpływ, w przeciągu najbliższych 
lat, m.in. na rynek pracy jak i system ubezpieczeń społecznych. Zmniejszanie się liczby ludności 
w wieku produkcyjnym, będzie dotyczył najprawdopodobniej ludności w wieku mobilnym, 
nawet przy uwzględnieniu ustawowego przesunięcia wieku emerytalnego (począwszy od 
2013r.). 



 

 
 

St
ro

n
a 

2
1
 

Wykres 7 Prognoza zmian liczby ludności w powiecie bialskim w latach 2011-2035 (obszar miejski, obszar 
wiejski) 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Wykres 8 Prognoza zmian liczby ludności w powiecie m. Biała Podlaska w latach 2011-2035 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Głównymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na prognozę liczby ludności, są migracje 
wewnętrzne i zagraniczne. Wartości migracji wewnętrznych, zarówno w powiecie bialskim jak 
i w mieście Biała Podlaska, będą malały zarówno w napływie jak i odpływie ludności. Taka 
tendencja dotyczy całego województwa lubelskiego. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianą 
miejsca zamieszkania młodych ludzi. Analiza migracji zagranicznych na pobyt stały wskazuje na 
zmiany napływu i odpływu ludności, napływ może zwiększyć się o ok. 1/3, natomiast odpływ 
zmniejszy się o 1/2. 

Najprawdopodobniej w przeciągu najbliższych lat nie należy się spodziewać zmian, które 
mogłyby zapewnić stabilny rozwój demograficzny. Na przyszłą dzietność będą miały wpływ 
przede wszystkim zmniejszająca się ilość zawieranych małżeństw oraz zmiany w trendzie 
urodzeń, a także utrzymująca się wysoka skala emigracji czasowej młodych ludzi za granicę. 

Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska, tak jak inne miasta i gminy w Polsce, bryka 
się z podobnymi problemami demograficznymi. Występuje tu zjawisko suburbanizacji, które 
postrzegane jest jako zjawisko negatywne. Rozlewanie się miast (urban sprawl) wpływa 
niekorzystnie na infrastrukturę, często jest rozproszona, słabo rozbudowana i mało 
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funkcjonalna, a także na środowisko przyrodnicze. W ujęciu środowiskowym zjawisko 
suburbanizacji zmniejsza powierzchnię łąk i pól uprawnych na skutek wzrostu nieregularnej 
zabudowy podmiejskiej. Dzięki zjawisku suburbanizacji na terenie MOF Biała Podlaska 
zauważalny jest stały wzrost liczby ludności. Ludność zmienia miejsce zamieszkania, 
przeprowadzając się z terenu miasta na teren gminy o czym świadczą dane statystyczne ale nie 
opuszczają terenu MOF. Pozytywnym zjawiskiem jest również dodatni przyrost naturalny, który 
wpływa na wzrost liczby ludności oraz na poprawę struktury wieku ludności. 

Kolejnym problemem jest starzenie się społeczeństwa. Z punktu widzenia społecznego 
wydłużenie się długości życia jest zjawiskiem pozytywnym ale stawia wyzwania dla polityki 
socjalnej gdyż pojawia się potrzeba tworzenia programów gwarantujących dostęp do usług 
socjalnych i zdrowotnych. 

4.3. Infrastruktura komunikacyjna oraz ocena dostępności komunikacyjnej 
przestrzeni miejskiej 

Istotnym czynnikiem wpływającym w dużym stopniu na rozwój miasta i jego 
najbliższego obszaru jest dostępność komunikacyjna. Infrastrukturę komunikacyjną na terenie 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska tworzy: infrastruktura drogowa, 
infrastruktura kolejowa oraz infrastruktura informatyczna. 
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Ryc. 10. Układ komunikacyjny na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne 

Drogowy szkielet komunikacyjny miejskiego obszaru składa się z dwóch podukładów: 
północnego i południowego rozdzielonych rzeką Krzną. Na terenie miasta północną część 
charakteryzuje układ promienisty, zamknięty od północy obwodnicą miasta, którą stanowi 
droga krajowa nr 2 Świecko – Poznań – Warszawa – Terespol, będącą polską częścią 
międzynarodowego szlaku komunikacyjnego (będąca w strukturze Europejskiej Sieci 
Transportowej TEN – T) E30 z Cork (Irlandia) do Omska (Rosja). Wg generalnego pomiaru 
ruchu w 2010r. średni dobowy ruch (SDR) dla odcinka drogi stanowiącego obwodnicę miasta 
wynosił 7 196 pojazdów silnikowych ogółem, z czego 1 749 stanowiły samochody ciężarowe. 
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W wyniku podjętych działań inwestycyjnych zauważalna jest poprawa drogi krajowej 
potwierdza to ocena zawarta w Studium Programowo – Przestrzennym Integracji Systemów 
Komunikacji w Województwie Lubelskim. 

Zgodnie z zapisami legislacyjnymi oraz krajowymi średniookresowymi dokumentami 
planistycznymi Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska ma realne szanse na dalszą poprawę 
oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzięki budowie odcinka autostrady A2 Warszawa 
– Kukuryki z węzłem „Cicibór” na terenie gminy Biała Podlaska.4 Niepokojący jest fakt, iż plany 
budowy wspomnianego odcinka autostrady do 2020 roku nie zostały ujęte w programie 
implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.5 

 
Ryc. 11. Docelowa sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce 

 
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6329/docelowy-
uklad-autostrad 

Południowy układ komunikacyjny miejskiego obszaru funkcjonalnego wyróżnia linia 
kolejowa oraz droga wojewódzka nr 812 klasy GP6, która przebiega południkowo we wschodniej 
część regionu łącząc Białą Podlaskę z Włodawą, Chełmem i Krasnymstawem. Średni dobowy 
ruch pojazdów (SDR) ogółem wg pomiaru w 2010r. dla odcinka Łomazy – Biała Podlaska 
wynosił 5 449 pojazdów samochodowych. W kierunku północnym droga ta stanowi 
przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 811 klasy GP prowadzącej z Białej Podlaskiej przez 
Konstantynów do Sarniaki w kierunku Białegostoku. Ze względu na dostępność do stolicy 

                                                           

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1446), Strategia Rozwoju Transportu do 2020 
roku. 
5 Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030r.) 
6 Klasy techniczne dróg wojewódzkich: (GP) drogi główne ruchu przyspieszonego, (G) drogi główne, (Z) 
drogi zbiorcze. 
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województwa – Lublina, kluczowe znaczenie ma droga krajowa nr 19 oraz droga wojewódzka 
nr 812 i 815. Szczególnie niektóre odcinki dróg wojewódzkich z uwagi na zły stan wymagają 
modernizacji.7 Z uwagi na następujące kryteria: rangę w układzie dróg wojewódzkich oraz 
natężenie ruchu (średni SDR 3 730 P/dobę, od 1 434 do 6 452 P/dobę) w planowanym katalogu 
zadań inwestycyjnych ujętych w Planie rozwoju sieci dróg wojewódzkich zakwalifikowana 
została droga nr 812. Obszar miejski cechuje słaba dostępność do stolicy województwa, która 
wynosi od 120 do 150 minut (czas przejazdu samochodem).8 Jest to najsłabszy wynik spośród 
wszystkich miast subregionalnych województwa lubelskiego. Podobny wynik obszar miasta 
osiąga jeżeli chodzi dostępność do Lublina pociągiem. Atutem wpływającym na konkurencyjność 
miejskiego obszaru w regionie jest dostępność drogowa i kolejowa do Warszawy oraz do 
największego portu lotniczego w Polsce - Lotniska Chopina. 

Tabela 2 Dostępność komunikacyjna miasta Biała Podlaska 
Lokalizacja Nr drogi Odległość (km) Czas dojazdu (h) 

Port Lotniczy „Lublin” (Świdnik) DK2, DK19, DW829 139 1,50 
Lublin (dworzec autobusowy, bus, 
kolejowy) 

E30 i S19 
lub 
DW 812, 815, DK 19 

130 
 

161 

1,44 
 

2,20 
Warszawa DK2 162 2,10 
Lotnisko Chopina DK2 167 2,20 
Rzeszów – Jasionka DK2, DK19 283 3,5 
Białystok DW811/DK19 146 2,06 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie https://www.google.pl/maps, 31.10.2014r. 

Oprócz wymienionych dróg krajowych i wojewódzkich duże znaczenie związane 
z wewnętrzną dostępnością miejskiego obszaru ma wewnętrzny układ komunikacyjny, który 
składa się z 11 km dróg krajowych, 7 km dróg wojewódzkich, 55 km dróg powiatowych oraz 
142 km dróg gminnych. 

                                                           

7 Zgodnie z oceną stanu dróg zawartą w Planie rozwoju dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na 
lata 2012 – 2020. 
8 T. Komornicki, P. Rosik, M. Stępniak: Analiza dostępności transportowej w poszczególnych gałęziach 
transportu, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Warszawa, 2010 (ekspertyza dla 
Ministerstwa Infrastruktury). 
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Ryc. 12. Natężenie ruchu na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego 
w mieście Biała Podlaska na lata 2008-2015 
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Z analizy natężenia ruchu na terenie miasta i gminy wiejskiej wynika, iż najbardziej 
obciążona ruchem jest droga wojewódzka oraz krajowa szczególnie na terenie miasta. 
Charakterystyczną cechą układu wewnętrznego ulic jest brak w jego strukturze ulic 
dwujezdniowych, poza jedną ulicą i nielicznymi bardzo krótkimi odcinkami w rejonie 
skrzyżowań. 

Pomimo realizacji w latach 2008-2013 modernizacji ulic wraz z infrastrukturą 
w szczególności: 

� ulicy Sidorskiej z drogą krajową nr 2 poprzez wybudowanie ulicy Aleja Solidarności 
w nowym przebiegu wraz z budową nowego mostu oraz przebudową istniejącego 
odcinka do drogi krajowej nr 2; 

� ulic Terebelskiej z ul. Sobieskiego poprzez wybudowanie nowego odcinka ulicy 
Jana II Kazimierza; 

� ulicy Piłsudskiego z ul. Janowską – poprzez wybudowanie nowego odcinka ulicy 
Przechodniej wraz z parkingiem; 

� budowa nowych ulic: Celników Polskich, Budowlana, Elektryczna; 
� budowa kładki dla pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy Droga Wojskowa; 
� wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach miasta na łącznej powierzchni około 

40 000 m2; 
� modernizacja dwóch mostów; 
� przebudowa ulicy Terebelskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do drogi krajowej nr 2 

(poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności dwóch skrzyżowań w ciągu ulicy poprzez 
budowę dwóch skrzyżowań); 

� wykonanie około 3 000 m2  nowych nawierzchni chodników, 8 zatok i 3 pętli 
autobusowych; 

� poprawa organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. poprzez 
przebudowę sygnalizacji świetlnych oraz wprowadzenie 4 stref zamieszkania; 

� doprowadzono również do przebudowy drogi krajowej nr 2 o długości 11 km 
i powierzchni łącznej około 170 000 m2; 

� parametry techniczne oraz stan dróg w większości nie odpowiada ciągle zwiększającemu 
się obciążeniu ruchem spowodowanym m.in. wzrastającą rolą miasta jako prężnego 
ośrodka subregionalnego oraz obsługi transportu i ruchu transgranicznego. 
Ważnym elementem miejskiego obszaru funkcjonalnego szczególnie ze względu na 

układ osadniczy, który został poddany analizie w podrozdziale 4.2., są drogi powiatowe i gminne 
również w kontekście funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

Potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej na terenie miasta Biała 
Podlaska do 2020 roku oceniane są na poziomie 250 mln zł. 

W skład miejskiej infrastruktury drogowej wchodzą również parkingi, ścieżki rowerowe, 
obiekty inżynierskie w tym 7 mostów oraz przydrożna infrastruktura oświetleniowa. 

Tabela 3 Parkingi na terenie miasta Biała Podlaska 

Rodzaj parkingu 
Ilość miejsc 

2006 2013 

wydzielone dla samochodów osobowych 985 1273 
w tym gruntowe 75 75 
przyuliczne 1700 1700 
w tym  gruntowe 100 100 
wydzielone dla samochodów ciężarowych brak 3 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych UM Biała Podlaska 
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W związku z umacnianiem i rozwijaniem się funkcji miejskich pomimo znacznego 
przyrostu w omawianym okresie miejsc parkingowych problemem pozostaje wciąż ich 
niewystarczająca ilość szczególnie w obrębie centrum miasta oraz w strefach zamieszkania. 

Sieć ścieżek rowerowych obejmuje wschodnią część miasta, w omawianym okresie 
wybudowano około 4 km ścieżek rowerowych (w ramach budowy i przebudowy 
Alei Solidarności). W wyniku przeprowadzenia działań inwestycyjnych łączna długość ścieżek 
na terenie miasta wzrosła do 6,708 km. 

Tabela 4 Długość poszczególnych ścieżek rowerowych na terenie miasta 
Nazwa ulicy Długość (km)  Rodzaj nawierzchni 

Północna 1 kostka brukowa 
Tysiąclecia 1,283 kostka brukowa 
Zamkowa 0,266 kostka brukowa 
Solidarności 3,389 masa asfaltowa 
Terebelska (za obwodnicą miasta) 0,575 kostka brukowa 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Biała Podlaska 

Natomiast na terenie gminy istnieje ścieżka rowerowa na przedłużeniu miejskiej 
ul. Warszawskiej wzdłuż drogi krajowej na odcinku około 3.8 km. Ponadto w ramach realizacji 
projektu stworzono sieć turystycznych szlaków rowerowych pn. „Kraina pereborem tkana”: 

- szlak czerwony (Ginących zawodów) – 125 km, 

- szlak zielony (im. J. I. Kraszewskiego) – 64 km, 

- szlak niebieski, 

- szlak żółty. 
Miasto posiada plany rozbudowy sieci ścieżek rowerowych, dokonano również ich 

klasyfikacji na: główne, lokalne, rekreacyjne. Z uwagi na rozszerzanie się funkcji miejskiej 
istnieje potrzeba wydłużenia miejskich ścieżek rowerowych na teren gminy wiejskiej. W tym 
celu mogą zostać wykorzystane w części turystyczne szlaki rowerowe na terenie gminy. 
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Ryc. 13. Istniejące i planowane ścieżki i szlaki rowerowe na terenie MOF Biała Podlaska 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Biała Podlaska i UG Biała Podlaska 

Miasto dysponuje własną komunikacją autobusową. Od 2008r. podmiotem 
zarządzającym komunikacją miejską jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej, na 
którego zlecenie linie obsługiwane są przez autobusy dwóch podmiotów: 

� 8 linii stałych, oznaczonych literami od „A” do „H” (częstotliwość ok. 30 minut) i jedną 
linię „T” – Terebelska pętla - cmentarz komunalny - przez miejską jednostkę: Miejski 
Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., 

� linia „I” oraz linia „P” – Dworzec PKP – cmentarz komunalny - przez prywatny podmiot 
PKM Wiczuk. 

Linia T i P jeżdżą w weekendy, tj. sobota, niedziela i święta. 
Na podstawie porozumienia międzygminnego wykonywane są kursy poza granice 

administracyjne miasta. 
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Ryc. 14. Schemat komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej 

 
Źródło: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej 

W omawianym okresie usprawnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej były 
wprowadzane na podstawie programów: „Program rozwoju systemu transportu publicznego 
w mieście Biała Podlaska” oraz „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w mieście 
Biała Podlaska na lata 2008 – 2015”. 

W ramach realizacji projektu pn. „Racjonalizacja systemu transportu publicznego 
w mieście Biała Podlaska – II etap” dokonano zakupu taboru samochodowego, rozbudowano 
i zmodernizowano ulice, wykonano zatoki autobusowe, zmodernizowano infrastrukturę 
przystankową, wyposażono transport publiczny w systemy: monitoringu bezpieczeństwa 
pojazdów, obszarowego sterowania i nadzoru, informacji pasażerskiej oraz wprowadzono bilet 
elektroniczny. Jednocześnie dokonano zmiany częstotliwości kursowania autobusów oraz 
przeprowadzono zmiany w taryfach opłat (opłaty za bilety – najniższe w kraju), które 
preferowały pasażerów systematycznie korzystających z komunikacji miejskiej. 
Z prowadzonych systematycznych badań napełnień pasażerów na wszystkich kursach wynika, iż 
do 2013r. nastąpił wzrost o ok. 25% w stosunku do badań w 2008r. 

Obok miejskiego transportu publicznego ważnym elementem jest komunikacja 
dalekobieżna, którą umożliwia dworzec autobusowy zlokalizowany w centrum miasta jak 
i dworzec kolejowy w odległości ok. 2 km. Transport drogowy zapewniają prywatne 
przedsiębiorstwa oferujące oprócz połączeń lokalnych połączenia komunikacyjne z: Lublinem, 
Chełmem, Białymstokiem, Siedlcami, Warszawą. Po upadku PKS Biała Podlaska ilość i kierunek 
połączeń uległ zmniejszeniu. Alternatywą dla mieszkańców są połączenia kolejowe w kierunku: 
Terespola, Lublina, Warszawy, Łodzi oraz międzynarodowe do Mińska i Moskwy. Istotny wpływ 
na komfort podróżowania ma zakończony w 2014r. remont dworca PKP. Dostępność kolejową 
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zapewnia linia kolejowa 2 stanowiąca część magistrali kolejowej E20. Z uwagi na swoją rangę - 
kluczowa linia kolejowa o znaczeniu państwowym w osi wschód - zachód, z dużym ruchem 
pasażerskim oraz towarowym, linia ta jest przedmiotem systematycznej modernizacji, która na 
tle innych linii w Polsce jest już zaawansowana. Docelowo planowane jest osiągnięcie 
parametrów technicznych umożliwiających prowadzenie ruchu pasażerskiego z prędkością do 
160 km/h (ruch pasażerski) i 120 km/h (ruch towarowy). W ramach prowadzonej modernizacji 
przez PKP PLK S.A. bezpośrednio w obszarze MOF Biała Podlaska przygotowywana jest 
m.in. dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji dla stacji Biała Podlaska następujących 
zadań: 

� przejazd kolejowy kat. „A” zostanie zastąpiony bezkolizyjnym skrzyżowaniem drogi 
publicznej (ul. Lubelska) z linią kolejową (wiadukt kolejowy); 

� przejście dla pieszych (od peronu nr 2 do budynku stacyjnego) z wydłużonym tunelem 
pod torami kolejowymi w kierunku południowym z wyjściem do ul. Dokudowskiej; 

� przystanek osobowy Biała Podlaska Rozrządowa; 
� droga dojazdowa od ul. Młyńskiej do przystanku osobowego Biała Podlaska Rozrządowa 

oraz wybudowanie drogi dojazdowej od ul. Sidorskiej do nowobudowanej rampy 
kolejowej zlokalizowanej Biała Podlaska Rozrządowa9. 

INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA - TRANSPORT 

Na rozwój gospodarczy obszaru wpływ ma położone w bliskim sąsiedztwie MOF Biała 
Podlaska jeden z największych w Polsce i Europie centrów logistycznych. Centrum logistyczne to 
ważne ogniwo w łańcuchu transportu towarowego, jedna z podstawowych form integracji 
systemów transportu wykorzystywanych do przewozu, magazynowania oraz dystrybucji 
ładunków pomiędzy poszczególnymi podsystemami. Warunkiem powodzenia centrum 
logistycznego, które powstało jest położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych 
paneuropejskim korytarzu transportowym nr II Berlin – Warszawa – Moskwa, w ciągu 
magistralnej linii kolejowej E20, będącej przedłużeniem magistrali Transsyberyjskiej, przy 
drodze krajowej nr 2/E30 na styku dwóch systemów kolejowych tj. zachodnioeuropejskiego 
korzystającego z torów o szerokości 1 435 mm i wschodnioeuropejskiego o torach 1 520 mm. 
Jest to doskonałe zaplecze do obsługi wymiany handlowej Wschodu z Zachodem – będąc tym 
samym pomostem pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Rosją czy Chinami. 

Na bazie zespołu terminali na obszarze  ponad 110 ha powstało Eurocentrum 
Logistyczne, zwane też Wschodnim Centrum Logistycznym, którego inwestorem było PKP Cargo 
S.A. Swoim zasięgiem Eurocentrum obejmuje stacje: Małaszewice, Terespol, Kobylany, Bór, 
Chotyłów oraz tzw. leśne terminale przeładunkowe: Raniewo, Kowalewo, Wólka i Podsędków. 
W opisanym obszarze swoją działalność koncentrują firmy z branży logistyczno – transportowej 
tworząc infrastrukturę przeładunkową, przykładem może być Centrum Logistyczne Europort. 

W pobliżu „suchego portu” znajduje się Wolny Obszar Celny, na który towary mogą być 
wprowadzane bez płacenia należności celnych i podatkowych oraz bez konieczności składania 
zabezpieczenia tych należności. 

Powstałe centrum logistyczne stworzyło możliwość połączenia przewozów kolejowych 
z drogowymi oraz lotniczymi, z możliwością wykorzystania do tego celu lotniska w Białej 
Podlaskiej. Dostęp do komunikacji lotniczej w sposób radykalny wzmacnia rolę centrów 
logistycznych i stanowi bodziec przyciągający poważnych inwestorów. 

 
                                                           

9 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach. 
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Ryc. 15. Oddziaływanie infrastruktury logistycznej na MOF Biała Podlaska 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

W pobliżu opisywanego centrum logistycznego stanowiącego zespół terminali przeładunkowych 
znajdują się trzy drogowe przejścia z Białorusią: 

� Kukuryki – Kozłowiczy (z terminalem samochodowym w Koroszczynie, 600 miejsc 
parkingowych), 

o drogowe przejście graniczne – ruch towarowy; 
� Terespol – Brześć, 

o drogowe przejście graniczne – ruch osobowy, 
o kolejowe przejście graniczne – ruch osobowy i towarowy; 

� Sławatycze – Domaczewo, 
o drogowe przejście graniczne – ruch osobowy. 
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INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA 

Szczególne znaczenie dla rozwoju obszaru ma cyfryzacja rozumiana, jako powszechny 
dostęp do szerokopasmowego Internetu zgodnie z założeniami strategii „Europa 2020” 
(a zwłaszcza inicjatywy Europejska Agenda Cyfrowa), w tym wolny dostęp do Internetu 
w przestrzeni publicznej. Nieodłącznym elementem cyfryzacji jest sieć telekomunikacyjna, która 
na terenie miasta jest dobrze rozwinięta. 

Ryc. 16. Infrastruktura telekomunikacyjna na terenie MOF Biała Podlaska 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDOT oraz UM Biała Podlaska, UG Biała Podlaska 

Danych dotyczących dostępu do Internetu na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska dostarcza analiza studium wykonalności dla projektu pt. „Sieć 



 

 
 

St
ro

n
a 

3
4
 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” oraz „Raport pokrycia Polski 
infrastrukturą telekomunikacyjną w 2013r.”10. 

Jak wynika z inwentaryzacji przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (PT) dysponującymi 
elementami infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie MOF Biała Podlaska jej 
rozmieszczenie obejmuje cały obszar natomiast rodzaj i intensywność występowania jest 
zależny w dużej mierze od sieci osadniczej. 

Ryc. 17. Lokalizacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie MOF Biała Podlaska 

 

 
Źródło: Raport pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną w 2013 r., UKE sierpień 2014 

                                                           

10 Urząd Komunikacji Elektronicznej 
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Dokładniejszej inwentaryzacji wraz z kategoryzacją dostarcza studium wykonalności 
projektu pt. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Na obszarze funkcjonalnym miasta, 
w poszczególnych miejscowościach dominują obszary „białe” „B”11, jeżeli chodzi o kryterium 
„tradycyjnych” usług szerokopasmowych to poza obszarami białymi występują „szare – 
problematyczne” „SP” w następujących miejscowościach: Cicibór Duży, Cicibór Mały, 
Czosnówka, Grabanów, Jaźwiny, Kaliłów, Nowy Sławacinek, Ortel Książęcy Drugi, Ortel Książęcy 
Pierwszy, Porosiuki, Rakowiska, Roskosz, Stary Sławacinek, Styrzyniec, Swory, Terebela, 
Woroniec, Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe, Wólka Plebańska, Zabłocie. Natomiast 
odmienna sytuacja występuje na terenie miasta Biała Podlaska, które zostało zakwalifikowane 
jako „szary nieproblematyczny” „SN” w zakresie tradycyjnych usług szerokopasmowych. 

Sytuacja ulega znaczącej poprawie w wyniku realizacji projektu dotyczącego budowy 
sieci szerokopasmowej. Przez Miejski Obszar Funkcjonalny przebiegać będzie szkielet sieci wraz 
z jej węzłami. Węzeł szkieletowy zostanie zlokalizowany na terenie miasta Biała Podlaska, 
natomiast węzły dystrybucyjne w miejscowościach Hrud i Swory. 

                                                           

11 „białe” (B): całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych), 
niezbędnych do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym 
poziomie, a także brak przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących takie usługi; 
„szare” (S): istnieje infrastruktura szkieletowo – dystrybucyjna tylko jednego operatora 
telekomunikacyjnego (zazwyczaj operatora „zasiedziałego”), co oznacza istnienie punktów 
dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie i brak konkurencji na poziomie infrastruktury 
szkieletowo-dystrybucyjnej; w poszczególnych miejscowościach usługi szerokopasmowego dostępu do 
Internetu są oferowane przez jednego przedsiębiorę telekomunikacyjnego albo przez kilku 
przedsiębiorców, korzystających jednak z usług hurtowych tego samego operatora infrastruktury 
szkieletowo – dystrybucyjnej; 
„czarne” (C): istnieje infrastruktura szkieletowo – dystrybucyjna co najmniej dwóch operatorów 
telekomunikacyjnych umożliwiająca zapewnienie podaży usług szerokopasmowego dostępu to Internetu 
na założonym poziomie (istnieją tam zatem co najmniej dwa punkty dystrybucyjne różnych operatorów), 
a usługi szerokopasmowego dostępu Internetu są oferowane poprzez konkurujących ze sobą 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 
 



 

 
 

St
ro

n
a 

3
6
 

Ryc. 18. Lokalizacja węzłów dostępowych do sieci szerokopasmowej na terenie MOF Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie studium wykonalności do projektu pt. "Sieć Szerokopasmowa 
Polski Wschodniej" 

Istotnym elementem powstającej infrastruktury sieci szerokopasmowej jest 
tzw. „ostatnia mila” polegająca na budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą 
telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem 
dystrybucyjnym Internetu, a użytkownikiem końcowym w miejscowościach, w których nie 
istnieje i nie jest planowana budowa najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu. 
Wg stanu na wrzesień 2014r. infrastrukturę „ostatniej mili” na terenie MOF Biała Podlaska 
tworzy na terenie miasta 3 operatorów (Tau Internet, Inster, Orange). 

4.4. Infrastruktura techniczna 

STAN INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Jednym z elementów infrastrukturalnych niezbędnych do rozwoju obszaru oraz 
w zasadniczy sposób wpływający na ochronę środowiska jest sieć wodno – kanalizacyjna. Stan 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie MOF Biała Podlaska pomimo znacznych 
postępów dokonanych w ostatnich latach nadal nie jest zadowalający, w szczególności jeżeli 
chodzi o oczyszczalnię ścieków wraz z przepompownią centralną. 

Za gospodarkę wodno-ściekową na terenie miasta oraz części gminy wiejskiej 
odpowiada przedsiębiorstwo Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o., które 
w swojej strukturze organizacyjnej ma następujące zakłady: Zakład Zaopatrzenia w Wodę, 
Zakład Oczyszczania Ścieków, Zakład Sieci Kanalizacyjnych oraz Zakład Gospodarowania 
Odpadów. 
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Problem z dostępnością do kompleksowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
zauważalny jest przede wszystkim na terenie gminy wiejskiej. Na przestrzeni lat 2007 – 2012 
odsetek ludności MOF Biała Podlaska korzystającej z sieci wodociągowej wzrósł, dla miasta 
z 92,6% do 97,1% (wskaźnik dynamiki 4,6%) oraz na terenie gminy wiejskiej 34,8% do 42,3% 
(wskaźnik dynamiki 17,73%). Na terenie miasta woda do odbiorców dostarczana jest układem 
pierścieniowo – rozdzielczym z dwóch stacji wodociągowych przy ul. Narutowicza i przy 
ul. Sitnickiej. Stacja wodociągowa przy ul. Narutowicza pobiera wodę z dziesięciu studni 
głębinowych znajdujących się na błoniach nadrzecznych, w pradolinie rzeki Krzny. Woda 
wydobywana jest z warstw czwartorzędnych i z warstwy jurajskiej (jedna studnia). Stacja 
wodociągowa „Sitnicka” wydobywa wodę ze studni głębinowej zlokalizowanych pomiędzy 
ul. Sitnicką a ul. Królowej Jadwigi. Ujęcie to składa się z trzech studni pozyskujących wodę 
z warstw trzeciorzędnych i jednej warstwy jurajskiej. 

Ryc. 19. Infrastruktura wodociągowa na terenie MOF Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 

Woda pitna dostarczana jest do odbiorców mieszkających na terenie Białej Podlaskiej, 
a od 1997r. również poza jej granicami. W mieście znajduje się 314,5 km sieci i przyłączy 
wodociągowych w tym: sieć magistralna - 5,7 km, sieć uliczna (rozdzielcza) - 181,3 km, 
przyłącza wodociągowe - 127,5 km. Wg stanu na koniec 2014r. odsetek osób korzystających 
z wody wodociągowej w mieście wynosi ok. 98,8% ludności miasta. W mieście podłączonych jest 
7 100 budynków mieszkalnych i innych obiektów. Do miejskiego systemu wodociągowego 
dołączone są sieci wodociągowe gminy Biała Podlaska o długości 105 km z następujących 
miejscowości: Sławacinek Stary i Nowy, Styrzyniec, Sitnik, Łukowce, Rakowiska, Grabanów, 
Grabanów Kolonia, Kaliłów, Woskrzenice Duże i Małe, Czosnówka, Sycyna i Hola. 
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Stan techniczny miejskiej sieci wodociągowej jest dość dobry, o czym świadczy niska 
awaryjność: 0,6 – 0,8 awarii na 1 km. Ze względu, iż sieć wodociągowa ponad 10 letnia stanowi 
około 70% całkowitej sieci należy liczyć się z możliwą tendencją wzrostową awaryjności, 
w szczególności sieci wykonanych z rur stalowych i żeliwnych, a tym samym potrzebą wymiany 
lub renowacji poszczególnych odcinków sieci. 

Na terenie gminy ujęcia wód zlokalizowane są w miejscowościach: Woroniec, Swory oraz 
Roskosz. W ramach projektu pt. „Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska” 
w miejscowościach: Krzymowskie, Polejce, Pólko, Sławacinek Nowy, Styrzyniec, Sycyna, 
Zabłocie, Swory wybudowano sieci wodociągowe o długości ponad 64 km, zmodernizowano 
stację ujęcia oraz uzdatniania wody w miejscowości Swory. Łącznie 39 miejscowości na 45 jest 
zwodociągowanych. 

Łączna długość sieci wodociągowej MOF Biała Podlaska wg stanu na 2013r. wynosi 
347,00 km z czego około 52% znajduje się na terenie miasta. W stosunku do średniej regionu 
dynamika rozbudowy sieci wodociągowej w omawianych latach jest zadowalająca i kształtuje 
się na poziomie 21% (region – 10%), przy czy należy podkreślić, że największy przyrost 
odnotowano na terenie gminy wiejskiej – 38%. 

Wykres 9 Przyrost długości sieci wodociągowej na terenie MOF Biała Podlaska w latach 2007-2012 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Na terenie miasta funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków, mechaniczno - biologiczna 
z przeróbką osadów i wytwarzaniem biogazu (8400 RLM). Oczyszczalnia wybudowana została 
w latach 1968 – 1972 głównie pod potrzeby przemysłu włókienniczego. W późniejszych latach 
oczyszczalnia była kilkakrotnie modernizowana i przebudowywana. W trakcie ostatnio 
przeprowadzonej modernizacji w latach 1998–2000 usprawniono węzeł mechanicznego 
oczyszczania, wprowadzono zmiany w technologii zorientowane w kierunku biologicznego 
usuwania związków biogennych oraz usprawniono proces fermentacji osadu wraz z 
wykorzystaniem biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Produkcja biogazu pozwala 
na zaspokojenie zapotrzebowania na energię cieplną w 95% oraz na energię elektryczna w 25%. 
Na terenie miasta z oczyszczalni ścieków w 2013r. korzystało 57 650 osób, natomiast na terenie 
gminy 2 700. Gmina nie dysponuje oczyszczalnią ścieków obsługującą wszystkich mieszkańców. 

Oczyszczalnia komunalna przyjmuje do oczyszczania: 
� ścieki dopływające miejskim systemem kanalizacji ściekowej z terenu miasta 

i części gminy Biała Podlaska, 
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� ścieki dowożone beczkami asenizacyjnymi z terenu miasta i okolicznych 
miejscowości, 

� ścieki dopływające siecią kanalizacji przemysłowej z ZW Biawena w Białej 
Podlaskiej, 

� nieczystości pochodzenia gastronomicznego, 
� osady z innych oczyszczalni. 

Oczyszczalnia ścieków w Białej Podlaskiej przystosowana jest do odbioru ścieków 
z terenu gminy kanalizacją grawitacyjną oraz do odbioru ścieków dowożonych taborem 
asenizacyjnym. Średnia dobowa ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni wynosi około 
10 000 m3. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni jest rzeka Krzna. 

Do urządzeń służących oczyszczaniu ścieków na terenie gminy należą: mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia ścieków po modernizacji typu MOS w Worońcu, rów biologiczny 
w Roskoszy, Grabanowie, osadnik gnilny w RSP Cicibór i w Woskrzenicach. 

Z uwagi na znaczny okres eksploatacji oczyszczalni ścieków na terenie miasta Biała 
Podlaska znaczna część urządzeń technologicznych jest już wyeksploatowana i wymaga 
wymiany. Zachodzi również konieczność przygotowania kompleksowej modernizacji 
oczyszczalni głównie w zakresie zagospodarowania odpadów z procesów ścieków, hermetyzacji 
procesów oraz dalszej poprawy skuteczności oczyszczania ścieków. 

Na terenie gminy funkcjonuje około 400 przydomowych oczyszczalnia ścieków. 

Wykres 10 Liczba osób korzystająca z oczyszczalni ścieków na terenie MOF Biała Podlaska w latach 2007-
2013 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Miejski system kanalizacyjny miasta Biała Podlaska jest systemem rozdzielczym, 
tzn. istnieje: 

� system kanalizacji ścieków komunalnych-bytowo-gospodarczych (kanalizacja 
sanitarna), 

� system kanalizacji ścieków opadowych i roztopowych (kanalizacja deszczowa). 
Kanalizacja sanitarna jest system grawitacyjno-pompowym, służącym do odprowadzania 

ścieków komunalnych z gospodarstw domowych, przemysłu i innych obiektów użyteczności 
publicznej. Ścieki sanitarne odprowadzane są kanałami ulicznymi (długość 170,7 km) 
i przykanalikami (długość 94 km). Na terenie miasta znajdują się 32 przepompownie ścieków. 
Przepompownia główna sieciowa „Mickiewicza” przetłacza około 83% wszystkich ścieków. 
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Ryc. 20. Infrastruktura kanalizacyjna na terenie MOF Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 

Mieszkańcy odprowadzający ścieki do ogólno miejskiego systemu kanalizacyjnego 
stanowią 98,8 % ogółu ludności miasta. Poza miastem wykonana jest gminna sieć kanalizacji 
ściekowej o długości około 30 km i odprowadzane są ścieki ze Sławacinka Starego, Rakowisk, 
Roskoszy, Cicibora z ponad 700 obiektów. 

W wyniku działań inwestycyjnych samorządów zwiększyła się dostępność do sieci 
kanalizacyjnej. Największy przyrost korzystających z sieci w stosunku do ogółu ludności 
odnotowany został na terenie gminy wiejskiej i zwiększył się z 13,1% do 18,9% (wskaźnik 
dynamiki 30,69%). W omawianym okresie w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Czosnówce oraz rozbudowa sieci kanalizacji w Rakowiskach” wykonano 6 112 m kanalizacji 
grawitacyjnej, 2 355,5 m ciśnieniowej, 4 przepompownie oraz rozbudowano sieć kanalizacyjną 
w Rakowiskach o długości 174 m. Natomiast na terenie miasta liczba osób korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej w stosunku do ogółu ludności wzrosła z 90,5% w 2007r. do 97,1% w 2012r. 
(wskaźnik dynamiki 6,7%). Wśród podejmowanych na terenie miasta zadań szczególny wpływ 
na wartość wskaźnika miał realizowany w latach 2012–2013 projekt pn. „Budowa podłączeń 
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim rodzinom”. 
Projekt był współfinansowany przez NFOŚiGW i swoim zakresem objął 525 podłączeń do 
budynków mieszkalnych zamieszkałych przez łączną liczbę 1 599 osób, o długości ok. 13,9 km. 
Prowadzone w okresie ostatnich 6 lat na terenie miasta rozbudowy oraz modernizacje 
miejskiego systemu kanalizacyjnego wpłynęły na wzrost odbiorców. 

Długość sieci kanalizacyjnej dla miasta i gminy wynosi 204,5 km, z czego aż 83% 
znajduje się na terenie miasta, dynamika rozbudowy wynosi 10% (region – 28%), przy czym 
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należy podkreślić, że Gmina Biała Podlaska w omawianych latach wykazywała znaczną 
aktywność osiągając dynamikę rozbudowy sieci na poziomie regionu.  

Wykres 11 Przyrost długości sieci kanalizacyjnej na terenie MOF Biała Podlaska w latach 2007-2012 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Awaryjność sieci jest stosunkowo niska 0,8 przypadków na 1 km, zauważalna jest jednak 
tendencja wzrostowa w odniesieniu do przepompowni ścieków. Wiek sieci kanalizacyjnej 
powyżej 10 lat stanowi około 65% ogółu. 

Istotnym elementem infrastruktury kanalizacyjnej, szczególnie dla miasta jest 
kanalizacja deszczowa, która na terenie miasta jest systemem z reguły grawitacyjnym, wyjątek 
stanowią 3 przepompownie oraz 14 podczyszczalni wód opadowych. Na 16 eksploatowanych 
wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników 15 posiada separatory ropopochodne. Długość 
przekazanej do eksploatacji sieci wynosi około 48 km i jest to sieć deszczowa w ciągach 
głównych utwardzonych ulic miasta. Na system kanalizacji deszczowej miasta składają się 
również kanalizacje deszczowe lokalne, osiedlowe, zakładowe, których orientacyjna długość to 
około 100 km. Głównym odbiornikiem ścieków opadowych i roztopowych jest rzeka Krzna do 
której odprowadzane są wody opadowe bezpośrednio, bądź pośrednio przez rowy melioracyjne.  

Dostosowując funkcjonowanie miejskiego układu kanalizacji deszczowej do wymogów 
prawa ochrony środowiska zaprojektowano i wybudowano w latach 2010–2014 – 
8 podoczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych (separatorów) na wylotach kanałów 
z ulic: Sucharskiego, Prostej, Podłącznej, Zamkowej, Mickiewicza, Al. Jana Pawła II, Brzegowej, 
Żurawej. 

Pomimo podejmowanych działań nadal stan techniczny eksploatowanych kanałów jest 
znacznie gorszy niż kanalizacji sanitarnej i będzie wymagał znacznych nakładów na prace 
modernizacyjne i remonty. Konieczna jest rozbudowa systemu odwodnienia terenów oraz 
budowa odbiorników. 

Jedną z przyczyn dysproporcji pomiędzy miastem i gminą w zakresie infrastruktury 
wodno - kanalizacyjnej, a tym samym i osób z niej korzystających jest położenie gminy oraz 
układ osadniczy. W celu zmiany tej sytuacji należy kontynuować współpracę miasta i gminy 
szczególnie w charakterystycznych punktach styku w zakresie rozbudowy tej infrastruktury. 

Potrzeby jakie występują na terenie miasta i gminy w zakresie działań dotyczą: 
� pozyskania nowych odbiorców w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, 

utrzymania zdolności produkcyjnej i pewności działania obiektów w zakresie 
ujmowania i uzdatniania wody, a szczególnie oczyszczania ścieków, 
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� spełnieniem wymogów norm polskich i dyrektyw Unii Europejskiej, 
� ograniczeniem awaryjności w systemie dystrybucji wody i odbioru ścieków. 

W latach 2015–2019 Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. 
zamierza przeznaczyć na inwestycje kwotę 49 589 000 zł. Znaczna część bo aż 43 265 000 zł 
zostanie wykorzystana na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wraz 
z przepompownią centralna. 

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA 

Dystrybucją energii elektrycznej na obszarze MOF Biała Podlaska zajmuje się 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Biała Podlaska. System 
elektroenergetyczny miasta i gminy ma dwa główne punkty zasilania (GPZ), położone przy 
ul. Kąpielowej (stacja „Wola”) i ul. Sitnickiej (stacja „Sitanicka”) o mocy 16 i 25 MVA oraz 
10 i 25 MVA. Do GPZ-ów doprowadzona jest energia elektryczna napowietrznymi liniami 110 kV 
z Międzyrzeca, Łosic, Hołowczyc i Wólki Dobryńskiej. Następuje w nich transformacja napięcia 
z sieci WN (110 kV) na średnie napięcie (SN) – o wartości 15 kV oraz jego rozdzielenie na 
poszczególne ciągi sieciowe. Siecią SN zasilane są stacje transformatorowe 15/0,4 kV, zasilające 
odbiorców. Kilka zakładów przemysłowych, np. ZPW Biawena, BFM, posiada stacje 
transformatorowe we własnej eksploatacji, zasilane z ciągów średniego napięcia energetyki 
zawodowej. Sieć SN na terenie miasta jest w przeważającej większości siecią kablową. Sieć 
niskiego napięcia (NN) w osiedlach wielorodzinnych i centrum miasta jest siecią kablową, 
natomiast w osiedlach o zabudowie jednorodzinnej jest siecią napowietrzną. W wyniku 
przeprowadzonych modernizacji w ostatnich latach zmniejszeniu uległa awaryjność na 
urządzeniach SN i NN spowodowana planową i systematyczną wymianą awaryjnych elementów 
sieci elektroenergetycznej. Niemniej w dalszym ciągu należy dążyć do poprawy wskaźników 
awaryjności na liniach NN poprzez kontynuację przebudowy sieci napowietrznej na kablową lub 
napowietrzną izolowaną. Szczególnie w obszarze centrum oraz strefach mieszkalnych miasta 
dokonać likwidacji sieci napowietrznej. 
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Wykres 12 Sieć energetyczna na terenie MOF Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 

Tabela 5 Charakterystyka zużycia energii elektrycznej na niskim napięciu (obszar miasta) 

Wskaźnik 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Dynamika 

(%) 

Liczba odbiorców – gos. dom. 
(szt.) 

20102 20304 20658 20788 21107 21232 5,32 

Zużycie energii elektrycznej 
(MWh) 

39171,96 39064,24 39325 40312 40461 38989 - 0,47 

Zużycie energii elektrycznej na 
1 mieszkańca (kWh) 

675 676,2 680,5 694,7 697,1 672,1 - 0,43 

Zużycie energii elektrycznej na 
1 odbiorcę (kWh) 

1948,7 1924,0 1903,6 1939,2 1917,0 1836,3 -6,12 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Na przestrzeni lat 2007–2012, na terenie miasta nastąpił około 0,5% spadek 
zapotrzebowania na energię elektryczną niskich napięć przy jednoczesnym 5% wzroście liczby 
gospodarstw domowych podłączonych do sieci z 20 102 do 21 232, dla regionu wskaźnik ten 
wynosi 3,45%. Ponadto odnotowuje się spadek zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca 
oraz na odbiorcę, który wynosi – 0,43% oraz – 6,12%, przy czym w regionie występuje około 
3% wzrost. 
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Wykres 13 Liczba odbiorców oraz zużycie energii na terenie miasta na 1 odbiorcę 

  
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

W zakresie infrastruktury ciepłowniczej miasto Biała Podlaska zaopatrywane jest 
w ciepło głównie przez Przedsiębio0rstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Spółka posiada jedno 
źródło ciepła: Ciepłownię K – 1 przy ul. Orzechowej o łącznej mocy zainstalowanej 81,07 MW. 

Ryc. 21. Sieć ciepłownicza na terenie miasta Biała Podlaska 

 
Źródło danych: PEC 

Miejska sieć ciepłownicza pracuje w układzie pierścieniowym. Zgodnie z przyjętym 
systemem pracy w okresie zimowym prowadzona jest eksploatacja systemu ciepłowniczego 
z regulacją ilościowo-jakościową, natomiast latem stosowana jest regulacja ilościowa. 
Podstawowe sieci wysokich parametrów systemu ciepłowniczego budowane w latach 1977-88 
zostały wykonane w systemie sieci kanałowych. W wielu wypadkach znacznie 
przewymiarowanych w stosunku do potrzeb. Ta sytuacja powiększa straty przesyłowe systemu. 
Wg stanu na koniec grudnia 2013r. długość sieci ciepłowniczej (przesyłowa oraz podłączenia) 
wynosił 62,20 km. 
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W latach 2008–2013 prowadzone były prace modernizacyjne i rozbudowy sieci 
ciepłowniczych, łącznie wykonano: 1 753,42 m modernizacji sieci ciepłowniczych, 5 019,99 m 
budowy nowych sieci ciepłowniczych oraz 61 nowych przyłączeń. W 2013 roku została 
zrealizowana inwestycja pn. „Budowa kotła WR o mocy 12 MW wraz z wyprowadzeniem mocy 
do sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotła parowego CR-2,5”. Przedsięwzięcie pozwoliło na 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w postaci SO2, NOx, CO2, CO oraz pyłów, jak 
również przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego miasta. 

Na koniec 2013r. sprzedana ilość ciepła z sieci ciepłowniczych wynosiła 510 107 GJ, 
z czego: 

- zużycie energii z sieci ciepłowniczych dla obiektów administracji gminnej miasta: 
11 437,65 GJ, 

- zużycie energii z sieci ciepłowniczych dla obiektów dydaktycznych gminy miasta: 
36 574,74 GJ. 
Energia cieplna dostarczana do obiektów administracji i obiektów dydaktycznych miasta 

stanowi około 9,5% ogólnej dostarczanej energii. W porównaniu do 2011r. sprzedana ilość 
ciepła z sieci ciepłowniczych nieznacznie wzrosła (niecałe 2%). Przyczyną takiego zjawiska jest 
coraz bardziej racjonalne gospodarowanie ciepłem przez odbiorców, nowoczesne technologie 
ocieplania budynków oraz wzrost liczby budynków poddawanych termomodernizacji. Mimo 
procesu modernizacyjnego problemem pozostają straty na przesyle ciepła, które wynoszą 
10,92%. Wskaźnik dekapitalizacji majątku trwałego w stosunku do 2011r. wzrósł o 1% 
i wynosił w 2013r. 58%. Wysoki stopień dekapitalizacji infrastruktury sieciowej może 
powodować rosnące straty przesyłowe. 

Wśród odbiorców największe zapotrzebowanie zgłasza budownictwo jedno 
i wielorodzinne. W 2013 roku aż 70% sprzedawanej energii trafiało właśnie do tej grupy. 
 
Wykres 14 Struktura sprzedaży energii cieplnej w 2013r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Przedsiębiorstwa energetyki Cieplnej Sp. z o.o 

 
W zakresie energetyki cieplnej głównym problemem Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Białej Podlaskiej w najbliższych latach będzie dalsze dostosowanie infrastruktury 
ciepłowniczej do wymogów prawa polskiego i Unii Europejskiej: 

� dalsze ograniczenie emisji CO2 (tzw. dyrektywa EU ETS), 
� ograniczenie emisji tlenów azotu (NOx), dwutlenku siarki (SOx) oraz pyłów 

(tzw. dyrektywa IED), 
� podnoszenie efektywności energetycznej na wytworzeniu, przesyle i dystrybucji. 

W planie wdrożeniowym działań należy wyróżnić dwa okresy: 
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� lata 2015 – 2020 tj. okres obowiązywania pakietu energetyczno – klimatycznego 3x20, 
� lata 2020 – 2030 tj. okres nowych ram polityki klimatycznej ustalonych 23 października 

2014r. na poziomie Unii Europejskiej12. 

INFRASTRUKTURA GAZOWA 

Właścicielem infrastruktury sieci gazowej na terenie MOF Biała Podlaska jest Polska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Obszar zaopatrywany jest poprzez gazociąg wysokiego napięcia 
w Hołowczycach do stacji redukcyjnej zlokalizowanej na obrzeżach wsi Sławacinek Stary. 
Gazociąg ten jest w złym stanie technicznym i wymaga w najbliższych latach renowacji. Na 
gazową sieć dystrybucyjną na terenie miasta Biała Podlaska składają się zarówno gazociągi 
średniego, jak i niskiego ciśnienia, połączone ze sobą za pośrednictwem dwóch gazowych stacji 
redukcyjnych średniego ciśnienia „Biała Podlaska Janowska” przy ul. Janowskiej i „Biała 
Podlaska Warszawska” przy ul. Warszawskiej. Większość obszaru miasta można uznać za 
zgazyfikowaną. Gazociągi dystrybucyjne przebiegają także przez obszar gminy wiejskiej Biała 
Podlaska (miejscowości Budziszew i Sławacinek), choć gęstość sieci (sumaryczna długość 
gazociągów na jednostkę powierzchni) jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu z obszarem 
miasta Biała Podlaska. Wg stanu na koniec 2013r. łączna długość sieci na terenie miasta 
wynosiła 82 828 m, natomiast na terenie gminny 17 471 m. 

                                                           

12 Zgodnie z ogłoszonym Dziennikiem Urzędowym UE 140 z dnia 5 czerwca 2009 r. w skład pakietu 
wchodzą 4 podstawowe akty prawne: 
1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (dyrektywa OZE); 
2.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca 
dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dyrektywa EU ETS); 
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 
2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (dyrektywa CCS); 
4.Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych (decyzja non-ETS). 
Wdrożenie pakietu klimatycznego w UE wsparte jest szeregiem dyrektyw, na mocy których zostały 
zainicjowane postawy proekologiczne w wszystkich energochłonnych sektorach gospodarki 
poszczególnych krajów. Do głównych aktów prawnych w tym zakresie należą: 
-Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków, 
-Dyrektywa 2005/32/WE o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię, 
-Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji, 
-Dyrektywa 2006/32/WEw sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii,  
-Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. 
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Ryc. 22. Sieć gazowa na terenie MOF Biała Podlaska  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 

Według stanu na koniec października 2014r. z sieci gazowej na terenie MOF Biała 
Podlaska korzysta łącznie 25 271 osób, zaś liczba przyłączy wynosi 3 306 szt. Analizując lata 
2007-2013 nastąpił 11% wzrost liczby mieszkańców korzystających z infrastruktury gazowej. 

Wykres 15 Zużycie gazu ogółem oraz na cele grzewcze na terenie MOF w latach 2007-2013 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Na koniec 2013 roku na terenie MOF Biała Podlaska z sieci gazowej korzystało 
8 731 odbiorców z czego 34%  wykorzystywało gaz do ogrzewania mieszkań. Szczególnie 
w latach 2011 – 2012 zauważalny był prawie 58% wzrost odbiorców gazu z przeznaczeniem na 
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ten cel. Łączne zużycie gazu w omawianym okresie wzrosło zaledwie o 14%, większą dynamikę 
osiąga wykorzystanie gazu na cel grzewczy, która kształtuje się na poziomie 27%. 

Wykres 16 Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem na terenie MOF Biała Podlaska w latach 2007-2013 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Ponadto na terenie obszaru znajduje się około 20 odbiorców w taryfie W5 i wyższej, 
w tym m.in. podmiot zajmujący się produkcją pasz tj. PPHU-Wola Pasze. Odbiorcy indywidualni 
zużywają gaz na cele bytowe, przygotowania ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń. 
Stosunkowo mała liczba odbiorców gazu jest w sferze usług. 

Na terenie gminy wiejskiej jedyną zrealizowaną ostatnio inwestycją była modernizacja 
stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia  w miejscowości Sławacinek Stary. 

INSTALACJE I DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z NISKOEMISYJNOŚCIĄ I EFEKTYWNOŚCIĄ 
ENERGETYCZNĄ - POTENCJAŁ OBSZARU 

Równolegle do działań inwestycyjnych związanych z modernizacją infrastruktury 
energetycznej prowadzone były zadania przyczyniające się do poprawy efektywności 
energetycznej obiektów. Prace głównie dotyczyły termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej oraz mieszkalnych. Przeprowadzone zostały m.in. w obiektach będących w zarządzie 
Urzędu Miasta Biała Podlaska, w zarządzie Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA oraz 
w obiektach mieszkalnych Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Łącznie termomodernizację 
przeprowadzono w 10 obiektach użyteczności publicznej oraz w 69 budynkach mieszkalnych. 

Pomimo przeprowadzenia w latach 2008-2013 szeregu inwestycji związanych 
z termomodernizacją istnieje potrzeba podjęcia dalszych działań wpływających na efektywność 
energetyczna obiektów. Ważnym elementem jest również wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii. Zgodnie z Krajowym Planem Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
krajowy cel na 2020 rok oraz przewidywany kurs dotyczący wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych zakłada:  

� produkcję łączną energii z OZE w roku 2020 – 15,5%, 
� produkcję ciepła z OZE – 17,05%, 
� produkcję energii elektrycznej z OZE – 19,13%, 
� produkcję zielonej energii w transporcie – 10,14%. 
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W skali kraju i województwa zauważalny jest wzrost ich wykorzystania, co związane jest 
m.in. z polityką energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej. W okresie 2006-2012 wzrost 
udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem szczególnie zauważalny 
był w skali kraju i w 2006r. wynosił 2,7% natomiast dla województwa 0,9%, w 2012r. 10,4% dla 
kraju i tylko 1,5% dla województwa. 

Jedną z możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych może być biomasa, która 
na terenie województwa lubelskiego jest najbardziej dostępnym źródłem energii. Może być ona 
używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania lub może być 
przetwarzana na biogaz albo paliwa płynne. Za biomasę uznaje się odpady produkcji roślinnej 
lub zwierzęcej oraz uprawy celowe roślin energetycznych. Szacuje się, że dla województwa 
roczny potencjał energetyczny odpadów z rolnictwa wynosi około 18,8 PJ13 (w kraju – 195,0 PJ). 
Składają się na niego nadwyżki biomasy z odpadów rolnych w postaci słomy zbóż i rzepaku oraz 
siana z łąk i upraw roślin motylkowych. Obszar MOF Biała Podlaska dysponuje również 
potencjałem wewnętrznym do rozwoju odnawialnych źródeł energii, dotyczy to głównie gminy 
Biała Podlaska. Zgodnie ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
lubelskiego14 oraz przeprowadzoną własną inwentaryzacją obszar posiada następujące zasoby: 
nadwyżki siana, przetwórstwa rolno–spożywczego (mleko, mięso, produkcja pasz), ferm 
hodowlanych – 23 fermy hodowlane powyżej 10 DJP15. Dodatkowo na terenie miasta znajduje 
się składowisko komunalne oraz komunalna oczyszczalnia ścieków, które wykorzystują biogaz. 

                                                           

13 PJ - petadżul 
14  Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego – uwarunkowania 
wewnętrzne, Lublin 2011r. 
15  DJP – duża jednostka przeliczeniowa inwentarza – umowna jednostka liczebności zwierząt 
hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg 
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Ryc. 23. Naturalne zasoby energetyczne, lokalizacja ferm hodowlanych oraz elektrowni z OZE na terenie 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych oraz Zmiany plany zagospodarowania 
przestrzennego województwa lubelskiego, BPP w Lublinie 

Perspektywicznie najbardziej opłacalnym sposobem pozyskiwania energii z biomasy 
będzie wykorzystanie biogazu powstałego z fermentacji roślin energetycznych i odpadów 
organicznych w małych elektrowniach biometanowych. 

Ze względu na potencjalną energię użyteczną, prawie całe województwo lubelskie 
znajduje się w rejonie, gdzie roczne sumy promieniowania słonecznego kształtują się na 
poziomie 950-1 020 kWh/m2. MOF Biała Podlaska położony jest w obszarze 
o najkorzystniejszych warunkach do rozwoju energetyki słonecznej oraz o wysokim rocznym 
promieniowaniu całkowitym powyżej 3 800 MJ/m2. 
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Ryc. 24. Roczne promieniowanie całkowicie w Polsce 

                   

Źródło: Bogdańska, 2002 

Instalacje słoneczne należą do rozwiązań energooszczędnych, ekonomicznych oraz 
ekologicznych. Zastosowanie 1 m² powierzchni kolektora słonecznego pozwala na zaniechanie 
spalenia 250 kg węgla w ciągu roku, a tym samym na ograniczenie emisji pyłów o 2,5 kg, 
dwutlenku siarki o 6 kg i tlenków azotu o 2 kg. 

Zaopatrzenie Lubelszczyzny w energię elektryczną wymaga około 1,2 GW mocy. Energia 
ta pokrywa zarówno potrzeby indywidualnych mieszkańców, jak i przemysłu. Jest 
zabezpieczana głównie przez elektrociepłownie Regionu, ale zdecydowanie większa jej część 
jest importowana z innych województw. Jest to jednakże energia pochodząca również 
z elektrociepłowni węglowych. Stosowanie się Polski do dyrektyw klimatycznych wymusza 
inwestycje energetyczne pochodzące z OZE. MOF Biała Podlaska posiada potencjał w tym 
zakresie zarówno jeżeli chodzi o uwarunkowania związane z nasłonecznieniem jak 
i zagospodarowaniem przestrzennym. 

Instalacje fotowoltaiczne mogą być instalowane w następujących lokalizacjach: 
� budynki użyteczności publicznej, 
� dachy domów mieszkalnych nachylone w kierunku południowym, 
� tereny w pobliżu instalacji oświetlenia dróg publicznych (zasilanie autonomiczne 

energooszczędnego oświetlenia dróg), 
� tereny marginalne (nieczynne wysypiska śmieci, strefy buforowe, 

wyeksploatowane kopalnie piasku, tereny przystadionowe, charakteryzujące się 
niską gęstością zaludnienia itp.). 

Na terenie MOF Biała Podlaska wg stanu na czerwiec 2014 r. rozpoczęła się bądź jest 
planowana  przez prywatnych inwestorów budowa czterech farm fotowoltaicznych 
w następujących lokalizacjach: miasto Biała Podlaska (moc 300 kW), Woroniec, Michałówka, 
Janówka, Sycyna, Wólka Plebańska. 

 
GOSPODARKA ODPADAMI 

Według danych GUS w 2012r. na terenie MOF Biała Podlaska zebrano 8 347,4 t odpadów 
zmieszanych, jest to o 63% mniej niż w 2007r. Zauważalny jest znaczny wzrost odpadów 
pochodzących z terenu gminy Biała Podlaska, który wynosi 64%. Odpady wytworzone 
w gospodarstwach domowych stanowią około 70% wszystkich odpadów, przy czym o 5% 
więcej powstaje ich na terenach wiejskich. 
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Wykres 17 Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych na terenie MOF Biała Podlaska w latach 
2007-2012 

  
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Na terenie miasta od 2007r. zauważalny jest spadek odpadów komunalnych 
pochodzących z gospodarstw domowych, wskaźnik w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012r. 
wynosił 94,7 kg (spadek o 62%), natomiast na terenie gminy wiejskiej wynosi 42,6 kg (wzrost 
o 62%). Dla porównania w powiecie bialskim wskaźnik ten wynosił 33,8 kg (spadek o 45%) 
natomiast w regionie 102,4 kg (spadek o 15%). Sytuacja ta związana jest m.in. z działaniami 
informacyjno-edukacyjnymi oraz wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów przez 
samorządy. Na terenie miasta następuje ograniczenie ilości odpadów m.in. ze względu na ich 
selekcję, natomiast na terenach wiejskich wzrost ilości odpadów związany jest przystąpieniem 
gospodarstw domowych do systemu zbiorowego odbioru odpadów, co przedłożyło się 
bezpośrednio na likwidację dzikich wysypisk śmieci. 

Do dnia 1 lipca 2013r. wszystkie odpady komunalne, które były przekazywane na 
składowisko były na nim składowane. Natomiast po 1 lipca ze względu na wdrażany nowy 
rodzaj instalacji i rozwiązania technologiczne uruchomione w RIPOK w regionie, przyjęto 
system segregacji w podziale na: frakcje suchą i mokrą, szkło, popiół i odpady pochodzące 
z remontów. W zabudowie wielorodzinnej zachowano dodatkowo, dotychczasowy system 
dzwonów do segregacji szkła, plastiku i makulatury. 

Wykres 18 Ilość przekazanych poszczególnych odpadów do składowania w latach 2008-2012 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych UM Biała Podlaska 

Spadek ilości makulatury i butelek PET w latach 2010 i 2012 jest spowodowany 
przekazywaniem części odpadów, o najgorszych parametrach recyklingowych, do produkcji 



 

 
 

St
ro

n
a 

5
3
 

paliwa alternatywnego. Łącznie w okresie ww. 3 lat przekazano 1 745,44 ton odpadów do 
produkcji paliwa. 

Obszar dysponuje instalacją do składowiska odpadów, z wyłączeniem odpadów 
obojętnych, o zdolności przyjmowania powyżej 10 Mg odpadów na dobę oraz o całkowitej 
pojemności powyżej 25000 Mg16. W celu umożliwienia przetwarzania odpadów komunalnych, 
w sposób inny niż składowanie, czyli kompleksowe rozwiązanie gospodarki tymi odpadami, na 
terenie sąsiadującym z istniejącym składowiskiem wybudowany został Zakład 
Zagospodarowania Odpadów (ZZO), spełniający kryteria formalno–prawne, techniczne 
i ekologiczne zarówno krajowe jak i europejskie. Jest to zakład o charakterze regionalnym, który 
przyjmować będzie odpady z terenu gmin powiatu bialskiego, parczewskiego i łukowskiego. 

Budowa i rozpoczęcie eksploatacji nowego składowiska odpadów komunalnych jest 
częścią planowanego do wdrożenia modelu kompleksowego zagospodarowania odpadów 
stałych wytwarzanych w miastach: Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski i Terespol oraz 
w gminach: Biała Podlaska, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Tuczna, Kodeń, Konstantynów, 
Piszczac, Łomazy, Rossosz, Wisznice, Rokitno, Zalesie, Drelów, Janów Podlaski, Parczew, Jabłoń, 
Terespol oraz Trzebieszów. Zbudowany Zakład Zagospodarowania Odpadów zapewnia 
kompleksowe zagospodarowanie w oparciu o instalację do suchej fermentacji, komory 
intensywnego doświeżania, kompostownię pryzmową wszystkich odpadów biodegradowalnych 
z jednoczesnym odzyskiem i energetycznym wykorzystaniem biogazu. Równolegle 
z instalacjami do przetwarzania odpadów wybudowana została nowa kwatera na odpady 
o pojemności geometrycznej 147 600m3. 

Na terenie miasta Biała Podlaska funkcjonują trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych: 

� punkt selektywnej zbiórki „problematycznych” odpadów komunalnych (w tym 
opony, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, meble i odpady 
wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem tych 
zbieranych od mieszkańców), 

� punkt selektywnej zbiórki metali, świetlówek, mebli i odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

� punkt selektywnej zbiórki opon. 

4.5. Gospodarka 

Rolnictwo jest jednym z najbardziej powszechnych rodzajów aktywności gospodarczej, 
obszary wiejskie są miejscem życia i pracy blisko 40% ludności kraju oraz miejscem 
wypoczynku17. 

Obszar MOF Biała Podlaska zaliczany jest pod względem wartości wskaźnika jakości 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej jako średnio słaby uzyskując 56,5 pkt, przy czym średnia dla 
województwa wynosi 74,1 pkt, a dla kraju 66,6 pkt18. Na wartość wskaźnika oprócz klimatu, 
warunków wodnych, rzeźby terenu, wpływ mają gleby, które na analizowanym obszarze 
w zakresie gruntów ornych występują z przewagą klas bonitacyjnych IVa, IVb, V oraz w zakresie 
użytków zielonych z przewagą klas bonitacyjnych V, VI, VIz. Wskazuje to na niekorzystne 
                                                           

16 W rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. nr 122, poz. 1055) 
17 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 
18 Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, źródło danych IUNG 
Puławy, BPP Lublin, 2011 
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warunki glebowe dla produkcji rolniczej, gleby te pod względem rolniczej przydatności 
zaliczane są do gleb: żytnich bardzo dobrych, żytnich dobrych i słabych. 

Czynnikiem wpływającym na stan rolnictwa i intensywność produkcji rolnej jest 
struktura agrarna. Wg stanu na koniec 2010r. na terenie MOF Biała Podlaska istniało 
3 738 gospodarstw rolnych, z czego na terenie gminy wiejskiej 2 599. Pod względem wielkości 
dominują małe gospodarstwa o powierzchni do 1 ha włącznie oraz od 1 do 5 ha. 

Wykres 19 Struktura gospodarstw rolnych wg grup obszarów użytków rolnych 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Najwięcej gospodarstw jest o powierzchni 1-5 ha, które stanowią prawie 35%. 
Gospodarstw powyżej 15 ha jest około 6% wśród, których wielkoobszarowe powyżej 50 ha 
użytków rolnych jest 12, co stanowi zaledwie 0,3% wszystkich gospodarstw, przy czym 
w regionie gospodarstwa te stanowiły 1,1%, natomiast w kraju 2,8% (dane 2011r.). 
Gospodarstwa wielkoobszarowe na terenie gminy znajdują się w miejscowościach: Roskosz, 
Wilczyn, Pojelce, Krzymowskie, Hola, Hrud, Woroniec, a ich wielkość waha się od 50 ha do 
267 ha. 
Wykres 20 Użytkowanie gruntów na terenie MOF Biała Podlaska 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 
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Słaba jakość gleb przekłada się na powierzchnię zasiewów, rodzaj upraw i hodowlę 
zwierząt. Przeważają grunty pod zasiewami oraz łąki trwałe. Przeważają uprawy zbóż, głównie 
żyta, pszenżyta i owsa. 

Wykres 21 Struktura upraw wg powierzchni zasiewów 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na terenie MOF Biała Podlaska pod względem hodowli zwierząt przeważa chów 
i hodowla trzody chlewnej oraz drobiu. 

Gospodarstwa rolne zajmujące się chowem i hodowlą bydła (powyżej 10 DJP19), znajdują 
się w następujących miejscowościach obszaru: 

� Ortel Książęcy II – 1 gospodarstwo, 
� Ortel Książęcy I – 2 gospodarstwa, 
� Woskrzenice Duże – 1 gospodarstwo, 
� Michałówka – 2 gospodarstwa, 
� Łukowce – 3 gospodarstwa, 
� Sitnik – 1 gospodarstwo. 

Gospodarstwa rolne zajmujące się chowem i hodowlą trzody chlewnej (gospodarstwa 
powyżej 10 DJP), znajdują się w następujących miejscowościach: 

� Woroniec – 1 gospodarstwo, 
� Krzymowskie – 2 gospodarstwa, 
� Pojelce – 2 gospodarstwa, 
� Woskrzenice Małe – 1 gospodarstwo, 
� Kaliłów – 1 gospodarstwo, 
� Terebela – 3 gospodarstwa. 

Gospodarstwa rolne zajmujące się chowem i hodowlą drobiu (gospodarstwa powyżej 10DJP): 
� Cełujki – 1 gospodarstwo (indyki), 
� Krzymowskie – 1 gospodarstwo (brojlery). 

                                                           

19 DJP – duża jednostka przeliczeniowa inwentarza – umowna jednostka liczebności zwierząt 
hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg 
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Na terenie gminy wiejskiej prowadzona jest również chów i hodowla danieli (powyżej 10 
DJP) w miejscowości Kaliłów. 

Na terenie obszaru funkcjonalnego brak jest producentów ekologicznych. Zarówno 
gospodarstwa rolne jaki i przedsiębiorstwa funkcjonujące na obszarze nie są członkami Klastra 
„Dolina Ekologicznej Żywności”. W Rejestrze grup producentów rolnych prowadzonych przez 
Marszałka Województwa Lubelskiego znajduje się 3 producentów rolnych, których siedziba 
znajduje się na terenie miasta Biała Podlaska, prezentuje to poniższa tabela. 

Tabela 6 Grupy producentów rolnych których siedziba znajduje się na terenie miasta Biała Podlaska 
Nazwa i siedziba grupy Nazwa produktu lub grupy 

produktów 
Data wydania decyzji 

administracyjnej 

Spółdzielnia Producentów 
Trzody Chlewnej Nuko 

Świnie żywe: prosięta, warchlaki, 
mięso wieprzowe: świeże 

18 listopada 2013 

Spółdzielnia Producentów 
Trzody Chlewnej Lardo 

Świnie żywe: prosięta, warchlaki, 
mięso wieprzowe: świeże, 
chłodzone, mrożone 

29 listopada 2013 

Spółdzielnia Producentów Zbóż 
PRIMA-RADCZE 

Ziarno zbóż lub nasiona roślin 
oleistych 

1 sierpnia 2014 

Źródło: www.umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=62 

 
SEKTOR POZAROLNICZY 

W 2013r. na terenie MOF Biała Podlaska zarejestrowanych było 6 475  podmiotów 
prywatnych wg sekcji i działów PKD 2007, z czego 83% na terenie miasta. Analizując lata 2009 – 
2013 zauważalny jest systematyczny wzrost podmiotów na poziomie 11%. Większą dynamiką 
wykazuje się gmina wiejska, w której liczba podmiotów prywatnych zwiększyła się o 23%, na 
terenie miasta wzrost ten wyniósł jedynie 9%. 

Wykres 22 Ilość podmiotów gospodarczych - sektor prywatny na terenie MOF w latach 2009-2013 (wg sekcji 
i działów PKD 2007) 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

W zakresie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru Regon na 10 tys. 
mieszkańców miasto Biała Podlaska względem innych subregionalnych ośrodków osiąga średni 
wynik. 
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Wykres 23 Miasto Biała Podlaska na tle innych ośrodków subregionalnych pod względem podmiotów 
gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

W zaktualizowanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego miasto Biała Podlaska zidentyfikowane zostało jako pełniące następujące 
specjalizacje funkcjonalne: przemysłową (głównie przemysł rolno – spożywczy), transportową, 
obsługi transgranicznej, obsługi turystyki oraz centrum obsługi biznesu. 

W MOF Biała Podlaska pod względem ilościowym dominują osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą (4 950 podmiotów wg stanu na koniec 2013r.), które stanowią prawie 
76% podmiotów. W dalszej kolejności są spółki prawa handlowego 8% i spółki z udziałem 
kapitału zagranicznego 2% oraz spółdzielnie 1%. W ostatnich 7 latach zauważalny jest znaczny 
wzrost ilości spółek prawa handlowego o 49% oraz spółek z udziałem kapitału zagranicznego 
o 76%. Zachodzące zmiany w strukturze podmiotów świadczą o rosnącym potencjale 
gospodarczym zarówno przedsiębiorstw jak i obszaru. 

Wykres 24 Dynamika zmian w strukturze podmiotów gospodarczych w latach 2007-2013 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Analizując sferę gospodarczą należy uwzględnić nie tylko bezwzględną liczbę 
zarejestrowanych przedsiębiorstw, ale również przedsiębiorczość mieszkańców, mierzoną 
liczbą podmiotów na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten dla obszaru jest na dość dobrym 
poziomie i na koniec 2013r. wynosił 927 (miasto 979, gmina wiejskiej 845) przy czym średnia 
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dla regionu 787 i kraju 1 057. Od 2009r. zauważalny jest 16% wzrost tego wskaźnika na terenie 
gminy Biała Podlaska. 

Wykres 25 Zmiana wskaźnika przedsiębiorczości na tle województwa i kraju  

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Jeżeli chodzi o podział ze względu na wielkość przedsiębiorstwa to wg stanu na koniec 
2013r. mikro przedsiębiorstwa stanowią aż 95%, małe około 4%, natomiast średnie około 1%. 
Dużych podmiotów jest 4 i 1 podmiot zatrudniający ponad 1000 osób. Niepokojące jest zjawisk 
spadającej liczby małych i średnich podmiotów. 

Analiza poszczególnych sekcji PKD wskazuje, iż najliczniej reprezentowaną dziedziną 
działalności jest sekcja G (handel hurtowy i detaliczny), w której działa 31,5% zarejestrowanych 
podmiotów na terenie MOF Biała Podlaska, w dalszej kolejności sekcja F (budownictwo) – 9,8%, 
sekcja H (transport i gospodarka magazynowa) – 9,72%, M (działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna) – 8,6%, Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna) – 7,4%, oraz S i T (działalność 
organizacji członkowskich oraz napraw i konserwacji komputerów i artykułów użytku 
osobistego i domowego) – 6,3%. 
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Wykres 26 Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS20 

W sekcji G (handel hurtowy i detaliczny) w 2013r. na terenie MOF Biała Podlaska 
funkcjonowało 1 688 podmiotów. Druga charakterystyczna grupa podmiotów gospodarczych 
należy do sekcji H (transport i gospodarka magazynowa) – łącznie 635 podmiotów, z czego 
transportem kolejowym, lądowym, drogowym towarów zajmuje się 525 firm. Analizując 
poszczególne działy tej sekcji PKD w latach 2007–2013 zauważalny jest większy przyrost firm 
transportowych (11%) na terenie gminy Biała Podlaska. Na terenie miasta przyrost wynosi 
niecałe 2%. Jedną z przyczyn jest różnica w stawkach podatku od środków transportowych 
pomiędzy miastem, a gminą wiejską, gdzie stawki są mniejsze. 

  

                                                           

20 Wyjaśnienie skrótów sekcji PKD 2007: A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B – Górnictwo 
i wydobywanie, C – Przetwórstwo przemysłowe, D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E – Dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F – Budownictwo, G – 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H – Transport 
i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – 
Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana 
z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność 
w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O – Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna, R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S – Pozostała działalność usługowa, T 
– Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby 
i świadczące usługi na własne potrzeby, U – Organizacje i zespoły eksterytorialne 
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Tabela 7 Wybrane stawki podatku od środków transportowych 
Wybrana stawka podatku Miasto Biała Podlaska Gmina Biała Podlaska 

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 700 zł 480 zł 
powyżej 5,5, tony do 9 ton włącznie 1100 zł 690 zł 
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1300 zł 900 zł 

stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton 

dwie osie 

od 12 do 13  1450 zł 950 zł 
trzy osie 

od 12 do 17 1700 1267 
stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 

 niż 12 ton 
dwie osie 

nie mniej niż 31 1924 1478 
Źródło danych: Opracowano na podstawie uchwał w sprawie określenia wysokości rocznych podatków od 
środków transportowych - Uchwała nr XXIII/213/12 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 19 listopada 2012r. 
oraz Uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 29 listopada 2011r. 

Kolejnym charakterystycznym elementem wyróżniającym obszar jest ilość firm 
zajmujących się magazynowaniem i przeładunkiem, których na koniec 2013r. funkcjonowało 
95 oraz ich przyrost w stosunku do 2007r. o 66% dla miasta i 50% dla gminy. Obszar wyróżnia 
się również pod względem sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), łącznie 
funkcjonuje 484 podmioty, z czego 167 prowadzi działalność w zakresie: architektury, inżynierii 
i związane z nią doradztwo techniczne, badania i analizy związane z jakością żywienia, pozostałe 
badania i analizy techniczne. Rolnictwo – sekcja A na terenie MOF Biała Podlaska stanowi 
zaledwie 1,5%, lepiej wypada przetwórstwo przemysłowe – C, które stanowi 6%. Natomiast 
szczególne wyróżnienia się transport i gospodarka magazynowa oraz handel hurtowy 
i detaliczny, badania i analizy techniczne, co jest m.in. uwarunkowane położeniem miasta 
i gminy na linii głównych ciągów komunikacyjnych oraz w obszarze przygranicznym, w bliskim 
sąsiedztwie drogowych przejść granicznych oraz kolejowego przejścia granicznego. 

O kondycji przedsiębiorstw i ich potencjale rozwojowym w dużym stopniu świadczą 
nakłady inwestycyjne i wartości środków trwałych w przedsiębiorstwach. Na tle kraju, regionu 
oraz wybranych ośrodków subregionalnych przedsiębiorcy z terenu miasta Biała Podlaska 
uzyskują nie najlepszy wynik co świadczy o ich niedoinwestowaniu i małej konkurencyjności. 
Wg stanu na koniec 2012r. nakłady inwestycyjne (1,6 tys. zł) stanowią 60% średniej krajowej 
i plasują na pozycji poniżej takich ośrodków jak: Zamość, Suwałki, Chełm. 
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Wykres 27 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w latach 2008-2012 (w zł) 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Konsekwencją opisanego powyżej stanu rzeczy jest mała wartość środków trwałych, 
która dla miasta Biała Podlaska w 2012r. wynosiła 25 860 zł, podczas gdy średnia krajowa 
(40 020 zł), stanowi jednak więcej niż średnia wojewódzka (21 409 zł). 

Wykres 28 Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w latach 2008-2012 (zł) 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Wpływ na wielkość nakładów inwestycyjnych oraz wartość środków trwałych może 
mieć również aktywność przedsiębiorców w zakresie pozyskanych środków z programów 
współfinansowanych Unii Europejskiej. Od 2008r. zostało podpisanych 117 umów o wartości 
224 261 377,50 zł na projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (6 projektów), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
(1 projekt) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
(110 projektów). Porównując do innych ośrodków subregionalnych pod względem ilości 
podpisanych przez przedsiębiorców umów o dofinansowanie w ramach RPO WL, Biała Podlaska 
uzyskuje dobry wynik, i tak przedsiębiorcy z Zamościa podpisali 99 umów natomiast z Chełma 
zaledwie 84. 

Z analizy podpisanych umów o dofinansowanie w ramach RPO WL wynika, iż 
przedsiębiorcy z terenu miasta Biała Podlaska najwięcej umów podpisali w ramach dotacji 
inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorstw, drugą grupę stanowiły nowopowstałe 
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mikroprzedsiębiorstwa oraz funkcjonujące małe i średnie przedsiębiorstwa. W zakresie 
odnawialnych źródeł energii m.in. farmy fotowoltaiczne dofinansowanie uzyskały 4 podmioty. 

Tabela 8 Podpisane umowy o dofinansowanie wg działań w ramach RPO WL 

Nr działania Nazwa działania 
Ilość umów o dofinansowanie 

podpisanych przez 
przedsiębiorców 

1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw 28 
1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsięborstw 43 
1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw 22 

1.4.a Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania 
przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz 
w zakresie odnawialnych źródeł energii (termomodernizacja) 

7 

1.4.b Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania 
przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz 
w zakresie odnawialnych źródeł energii (odnawialne źródła 
energii) 

4 

1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki 6 
1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo 3 

2.4.a Marketing gospodarczy 3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.lawp.eu 

Niekorzystnie wypada MOF Biała Podlaska pod względem wskaźnika produkcja 
sprzedana przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg PKD 2007. W 2012r. dla miasta 
wskaźnik ten wynosił 7 143 zł i był znacznie niższy niż średnia dla regionu, która wyniosła 
14 044 zł. 

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Niezbędnym warunkiem do rozwoju przedsiębiorczości jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości terenów inwestycyjnych, wyposażonych w pełną infrastrukturę techniczną, 
posiadających korzystną lokalizację względem szlaków komunikacyjnych i dobrą dostępność do 
usług wysokospecjalistycznych oraz stworzony system zachęt i ulg dla inwestorów. 

Do czynników atrakcyjności inwestycyjnej w ujęciu regionalnym zalicza się: 

- dostępność transportową, 

- zasoby pracy, 

- chłonność rynku, 

- infrastruktura gospodarcza, 

- infrastruktura społeczna, 

- poziom rozwoju gospodarczego, 

- stan środowiska, 

- poziom bezpieczeństwa powszechnego, 

- aktywność województw wobec inwestorów. 
Podregion bialski od lat osiąga najniższe wskaźniki jeżeli chodzi o atrakcyjność 

inwestycyjną dla poszczególnych rodzajów działalności podobnie jak część podregionów Polski 
Wschodniej. O atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej bezpośrednio 
decydują koszty produkcji, w szczególności wpływ mają następujące wskaźniki cząstkowe: 
wielkość zasobów pracy, dostępność transportowa, wysokość kosztów pracy, poziom rozwoju 
infrastruktury gospodarczej, w dalszej kolejności stopień ochrony środowiska, poziom 
bezpieczeństwa publicznego oraz rozwoju gospodarki. Sytuacja MOF Biała Podlaska mogłaby 
w przyszłości ulec zmianie w przypadku kontynuacji modernizacji linii kolejowej 2 stanowiącej 
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część magistrali kolejowej E20 oraz budowy autostrady A2, a także przeprowadzenia innych 
zadań głównie mających wpływ na infrastrukturę gospodarczą. 

Ryc. 25. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów w 2013 r. 

 
Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013 r., Instytut Nadań Nad 
Gospodarką Rynkową, Opracowanie pod red. Marcina Nowickiego, Gdańska 2013 r. 

W przypadku działalności usługowej znaczenie przy lokowaniu inwestycji na koszty 
działalności mają następujące wskaźniki: wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku 
instytucjonalnego, koszty pracy, dostępność transportowa, poziom rozwoju infrastruktury 
gospodarczej. Natomiast pośredni wpływ mają takie czynniki jak: poziom rozwoju gospodarki, 
bezpieczeństwa powszechnego, stopień ochrony środowiska przyrodniczego. Planując 
w przyszłości działania należy koncentrować się na zasobach kapitału społecznego, na jego 
wysokich, a zarazem różnie profilowanych kompetencjach. 

Podobnie jak większość polskich miast również obszar MOF Biała Podlaska nie jest 
w stanie stworzyć warunków do przyciągania inwestycji dla działalności zaawansowanej 
technologicznie. Wpływ na atrakcyjność obszaru w tym zakresie mają zarówno czynniki 
produkcji (materialne i niematerialne) ale także niekorzystne uwarunkowania w zakresie 
infrastruktury społecznej i gospodarczej. Szansą dla MOF Biała Podlaska może być 
uwzględnienie, zgodnie z nowymi unijnymi i krajowymi uwarunkowaniami planistycznymi 
i strategicznymi, wymiaru terytorialnego i większa koncentracja działań na wewnętrznym 
potencjale obszaru. Jedną z możliwości takiej koncentracji i jednocześnie specjalizacji jest 
współpraca i wykorzystanie zaplecza badawczego Państwowej Szkoły Wyższej w Białej 
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Podlaskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego, Zamiejscowego Wydziału AWF w Białej 
Podlaskiej. 

Zaplecze badawcze Państwowej Szkoły Wyższej tworzy: Centrum Badań nad 
Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej, 
a także Regionalne Centrum Badań środowiska rolnictwa i technologii innowacyjnych „EKO-
AGRO-TECH”. W skład wybudowanych laboratoriów wchodzą: 
� w ramach Instytutu Zdrowia: Pracownia materiałów i analizy wyników, Pracownia 

mikrobiologii, Pracownia dezaktywacji i dekontaminacji, Pracownia serologii, Pracownia 
immunologii, Pracownia biologii molekularnej, Pracownia genotypowania – możliwość 
prowadzenia diagnostycznych i epidemiologicznych badań nad chorobami zakaźnymi 
(w pierwszej kolejności w zakresie gruźlicy i boreliozy); 

� w ramach Instytutu Informatyki: Pracownia optyki, Pomieszczenie czyste, 2 Pracownie 
Symulacji, Pracownia chemiczna, 2 Pomieszczenia techniczne – możliwość prowadzenia 
badań w zakresie rozwoju optycznych technik gromadzenia i przetwarzania informacji; 

� w ramach Instytutu Budownictwa: 2 Pracownie Konwersji Odnawialnej – możliwość 
prowadzenia badań i realizacji działań wdrożeniowych w zakresie energii odnawialnej; 

� w ramach „EKO-AGRO-TECH”: Laboratorium Analiz Środowiskowych (analizy 
geośrodowiskowe i badania środowiskowe w zakresie fizyki budowli), Laboratorium Analiz 
Biologiczno – Żywieniowych, Laboratorium Mechaniki, Budowy i Eksploatacji Maszyn. 

Infrastruktura badawcza stwarza możliwość powstania innowacyjnych rozwiązań oraz 
współpracy z przedsiębiorcami z różnych gałęzi przemysłu, w tym reprezentujących: sektor 
energetyczny, sektor drogowy, kolejowy, lotniczy, branżę budowlaną, sektor turystyczny, 
przetwórstwo spożywcze, branżę hodowlaną. 

Stworzony w ramach Akademii Wychowania Fizycznego, Zamiejscowego Wydziału AWF 
w Białej Podlaskiej Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju wraz z infrastrukturą badawczą 
i innowacyjną stwarza możliwość do wykorzystania na rzecz gospodarki w strategicznych 
dziedzinach badawczych takich jak: biochemia, biomechanika, fizjologia, kinezjologia, 
elektromiografia, kosmetyka, diagnostyka molekularna, technologia rehabilitacji, narządu ruchu, 
diagnostyka postaw ciała, psychomotoryka. Dodatkową możliwość współpracy umożliwia 
stworzone w ramach ośrodka badań Centrum Upowszechniania Wyników Badań i Obsługi 
Przedsiębiorców oraz Centrum Udostępniania Informacji Naukowej. Tak stworzona nowoczesna 
infrastruktura naukowo–badawcza umożliwia zwiększenie wspólnych powiązań pomiędzy sferą 
nauki i gospodarki, w szczególności do rozwoju firm z branży medycznej, farmaceutycznej, 
fizjoterapeutycznej i kosmetycznej. 

Dość korzystnie wypada miasto Biała Podlaska w zakresie ilości firm działających 
w branży informatyki i automatyki w regionie, jest na czwartej pozycji. Firmy informatyczne 
działające w województwie głównie skupiają się na świadczeniu usług IT, w tym serwisowaniu 
oprogramowania (35,4%), opracowywaniu dedykowanego oprogramowania (32%) oraz 
sprzedaży i wdrażaniu oprogramowania innych producentów (32%). Podobny odsetek zajmuje 
się serwisowaniem sprzętu komputerowego (30,9% ankietowanych) oraz zarządzaniem 
stronami internetowymi (28,7% ankietowanych). Stosunkowo mały odsetek przedsiębiorstw 
prowadzi działalność w zakresie produkcji komputerów (6,6% respondentów) i produkcji 
elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (3,9% ankietowanych). W przypadku 
usługi związanej z zarządzaniem stronami internetowymi (hosting), prowadzeniem portali 
internetowych - jednej z najdynamiczniej rozwijających się na świecie - sytuacja 
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w województwie lubelskim jest bardziej korzystna niż ogólnie w kraju21. Do najważniejszych 
czynników warunkujących funkcjonowanie przedsiębiorstw z sektora informatyki, w skali 
całego kraju jak i województwa lubelskiego, można zaliczyć przede wszystkim: Uwarunkowania 
infrastrukturalne; Środowisko biznesu; Czynniki proinwestycyjne i źródła finansowania; 
Uwarunkowania prawne. W zakresie infrastruktury w sektorze informatycznym kluczowe 
znaczenie odgrywają: dostępność do Internetu oraz jakość telekomunikacji, jako czynniki 
wpływające w dużym stopniu na możliwość korzystania z produktów firm działających w tym 
sektorze. 

Ryc. 26. Rozmieszczenie terytorialne firm działających w branży informatyki i automatyki (%) 

 

Źródło: Raport z badania pogłębionego: Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych 
przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązań i technologii 
w informatyce i automatyce jako wspomagającej specjalizacji województwa lubelskiego, Warszawa 2014r. 

Zarówno miasto jak i gmina posiada oraz planuje w dalszym ciągu udostępniać nowe 
tereny inwestycyjne. W latach 2009-2011 w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowe 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie gospodarczej "Północna" przygotowano tereny 
inwestycyjne dla przedsiębiorców tereny u zbiegu ul. Północnej i Brzeskiej. Większość terenów 
została już zagospodarowana przez inwestorów m.in. przez Aluteam Polska i Edwood. 

Tabela 9 Zestawienie terenów inwestycyjnych na terenie MOF Biała Podlaska 

Miasto Biała Podlaska 

Lokalizacja/status Powierzchnia Informacje o terenie 
Al. Solidarności 

- istniejąca (greenfield) 
73 ha Teren położony we wschodniej części miasta. Bezpośredni dostęp do dróg: 

krajowej nr 2, powiatowej nr 1154L i wewnętrznej; pośredni dostęp do 

                                                           

21 Badanie CATI wśród firm z branż informatyki i automatyki z województwa lubelskiego i spoza 
województwa; n = 380, Raport z badania pogłębionego: Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych 
przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązań i technologii 
w informatyce i automatyce jako wspomagającej specjalizacji województwa lubelskiego, 
Warszawa 2014 r. 
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najbliższej drogi wojewódzkiej nr 812 (odl. ok. 5 km); pośredni dostęp do linii 
kolejowej nr 2 (odl. ok. 3 km). 
Uzbrojenie - energia elektryczna (SN, nN), linia telefoniczna; poza strefą sieci - 
wodociągowa w odl. 1,5 km, kanalizacji sanitarnej w odl. 1,5 km, ciepłownicza 
ok. 1,5 km. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  - aktualny; 
przeznaczenie terenu: produkcyjne, składowe, magazynowe oraz usługi 
komercyjne. Tereny wchodzące w skład strefy należą do prywatnych 
właścicieli. 

Strefa Lotnisko 113 ha Teren inwestycyjny wchodzący w skład byłego lotniska wojskowego w Białej 
Podlaskiej. Obszar planowany do utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Pośredni dostęp do najbliższych dróg: krajowej nr 2 (odl. ok. 6 km), 
wojewódzkiej nr 812 (odl. ok. 2 km), powiatowej nr 1158L (odl. ok. 0,1 km); 
bezpośredni dostęp do linii kolejowej nr 2. 
Uzbrojenie - energia elektryczna (SN); poza strefą – sieć wodociągowa w odl. 
0,1 km i 0,5 km, kanalizacja sanitarna w odl. 0,1 km, kanalizacja deszczowa 
w odl. ok. 0,1 km i 0,5 km, oczyszczalnia ścieków w odl.1 km, sieć gazowa 
w odl. 0,6 km. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – aktualny; przeznaczenie 
terenu: usługi ponadpodstawowe z zakresu handlu (w tym hurtowego 
i wielkopowierzchniowego), obsługi transportowej, technicznej i rzemiosła, 
obiekty z zakresu wprowadzania i upowszechniania nowoczesnych 
technologii (w tym centrum wystawienniczo-kongresowe i park 
technologiczny), produkcja, składy i magazyny / inwestycje mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Strefa Północna 
(ul. Północna, Brzeska, 
Kosynierow) 
 

- istniejąca (greenfield) 
 

40 ha Teren strefy jest w pełni uzbrojony. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego – aktualny; przeznaczenie terenu: produkcyjne, składowe, 
magazynowe oraz usługi komercyjne, usługi publiczne (administracja) / 
inwestycje mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Bezpośredni dostęp do dróg: krajowej nr 2, powiatowej nr 1150L, gminnej 
nr 199581L i wewnętrznej; pośredni dostęp do dróg wojewódzkich nr 811 
i nr 812 (odl. ok. 2 km); pośredni dostęp do linii kolejowej nr 2 (odl. ok. 5 km). 
Większość terenu została już zagospodarowana przez inwestorów 
(m.in. Edwood, Aluteam), pozostałe grunty stanowią własność prywatną. 

Ul. Brzegowa 
- potencjalny (greenfield) 

14,7 ha Stan istniejący Potrzeby inwestycyjne 
Brak infrastruktury, podziału 
gruntów. 

Teren wymaga uzbrojenia i podziału 
gruntów oraz budowy dróg dojazdowych. 

Gmina Biała Podlaska 
Woskrzenice Duże 
- istniejący (greenfield) 

70 ha Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – 
aktualne; przeznaczenie terenu: tereny aktywności gospodarczej związanej 
z głównym szlakiem komunikacyjnym, tereny zabudowy usługowo -
składowo-produkcyjnej, częściowo rejony eksploatacji kruszywa; Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego – nieaktualny; 
/inwestycje mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko/. 
Bezpośredni dostęp do dróg: krajowej nr 2, powiatowej nr 1042L i gminnej; 
pośredni dostęp do dróg wojewódzkich nr 811 i nr 812 (odl. ok. 10 km); 
pośredni dostęp do linii kolejowej nr 2 (odl. ok. 15 km) . 
Na terenie strefy - energia elektryczna (SN, nN), sieć wodociągowa, linia 
telefoniczna. 

Sławacinek Stary 
- istniejący (greenfield) 

40 ha Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – 
aktualne; przeznaczenie terenu: tereny ponadlokalnej działalności 
gospodarczej, tereny aktywności gospodarczej związanej z głównym szlakiem 
komunikacyjnym; Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – 
nieaktualny; /inwestycje mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko/. 
Bezpośredni dostęp do dróg: krajowej nr 2 i gminnej; pośredni dostęp do 
dróg: wojewódzkich nr 811 i nr 812 (odl. ok. 3 km) oraz powiatowej nr 1172L 
(odl. ok. 0,1 km); pośredni dostęp do linii kolejowej nr 2 (odl. ok. 5 km) 
Na terenie strefy - energia elektryczna (SN, nN), sieć wodociągowa, linia 
telefoniczna.  

Cicibór Duży 
- planowany (greenfield) 
 

73 ha Stan istniejący Potrzeby inwestycyjne 

  Bezpośredni dostęp do 
planowanej autostrady A2 oraz do 
dróg: wojewódzkiej nr 811 
i gminnej; pośredni dostęp do 
dróg: krajowej nr 2 (odl. ok. 3 km) 
i powiatowej nr 1022L (odl. ok. 4 
km); pośredni dostęp do linii 
kolejowej nr 2 (odl. ok. 10 km) 
Teren rolny. 

Planowany zjazd z autostrady A2. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Biała Podlaska i UG Biała Podlaska 
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OTOCZENIE BIZNESU 

Jednym z warunków rozwoju przedsiębiorczości są sprawnie działające instytucje 
otoczenia biznesu, które, dzielą się na trzy grupy22: 

• Ośrodki przedsiębiorczości w tym: 
o Ośrodki szkoleniowo – doradcze, 
o Ośrodki przedsiębiorczości, 
o Centra biznesu, 
o Kluby przedsiębiorczości, 
o Punkty konsultacyjne, 
o Punkty konsultacyjno-doradcze, 
o Preinkubatory, 
o Inkubatory przedsiębiorczości. 

• Ośrodki innowacji w tym: 
o Centra transferu technologii, 
o Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, 
o Inkubatory technologiczne, 
o E-inkubatory, 
o Parki technologiczne, 
o Ośrodki naukowe, 
o Ośrodki badawcze, 
o Parki przemysłowo-technologiczne. 

• Instytucje parabankowe (finansowe) w tym: 
o Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe, 
o Fundusze poręczeń kredytowych, 
o Fundusze kapitału zalążkowego, 
o Sieci aniołów biznesu. 

Na terenie MOF Biała Podlaska swoją działalność prowadzą: 

• Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia Biała Podlaska, 

• Lubelska Fundacja Rozwoju, Oddział w Białej Podlaskiej wraz z Oddziałem 
Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o.o., 

• Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju, 

• Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, 

• Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców – zrzeszający 89 podmiotów, w tym 
z następujących branż: 12 - rzemiosło budowlane, 2 - materiały budowlane, 4 – 
rzemiosło elektryczne i elektroniczne, 11 – rzemiosło drzewne, 5 – rzemiosło 
metalowe, 30 – rzemiosło w zakresie środków transportu, 10 – rzemiosło 
spożywcze, 1 – rzemiosło skórzane, 13 – rzemiosło różne, oraz Regionalny 
Ośrodek Badań i Rozwoju funkcjonujący przy Wydziale Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Białej Podlaskiej, AWF w Warszawie. 

Funkcjonujące na terenie obszaru instytucje otoczenia biznesu świadczą usługi 
z zakresu: doradztwa, informacyjne, doradztwa proinnowacyjnego, szkoleniowe, w zakresie 
usług finansowych dostępne są tylko oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. 

                                                           

22 A. Bąkowski, M. Mażewska (red), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Raport 2012r., 
Warszawa 2012 
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Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR) swoje działania adresuje do sektora mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie bialskich przedsiębiorców w latach 2008 – 2013 przez LFR 
dotyczyło: 

- usług informacyjno – doradczych – 92 osoby, 

- utworzenia przedsiębiorstw w ramach realizowanych projektów – 1 nowopowstałe 
przedsiębiorstwo, 

- podpisanych przez przedsiębiorstwa 7 umów dotacji na łączną kwotę 3 mln zł, 

- 9 poręczeń kredytów udzielanych przedsiębiorcom, których wartość wyniosła 3,2 mln zł, 

- udzielonych pożyczek, z których skorzystało 88 przedsiębiorców o łącznej kwocie 
6,2 mln zł. 
Natomiast działalność Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w latach 2008–2013 

koncentrowała się głównie na: doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
w ramach Punktu Konsultacyjnego w ramach sieci KSU, realizowaniu projektów dotyczących 
udzieleniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób zwolnionych, 
przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych oraz wsparcie przedsiębiorstw poprzez 
wsparcie szkoleniowo – doradcze. 

Na terenie obszaru aktywną działalność prowadzi Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, 
która w latach 2008–2013 wspierała bialskich przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków na 
rozwój w następujących formach: 

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości; 

- cykliczne spotkania biznesowe; 

- promocja działań eksportowych – spotkania z Radcą Handlowym Ambasady Białorusi 
w Polsce; 

- udział w targach i forach międzynarodowych, organizacja misji gospodarczych; 

- cykliczna Nagroda Biznesowa BPIG. 
Uzupełnieniem oferty powyższych instytucji jest działalność Bialskopodlaskiej Fundacji 

Rozwoju, która obejmuje: 

- usługi doradcze dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, 

- Bialskopodlaski Inkubator Przedsiębiorczości, 

- wirtualne biuro. 
Jeżeli chodzi o obciążenie funkcjonujących ośrodków, to w mieście Biała Podlaska na 

ośrodki przedsiębiorczości przypada 5 548 przedsiębiorców, dla porównania w mieście Lublin – 
1 058, a w powiecie puławskim – 4 86323. 

Oprócz funkcjonujących instytucji otoczenia biznesu szereg inicjatyw mających na celu 
wsparcie rozwoju lokalnej gospodarki podejmuje Urząd Miasta w Białej Podlaskiej. W latach 
2008–2013 zostały przeprowadzone następujące działania: 

- powołano Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta – 2008 r.; 

- uczestnictwo w ogólnopolskim programie organizowanym przez PAIiIZ „Partner 
Centrum Obsługi Inwestora”, zakończony zajęciem I miejsca w województwie; 2008 r.; 

- „Grunt na medal 2008” – pierwsze miejsce w ramach konkursu organizowanego przez 
PAIiIZ we współpracy z PCOI na najlepszy teren inwestycyjny w województwie 
lubelskim – lotnisko w Białej Podlaskiej; 

                                                           

23 K. Joachimczak (kierownik zespołu badawczego) Raport Końcowy z badania pogłębionego Ocena barier 
i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu, 
Poznań 2013 
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- realizacja w latach 2008-2011 projektu pn. „Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji 
i Kooperacji Gospodarczej dla miasta Biała Podlaska”, główny cel projektu: rozwój bazy 
do efektywnej obsługi inwestora, promocja oferty inwestycyjnej miasta, utworzenie 
kompleksowego systemu informacji gospodarczej; 

- uczestnictwo w targach inwestycyjnych oraz podejmowanie działań dotyczących 
aktywizacji gospodarczej lotniska, w tym utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej. 

TURYSTYKA 

Sektor turystyki jest znaczącym działem krajowej gospodarki z uwagi, iż ma wysoki 
udział w tworzeniu produktu krajowego brutto oraz miejsc pracy. Obejmuje produkcję dóbr 
i usług związanych z obsługą turystyczną tj. działalność hoteli, obiektów gastronomicznych, 
transport, atrakcje turystyczne i obsługę ruchu turystycznego m.in. biura podróży. Jednym 
z wyznaczników potencjału obszaru w zakresie turystyki jest wskaźnik, dotyczący liczby 
turystów korzystających z noclegów. 

Ryc. 27. Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych wg powiatów w 2013r. 

 
Źródło: Turystyka w województwie lubelskim w 2013r., Urząd Statystyczny w Lublinie 

W 2013r. łącznie na terenie MOF Biała Podlaska udzielono noclegów 50 581 osobom, 
z czego turyści z terenu gminy wiejskiej stanowili 40%. Prawie połowa turystów to turyści 
zagraniczni głównie z: Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, przy czym na terenie miasta przeważali 
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turyści z Rosji, natomiast na terenie gminy z Białorusi. Obszar powiatu bialskiego plasuje się na 
5 pozycji w regionie pod względem korzystających z noclegów. 

Wykres 29 Udzielone noclegi na terenie MOF Biała Podlaska 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Jak wynika z analizy danych statystycznych za lata 2007–2013 większą dynamikę 
wzrostu turystów odnotowuje się na terenie miasta około 24%, natomiast na terenie gminy 
wiejskiej występuje spadek około 6%. W przypadku miasta i gminy zauważalny jest wzrost 
turystów zagranicznych przy czym na terenie miasta dynamika kształtuje się na poziomie 41%, 
zaś na terenie gminy poniżej 0,5%. 

Zgodnie z dokumentem pn. „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa lubelskiego – uwarunkowania wewnętrzne”, miasto Biała Podlaska wraz z gminą 
wiejską zostało sklasyfikowane jako obszar o przeciętnych walorach krajoznawczych 
i wypoczynkowych oraz jako ośrodek recepcyjny turystyki: transgranicznej, krajoznawczo – 
kulturowej oraz sportów samolotowych. 

Atrakcyjność turystyczna miasta wynika bezpośrednio z przygranicznego położenia, 
walorów kulturowych oraz istniejącej i planowanej infrastruktury sportowej. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują: zespół pobazyliański i poreformacki, poradziwiłłowski zespół zamkowy 
z unikalną wieżą wjazdową, wieżą wartowniczą, wieżyczką, kaplicą, oficynami i obwałowaniami, 
kościół p.w. św. Anny z plebanią, wikarówka i organistówka, gmach dawnej Akademii Bialskiej 
z 1628r., kościół św. Antoniego i klasztor reformatów z XVII w., dawna cerkiew unicka, a obecnie 
kościół Narodzenia NMP z XVII w., dom zajezdny zw. Austerią wraz z dawną stajnią i wozownią 
oraz Muzeum Południowego Podlasia. Dodatkową możliwość rozwoju turystyki stwarza 
infrastruktura sportowa na bazie Akademii Wychowania Fizycznego, Zamiejscowego Wydziału 
AWF w Białej Podlaskiej oraz planowana rewitalizacja rzeki Krzna. 

Miasto współtworzy również turystyczny produkt liniowy jakim jest Szlak Rezydencji 
Magnackich. Produkt ten przeznaczony na rynek regionalny i krajowy, budowany na bazie 
walorów historycznych obejmujący pałace i rezydencje w miejscowościach: Lublin (pałace: 
Sobieskich, Lubomirskich, Rafała Leszczyńskiego, Lubienieckich, Czartoryskich), Opole 
Lubelskie (pałace: Lubomirskich, Tarłów), Puławy (pałace: Czartoryskich i Marynki), Kozłówka 
(pałac Zamoyskich), Lubartów (pałac Sanguszków), Kock (pałac Anny Pauliny Jabłonowskiej), 
Czemierniki (rezydencja Henryka Firleja), Radzyń Podlaski (barokowa rezydencja Potockich), 
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Jabłoń (neogotycki pałac Zamoyskich), Międzyrzec Podlaski (pałac Potockich), Biała Podlaska 
(pozostałości renesansowego zamku Radziwiłłów). 

Tereny o predyspozycjach do rozwoju turystyki znajdują się w południowo-wschodniej 
i północno-zachodniej część gminy wiejskiej. Liczne zabytki historyczne oraz walory 
środowiskowe i przyrodnicze sprzyjają rozwojowi czynnego wypoczynku, zwłaszcza 
w dziedzinie wędrówek pieszych i rowerowych. Występują tu również dogodne warunki do 
uprawiania jeździectwa w miejscowościach Rakowice i Woskrzenice. Przez gminę przebiegają 
trzy szlaki dziedzictwa kulturowego: Szlak Muzealny, Szlak Rezydencji Magnackich, Szlak 
Kultury Wsi i Miasteczek. W gminie istnieje możliwości stworzenia oferty wypoczynku 
świąteczno-weekendowego o charakterze czynnym dla mieszkańców miasta Białej Podlaskiej. 
Zostały również wytyczone lokalne szlaki turystyczne: 

• Szlak tkacki – „Tkaniny pereborem tkanej” (możliwość rozbudowy szlaku tkackiego 
o miejsca gdzie jeszcze wytwarza się tkaniny regionalne) – szlak rowerowy; 

• Szlak kulturowo – przyrodniczy, turystyka aktywna (rowerowy, hipiczny i pieszy): szlak 
rowerowy około 200 km, szlak konny około 180 km, szlak pieszy około 60 km; 

• Szlak kajakowy Bug – Krzna; 

• Szlak edukacyjny – pracowni ginących zawodów – szlak rowerowy, szlak konny; 

• Szlak edukacyjny – „Przystanek w czasie”; 

• Ścieżka edukacyjna „Pszczeli świat”. 
Gmina planuje również utworzyć kolejne szklaki turystyczne: Ekoturystyka kulinarna 

oraz ścieżka edukacyjna Pracowni Ginących Zawodów (kołodziej, kowal, dekarz, kamieniarz, 
tkacz). 

Tabela 10 Produkty turystyczne na terenie MOF Biała Podlaska 

Nazwa produktu Lokalizacja 
Zakres 

produktu/usługi 
Dostępność sposób 

dotarcia 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Jarmark Michałowy Biała Podlaska 
Targi produktów 
regionalnych 

Charakter otwarty 
Urząd Miasta Biała 
Podlaska 

Muzeum 
Południowego 
Podlasia – 
największa w Polsce 
kolekcja ikon 
prawosławnych 

Biała Podlaska Eksponaty muzealne 

Odpłatny 
Liczba 
zwiedzających 
21 682 (dane GUS) 

Muzeum 
Południowego 
Podlasia 

Spływ Kajakowy 
Krzna-Bug 

Biała 
Podlaska/Gmina 
Biała Podlaska 

Usługa turystyczno-
krajoznawcza 

Odpłatny Podmioty prywatne 

Wyścig aut na ¼ mili 
i drifting 

Byłe lotnisko 
wojskowe w Białej 
Podlaskiej 

Wyścigi Odpłatny Podmiot prywatny 

Zespół Zamkowy 
Radziwiłłów 

Biała Podlaska Turystyczny Otwarty 
Urząd Miasta Biała 
Podlaska 

Multimedialna 
Biblioteka Barwna 
i Multicentrum 

Biała Podlaska 
Rozrywkowo – 
edukacyjny 

Otwarty 
Liczba 
zwiedzających około 
56 tys. 

Biblioteka Publiczna 

Nadbużańskie 
perebory 

gmina Biała 
Podlaska, Hrud 

Tkaniny regionalne, 
organizacja 
warsztatów tkackich 

Odpłatny 
Pracownia tkacka 
w Hrudzie 

Kulinaria regionalne 
gmina Biała 
Podlaska, Perkowice 

Warsztaty kulinarne 
(ciasta regionalne 
i obrzędowe) Pokazy 
pieczenia sękaczy, 
napoje żniwne 

Odpłatny 

Pracownia 
Kulinariów 
Regionalnych 
w Perkowicach 

Perły z Polagry 
gmina Biała 
Podlaska, 

Solinka, pielemieni Odpłatny Karczma Kalina 
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Woskrzenice 

Wrzosówki 
gmina Biała 
Podlaska, 
Koczkówka 

Jagnięcina 
w płatkach 
gryczanych 

Odpłatny 
Gospodarstwo 
agroturystyczne 
Kraciówka 

Planowane produkty turystyczne 

Podarok 
gmina Biała 
Podlaska 

Pamiątki regionalne Odpłatny 
Nadbużański 
Uniwersytet Ludowy  
Galeria Wiejska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Biała Podlaska i UG Biała Podlaska 

Ważnym elementem składającym się na turystykę jest system promocji i obsługi turysty. 
Na terenie miasta funkcjonuje całoroczne Centrum Informacji turystycznej z usług, którego 
w 2013r. skorzystało około 10 tys. osób. Punkt ten funkcjonuje w Bialskim Centrum Kultury 
i jest członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Forum Informacji Turystycznej. Natomiast na terenie 
gminy wiejskiej funkcję informacji turystycznej tymczasowo pełni Gminny Ośrodek Kultury. 

W 2008r. na zlecenie Urzędu Miasta Biała Podlaska opracowany został dokument 
pn. „Strategia rozwoju turystyki w regionie Biała Podlaska – Brześć na lata 2008 – 2020”. 
Dokument jako cel główny rozwoju obszaru definiuje: Rozwój gospodarczy i społeczny obszaru 
transgranicznego Biała Podlaska – Brześć poprzez zwiększenie roli turystyki jako źródła 
dochodów mieszkańców regionu. Określono również cele strategiczne i działania w ramach 
następujących pięciu obszarów priorytetowych: produkt turystyczny, zasoby ludzkie, wsparcie 
marketingowe, przestrzeń turystyczna oraz wsparcie instytucjonalne. 

Kontynuowanie działań związanych z turystyką transgraniczną może wpłynąć na 
większą identyfikację turystyczną obszaru oraz przełoży się bezpośrednio na jego 
konkurencyjność. Natomiast szans rozwojowych obszaru związanych z turystyką należy 
upatrywać w segmentach turystyki określonych w zaktualizowanym planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa lubelskiego tj.: transgranicznej, krajoznawczo – kulturowej, 
sportów samolotowych oraz dodatkowo w turystyce aktywnej (sport i rekreacja). Stworzenie 
transgranicznego liniowego produktu turystycznego w partnerstwie z partnerem białoruskim 
może być charakterystycznym produktem na tle regionu i kraju, wyróżniającym obszar, a co za 
tym idzie wpływającym na jego konkurencyjność. 

4.6. Środowisko kulturowe 

Potencjał kulturowy danego obszaru kształtuje postawy i zachowania ludzkie poprzez 
zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu, jakimi są potrzeby kulturowe. Rozwój lokalnych tradycji 
i instytucji kulturalnych promujących je pozytywnie wpływają na rozwój sektora usług 
turystycznych oraz na wzrost poziomu życia poprzez lepszy dostęp do dóbr i usług kultury. 

Według danych GUS w 2013r. na terenie MOF Biała Podlaska działało 12 bibliotek i ich 
filii. Prawie połowa z nich znajduje się na terenie miasta Biała Podlaska, w ich skład wchodzi 
Miejska Biblioteka Publiczna (3 filie), a od 2012r. również Barwna Multimedialna Biblioteka 
i Multicentrum dla dzieci i młodzieży. Natomiast na terenie gminy wiejskiej znajduje się 6 filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jeden punkt biblioteczny. Zasoby bibliotek utrzymują się 
w miarę na stałym poziomie ale pozytywnym faktem jest zwiększenie się liczby czytelników 
w ciągu roku oraz wzrost ilości wypożyczanych książek na zewnątrz. W latach 2008-2013 
Miejska Biblioteka Publiczna wykonała wiele projektów z udziałem środków Ministerstwa 
i Dziedzictwa Narodowego. Realizowane zadania miały za zadanie rozwój infrastruktury 
kulturalnej i poprawę biblioteczno-czytelniczych usług świadczonych przez MBP. 
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Tabela 11 Zasoby bibliotek na terenie MOF Biała Podlaska 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Księgozbiór 242 956 241 099 244 300 249 567 261 296 236 359 238 405 
Czytelnicy 

w ciągu roku 
20 615 20 270 20 138 20 562 17 876 19 206 - 

Wypożyczenie 
księgozbioru 
na zewnątrz 

285 844 336 278 355 941 354 041 317 014 351 314 - 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska znajduje się 2 kina - 
zlokalizowane na terenie miasta. Według danych GUS w 2013r. z usług kin skorzystało 76 696 
osób (o 7 139 osób mniej niż w 2012r.). 

Ryc. 28. Kino "Merkury" w Białej Podlaskiej 

 
Źródło: http://biala24.pl/?id=Informacje&x=11342#prettyPhoto 

Wśród instytucji kultury, działających na terenie MOF Biała Podlaska należy wymieniać 
Muzeum Południowego Podlasia oraz jego oddział - Oddział Martylogiczno-Historyczny. Zostało 
założone w 1924r. i obecnie mieści się w XVIII-wiecznej wieży i bramie wjazdowej do zespołu 
pałacowo-parkowego Radziwiłłów. Dzieli się na 4 wydziały: Archeologii, Etnografii i Artystyczny 
(z Gabinetem Numizmatycznym) oraz oddział Martyrologiczno-Historyczny. 

W skład zbiorów wchodzą: ok. 1 400 ikon rosyjskich XVII-XIX wieku (jedna 
z największych kolekcji w Polsce), malarstwo poświęcone tematyce koni czystej krwi arabskiej, 
bogate zbiory materialnej Kultury Ludowej Południowego Podlasia, eksponaty archeologiczne 
itp. Oddział Martyrologiczno-Historyczny gromadzi, opisuje oraz udostępnia muzealia 
z dziedziny: historii, militariów i sfragistyki. Muzeum w ramach działalności oświatowej 
organizuje cykliczne lekcje muzealne, konkursy tematyczne oraz prowadzi bibliotekę 
(księgozbiór liczy obecnie ponad 5 tys. woluminów, który jest udostępniany wszystkim 
zainteresowanym). W 2013r. zarejestrowano 21 682 osoby zwiedzające, aż o 14 867 osób więcej 
niż w 2012r. 

Od 2013r. Muzeum Południowego Podlasia bierze udział w projekcie międzynarodowym 
"Międzynarodowy szlak książąt Radziwiłłów". Projektem objęte są placówki muzealne 
w placówkach i miejscowościach które związane są z rodem Radziwiłłów z terenu Litwy, 
Białorusi i Polski. 
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Ryc. 29. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 

 
Źródło: http://pocztowki.com.pl/galeria/?pocztowka-biala-podlaska-muzeum-podlasia-mozaika 

Na terenie miasta Biała Podlaska od stycznia 2012r. działa Bialskie Centrum Kultury. 
W jego strukturze funkcjonują trzy kluby osiedlowe, tj. Klub Kultury "Eureka, Klub Kultury 
"Scena", Klub Kultury "Piast" oraz Galeria Podlaska. Zadaniem BCK jest wykonywanie wszelkich 
zadań z zakresu: upowszechniania i rozpowszechniania kultury, kontrola wydatków na 
działalność kulturalną oraz organizacja wszelkich imprez kulturalnych na terenie miasta. Na 
stronie internetowej Bialskiego Centrum Kultury (http://bckbialapodlaska.pl/news.php) można 
znaleźć kalendarz wydarzeń kulturalnych foto oraz videorelacje, a także spis konkursów 
organizowanych przez BCK. 

Na terenie miasta Biała Podlaska w zachodniej części Parku Radziwiłłowskiego położony 
jest amfiteatr. Jest to miejsce kultury, gdzie co roku odbywają się różne wydarzenia kulturalne, 
m.in. Dni Białej, Wybory Miss Podlasia, liczne koncerty, przedstawienia i występy. 

Do głównych problemów oraz potrzeb inwestycyjnych w zakresie kultury na terenie 
MOF Biała Podlaska należy zaliczyć modernizację Muzeum Południowego Podlasia, generalny 
remont Bialskiego Centrum Kultury, a także wykonanie zadaszenia Amfiteatru. 

Ryc. 30. Logo  Bielskiego Centrum Kultury 

 
Źródło: http://mok.bialapodlaska.pl/viewpage.php?page_id=67 

Na terenie miasta Biała Podlaska znajdują się liczne zabytki wpisane do Wojewódzkiego 
Rejestru Zabytków. Bogactwo zabytków świadczy o bogatej przeszłości historycznej miasta. 
Jednym z najważniejszych obiektów jest Zespół Zamkowy Radziwiłłów. W jego skład wchodzi 
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zabudowa dawnego zamku na planie gwiazdy pięcioramiennej z pięcioma bastionami 
otoczonymi fosą i wałem ziemnym. Do ciekawszych zabytków należą również: budynek dawnej 
Akademii Bialskiej, liczne obiekty sakralne (cmentarze, kościoły itp.), budynki zabudowy 
miejskiej, a także  układ urbanistyczny miasta Biała Podlaska: sieć ulic i placów, założenie 
zamkowo-obronne oraz historyczna panorama miasta. 

Tabela 12 Zabytki wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków 
Miasto Biała Podlaska 

Lp. Obiekt Adres 
1. Układ urbanistyczny m. Białej Podlaskiej: sieć ulic i placów, 

skala zabudowy miejskiej, założenie zamkowo-obronne, 
historyczna panorama miasta - w granicach wg załączonego 
planu 

 

2. Budynek Domu Strażaka w obrębie działki wskazanej 
w decyzji, wg załączonego planu 

ul. Artyleryjska 1 

3. Cmentarz unicki wraz z kapliczką w obrębie działki wskazanej 
w decyzji, w granicach wg załączonego plany 

ul. Brzeska 

4. Budynek Sądu ul. Brzeska 18 
5. Zespół pobazyliański: kościół parafii rzymskokatolickiej 

pw. Narodzenia NMP (dawny kościół bazylianów), 
z wyposażeniem wnętrza, klasztor z wyposażeniem wnętrza, 
otaczający drzewostan, ogrodzenie 

ul. Brzeska 33-35  

6. Dom Architekta (willa), budynek pomocniczy, ogrodzenie, 
ogród, w granicach wg zał. planu 

ul. Garncarska 14 

7.  Dawny szpital żydowski, w granicach zał. planu ul. Janowska 27/29 
8. Najstarsza część zespołu cmentarza rzymskokatolickiego, 

obejmująca południową część terenu cmentarza, obejmują 
kwatery I-XVII, wraz z grupą 99 zabytkowych nagrobków z XIX 
i XX w. (wymienionych w załączonym wykazie), bramę, 
stróżówkę, drzewostan - w granicach obszaru wskazanego na 
załączonym planie i mapie, odpowiadającego części działki 
wskazanej w decyzji oraz kaplica cmentarna pw. św. Rocha 
z wyposażeniem (wpisana do rejestru na podstawie odrębnej 
decyzji) 

ul. Janowska/ul. Nowa 

9. Domy - zespół dworca kolejowego ul. Kościuszki 11a, 12a, 12b 
10. Trzy murowane budynki: budynek główny, dawna wartownia, 

budynek gospodarczy ( z wyłączeniem współczesnej 
przybudówki), wraz z otoczeniem, tj. działką na której 
w/w budynki są położone - w granicach wg załącznika 

ul. Kościuszki 15 

11. Gmach dawnej Akademii Bialskiej, obecnie 
LO im. J.J. Kraszewskiego wraz z bramą wjazdową 

ul. Kraszewskiego 1 

12. Dom mieszkalny na działce w decyzji - w granicach wg 
załączonego planu 

ul. Narutowicza 8 

13. Kamienica (w obrysie murów zewnętrznych), na działce 
wskazanej w decyzji, w granicach wg załączonego planu 

ul. Narutowicza 19 

14. Zespół poreformacki: kościół pw. św. Antoniego, klasztor, 
ogrodzenie i otaczający drzewostan - w granicach obszaru 
wskazanego na załączonej mapie, odpowiadającego działkom 
wskazanym w decyzji 

ul. Narutowicza37-39 

15. Cmentarz wojenny (niemiecki) z I wojny światowej, w obrębie 
działek wskazanych w decyzji, wg załączonego planu 

ul. Pokoju 

16. Zespół dworca kolejowego: budynek dworca kolejowego, 
wieża ciśnień, parowozownia przy u. Stacyjnej 9 (obok Miejski 
Dom Kultury), dom naczelnika przy ul. Kościuszki 11 A (obok 
dom mieszkalny), budynek administracyjny przy ul. Kościuszki 
13 A, dom mieszkalny przy ul. Stacyjnej 11 - w obrębie działki 
(wskazanej w postanowieniu), w granicach wg załączników 

ul. Stacyjna/ ul. Kościuszki 
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17. Zespół zamkowy Radziwiłłów z pozostałościami ziemnych 
urządzeń obronnych (bastiony i kurtyny), brama zamkowa, 
trzy wieże ( w tym: wieża narożna lewego skrzydła 
z wyposażeniem architektonicznym i dekoracją sgraffito), 
dawna kaplica, fundamenty pałacu, skrzydło pałacowe, park, 
w granicach wg opisu w decyzji oraz budynek związany 
kordegardą wraz z bramą wjazdową i ogrodzeniem (na działce 
wskazanej w decyzji, wg załącznika) 

ul. Warszawska 

18. Kościół parafialny pw. św. Anny z wyposażeniem wnętrza, 
otaczający drzewostan, ogrodzenie i dzwonnica bramowa, 
plebania, wikarówka i budynek tzw. organistówki 

ul. Warszawska 1, 3, 8 
i ul. Kraszewskiego 2 

19. Zespół szpitalny: budynek szpitala, pawilon, drzewostan 
w obrębie terenu szpitalnego 

ul. Warszawska 15 

20. Dom żołnierza w zespole koszar drewnianych, w granicach 
działek wskazanych w decyzji 

ul. Warszawska 27 

21. Budynek dawnego Magistratu (przy rynku), na działce 
wskazanej w decyzji, w granicach wg załączonego planu 

Pl. Wolności 8 (obecnie 
Piłsudskiego 3) 

22. Zespół domu zajezdnego związane Austerią wraz z dawną 
stajnią i wozownią 

Pl. Wolności 12, 12a, 
ul. Janowska 2, ul. Pocztowa 2 

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie wojewódzkiej listy ewidencji zabytków 

Na terenie gminy wiejskiej Biała Podlaska również znajduje się wiele zabytków, należą 
do nich: 

� obiekty sakralne, tj. kościoły, cerkwie, cmentarze, które znajdują się na terenie 
miejscowości: Cicibór Duży, Hrud, Łukowce, Ortel Książęcy, Woskrzenice Duże, Swory, 
Sycyna; 

� dwory i zespoły dworsko-pałacowe w miejscowościach: Grabanów, Kozula, Roskosz, 
Styrzyniec, Terebela, Woroniec, Woskrzenice Duże, Zacisze; 

� zabudowa mieszkalna drewniana, w miejscowościach: Cicibór Mały, Husinka, Pulko, 
Swory, Sycyna; 

� kapliczki przydrożne. 
Na terenie miasta Biała Podlaska organizowane są liczne imprezy cykliczne, które na 

stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych na tym terenie. Do imprez promujących 
wydarzenia artystyczne kraju są zaliczane Podlaska Jesień Teatralna oraz Biała Blues Festiwal. 
Organizowane są tu również imprezy utrwalające dorobek kultury miasta i regionu - Jarmark 
św. Michała oraz Podlaski Jarmark Folkloru, a także imprezy podkreślające odrębność kulturową 
Podlasia - Skarby Kultur Podlasia. 

Na terenie gminy cyklicznie, tj. raz w roku, przez Urząd Gminy organizowany jest 
Jarmark dożynkowy gminy Biała Podlaska. Podczas imprezy można zapoznać się z tradycjami 
i zwyczajami żniwnymi oraz organizowana jest sprzedaż rękodzieł ludowych. W Pracowni 
Koronkarstwa w Sitniku organizowany jest "Przygraniczny konkurs koronkarski Igłą 
malowane", organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury Podczas imprezy propagowane jest 
rękodzieło ludowe z zakresu koronkarstwa, promocja przygranicznych technik koronkarskich 
i hafciarskich. Podobny charakter imprezy ma "Konkurs tkacki Tkactwo ludowe w dolinie Krzny 
i Bugu" organizowany przez Pracownie Tkacką im. Stanisławy Baj w Hrydzie. Obie imprezy mają 
zasięg krajowy i są organizowane cyklicznie. 
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4.7. Społeczeństwo i jakość życia 

Metodologia Krajowego Raportu o Rozwoju Społecznym24 , która w innowacyjny 
i nowatorski sposób przedstawia rozwój społeczny poprzez Wskaźnik Lokalnego Rozwoju 
Społecznego (LHDI), pozwala na ocenę potencjału rozwoju na poziomie lokalnym. Projekt został 
zrealizowany przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDAP) 
w partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Głównym Urzędem Statystycznym oraz 
we współpracy z ekspertami z ośrodków akademickich. Wielowymiarowość charakteru 
rozwojowego jest oparta na trzech komponentach: zdrowia obywateli, dostępu do wiedzy 
i edukacji oraz zamożności obywateli. 

Zgodnie z tą metodologią miasto Biała Podlaska zaliczana jest do obszarów o bardzo 
wysokim rozwoju społecznym, tak jak inne miasta o znaczeniu ponadlokalnym w województwie 
lubelskim. Natomiast gmina wiejska Biała Podlaska, tak jak powiat bialski zaliczany jest do 
obszarów o bardzo niskiej wartości rozwoju społecznego. 

Według Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku teren miasta Biała Podlaska 
zamieszkiwało 58 009 osób. Według poziomu wykształcenia największy odsetek osób stanowiły 
osoby z wykształceniem średnim i policealnym (37,9% ogółu ludności), kolejną grupę stanowiły 
osoby z wykształceniem wyższym (22,8%), a na trzecim miejscu osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (16,8%). Pozytywnym aspektem jest udział najmniejszej ilości osób, 
bo tylko 0,6% (305 osób) z nieukończoną szkołą podstawową i bez wykształcenia szkolnego. 
Analizując główne źródła utrzymania, największy odsetek stanowiły osoby utrzymywane 
(33% osób), kolejną grupę osoby utrzymujące się z pracy najemnej poza rolnictwem (32%), a na 
trzecim miejscu znaleźli się emeryci (16% ogółu ludności). Najmniejsza grupę stanowią osoby 
utrzymujące się z pracy w rolnictwie, które stanowią zaledwie 1%. 

W przypadku terenu gminy do analizy głównych źródeł utrzymania gospodarstw 
domowych wykorzystano dane statystyczne Powszechnego Spisu Rolnego z 2010r. Na terenie 
gminy odnotowano 2 173 gospodarstw domowych z dochodem z działalności rolniczej, 
1 064 z dochodem z pracy najemnej, 626 z dochodem z emerytury i renty oraz 390 z dochodem 
z pracy najemnej. Najmniej, bo tylko 180 gospodarstw domowych, odnotowano z dochodem 
z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą. 

RYNEK PRACY 

Według danych GUS na koniec 2012 roku na terenie MOF Biała Podlaska pracowało 
15 224 osoby, z czego 88,4% pracujących stanowili mieszkańcy miasta Biała Podlaska. Na 
terenie miasta, od 2007 roku, liczba pracujących zmniejszyła się o 873 osoby. Większą część 
wśród zatrudnionych stanowią kobiety. Na terenie gminy sytuacja jest odwrotna, ilość 
zatrudnionych od 2007 roku zwiększyła się o prawie połowę, a większą część zatrudnionych 
w 2012r. stanowili mężczyźni. Poniższy wykres przedstawia liczbę osób zatrudnionych 
w analizowanym okresie. Do 2008 roku następował powolny wzrost liczby osób pracujących, 
a następnie niewielki spadek i z utrzymująca się tendencją spadkową. Na terenie obszaru 
funkcjonalnego widać wyraźną przewagę kobiet pracujących nad mężczyznami. 
 

                                                           

24 Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012, Rozwój regionalny i lokalny, UNDP 
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Wykres 30 Pracujący na terenie MOF Biała Podlaska wg innego podziału niż PKD w latach 2007-2012 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańców na terenie powiatu 
bialskiego w 2013 roku wynosiło 2 942,52 zł. Od 2007r. wzrosło o 44,4%. Natomiast na terenie 
miasta Biała Podlaska wynagrodzenie w 2013r. wynosiło 3 461,96 zł (brutto) i wzrosło 
o ok. 46%. Pomimo wzrostu poziomu wynagrodzenia na terenie powiatu jego wartość kształtuje 
się ciągle na niskim poziomie - stanowi ono 76,1% średniej krajowej, a średnie wynagrodzenie 
na terenie miasta stanowi 89,3% w relacji do średniej krajowej. 

Do największych pracodawców na terenie miasta Biała Podlaska należą przede 
wszystkim przedsiębiorstwa: Aluteam Polska Sp. z o.o., „BUDOMEX” spółka z o.o. - 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Vikking KTS" 
Spółka z o.o., Bialcom Barbara Chwesiuk. Powyżej 1 000 pracowników zatrudnia Izba Celna 
w Białej Podlaskiej oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Do pracodawców, którzy 
zatrudniają 250-500 pracowników należą: Spółdzielnia Inwalidów "Elremet" oraz Państwowa 
Szkoła Wyższa im. papieża Jana Pawła II. 

Na terenie MOF Biała Podlaska, tak jak na terenie całego kraju panuje bezrobocie 
strukturalne. Charakter tego bezrobocia jest skutkiem niedostosowania liczby poszukujących 
pracy i wolnych miejsc pracy w gospodarcze w poszczególnych rejonach i gałęziach z powodu 
nieodpowiednich kwalifikacji pracowników do potrzeb gospodarki. 

Według danych GUS, w 2013r., na terenie MOF Biała Podlaska było zarejestrowanych 
4 710 osób, z czego 83% zarejestrowanych w mieście Biała Podlaska. Ponad połowę 
zarejestrowanych na terenie obszaru funkcjonalnego stanowią mężczyźni. 

Według przedziałów wiekowych, zarówno na terenie miasta jak i powiatu bialskiego 
największą grupę bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata (ponad 
30%). Drugą grupę bezrobotnych stanowią: na terenie powiatu osoby w wieku 24 lata i mniej, 
a na terenie miasta 35-44 lata. Najmniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w przedziale 
wiekowym 55 lat i więcej. 
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Wykres 31 Bezrobocie wg przedziałów wiekowych na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego 
(2013 r.) 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Najwięcej bezrobotnych zarówno na terenie miasta jak i powiatu zarejestrowano 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Świadczy to o niedostosowanej ofercie szkół 
zawodowych do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy, co utrudnia znalezienie 
zatrudnienia w zawodzie. Najmniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem 
średnim ogólnokształcącym. 

Wykres 32 Bezrobocie wg poziomu wykształcenia na terenie miasta Biała Podlaska i w powiecie bialskim 
(2013 r.) 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Wskaźnik bezrobocia, który mierzony jest stosunkiem liczby osób zarejestrowanych 
bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym, na obszarze Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska w 2013 roku był najwyższy i wynosił 10,3%. Najniższą wartość 
tego wskaźnika odnotowano w 2008r. i wynosił 7,6%, w kolejnym roku odnotowano wyraźny 
wzrost o 1,6%, natomiast w 2010r. ponowny spadek. Od 2010r. obserwuje się stały wzrost tego 
wskaźnika. Stopa bezrobocia według danych GUS na terenie miasta Biała Podlaska w 2013r. 
wynosiła 16,6%, a na terenie powiatu bialskiego wynosiła 16%, jest ona wyższa od stopy 
bezrobocia o ok. 2 punkty procentowe w porównaniu do województwa lubelskiego (14,4%). 
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Wykres 33 Wskaźnik bezrobocia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Biała Podlaska oraz na terenie miasta 
i gminy 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Analizując dane statystyczne z Wojewódzkiego Urzędu Pracy stopa bezrobocia na terenie 
miasta Biała Podlaska wynosi 16,1%, natomiast na terenie powiatu bialskiego jest o 1 punkt 
procentowy niższa. 
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Ryc. 31. Stopa bezrobocia na terenie województwa lubelskiego i na terenie MOF Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Powiatowy Urząd Pracy działający na terenie miasta Biała Podlaska jest odpowiedzialny 
za aktywizację społeczno-zawodową osób wymagających wsparcia. W ramach działań własnych 
PUP podejmuje działania przeciwdziałaniu bezrobociu, łagodzeniu jego skutków oraz 
aktywizacji zawodowej. PUP wykorzystuje liczne instrumenty wspierające osoby bezrobotne, 
w tym osoby niepełnosprawne, należą do nich: prace społeczne użyteczne, roboty publiczne, 
staże, szkolenia, prace interwencyjne, a także formy wsparcia finansowego. W latach 2008-2013 
aktywnymi formami przeciwdziałaniu bezrobociu zostało objętych 18 988 osób, przeznaczono 
na to ponad 95 mln zł. Ponadto PUP, w latach 2008-2013 zrealizował 6 projektów przy wsparciu 
środków unijnych, dofinansowanie wyniosło 37,5 mln zł. 

OŚWIATA/INFRASTRUKTURA SPORTOWA 

Według danych GUS, na terenie MOF Biała Podlaska w 2013r. obowiązkiem edukacji 
przedszkolnej było objętych 3 185 dzieci w wieku 3-6 lat. Na terenie miasta funkcjonowało 
17 przedszkoli, w których było 1 775 miejsc (o 446 miejsc więcej niż w 2007r.). Na terenie 
gminy wiejskiej działało 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
Niepubliczne Przedszkole „Smerfowe Przedszkolaki” w Rakowiskach. Łącznie na terenie obszaru 
funckjonalnego do przedszkoli uczęszczało 2 227 dzieci. 
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W 2012r. na terenie MOF Biała Podlaska znajdowało się 21 szkół podstawowych, z czego 
połowa znajdowała się na terenie miasta. Do klas pierwszych uczęszczało łącznie 4 283 uczniów 
(81% pierwszoklasistów z miasta), a szkołę podstawową ukończyło 759 uczniów. Na terenie 
MOF Biała Podlaska funkcjonowało 10 gimnazjów do których uczęszczało 2 450 uczniów (86% 
to gimnazjaliści z terenu miasta), o 563 uczniów mniej niż w 2007 roku. Na terenie miasta Biała 
Podlaska odnotowano 787 absolwentów gimnazjów, a na terenie gminy - 114 absolwentów 
(łącznie 901 uczniów). Spadek liczby uczniów w szkołach jest bezpośrednio związany ze 
zmniejszającą się liczbą osób w wieku produkcyjnym i spadkiem urodzeń. 

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska znajdują się na terenie miasta. Według danych GUS, na terenie 
miasta w 2013r. działało 7 liceów ogólnokształcących (4 z nich są prowadzone przez samorząd 
miasta) uczęszczało do nich 2 427 uczniów, z czego 65% to kobiety. Znajdowało się tu również 
4 szkoły zawodowe, do których uczęszczało 608 uczniów, oraz jedna szkoła policealna -
 139 uczniów. 

Według danych Kuratorium Oświaty w Lublinie - Informatora szkół ponadgimnazjalnych 
na rok szkolny 2014/2015, na terenie miasta Biała Podlaska działa 8 liceów ogólnokształcących, 
w tym Katolickie Liceum Ogólnokształcące oraz 2 licea dla dorosłych. Ponadto działają 3 szkoły 
zawodowe, 3 technika, Policealne Studium Zarządzania i Marketingu, Policealna Szkoła 
Zawodowa oraz Medyczne Studium Zawodowe. 

Oferta kształcenia zawodowego na terenie MOF Biała Podlaska charakteryzuje się 
bardzo dużym zróżnicowaniem (łącznie aż 62 zawody). Możliwe kierunki kształcenia dają 
możliwość różnostronnego wyboru przyszłego zawodu, co prezentuje poniższa tabela. 
Oferowane kierunki kształcenia w największym stopniu skupiają zawody wykonywane w sferze 
usług, które w poszczególnych szkołach dublują się. Stwarza to zagrożenie dla efektywnego 
naboru i w konsekwencji przyczynia się do podnoszenia kosztów nauczania w danym zawodzie. 

Obszary zawodowe jakimi są transport i gospodarka magazynowa, a także mechanika są 
jednymi z kilku obszarów w jakich przedsiębiorcy najczęściej poszukują lub planują poszukiwać 
pracowników. Zgodnie z Raportem końcowym Badania funkcjonowania systemu kształcenia 

zawodowego w Polsce25 w przypadku obszaru transport i gospodarki magazynowa zauważalne 
jest wyższe zainteresowanie potencjalnych pracodawców niż aktualne kierunki kształcenia 
proponowane przez szkoły. 

Tabela 13 Kierunki kształcenia zawodowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne 
Pogranicze” 
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25 Badanie funkcjonowania systemy kształcenia zawodowego w Polsce. Raport Końcowy. Warszawa, luty 
2011 
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2. technik masażysta   x   
3. technik usług kosmetycznych   x x  

4. 
asystent osoby 
niepełnosprawnej 

  x x  

5. opiekun osoby starszej   x x  
6. opiekun medyczny   x x  
7. opiekunka dziecięca   x   
8. opiekunka środowiskowa   x x  
9. technik elektryk  x    

10. technik budownictwa  x   x 

11. 
technik pojazdów 
samochodowych 

 x  x x 

12. technik informatyk x x  x x 
13. technik rachunkowości    x  
14. technik turystyki wiejskiej    x x 
15. technik geodeta    x x 
16. technik drogownictwa    x  

17. 
technik bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

   x  

18. technik administracji    x  

19. 
opiekun w domu pomocy 
społecznej 

   x  

20. technik ekonomista x    x 
21. kelner x    x 

22. 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

x    x 

23. technik handlowiec x    x 

24. 
technik architektury 
krajobrazu 

x     

25. technik logistyk x    x 
26. technik hotelarstwa x    x 
27. technik spedytor x    x 
28. technik mechanik  x   x 

29. 
technik cyfrowych procesów 
graficznych 

 x    

30. 
technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

 x    

31. technik energetyk  x    
32. technik technologii odzieży  x    
33. technik księgarstwa     x 
34. technik obsługi turystycznej     x 
35. technik usług fryzjerskich     x 
36. kucharz x x   x 

37. 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

 x   x 

38. elektromechanik  x   x 

39. 
elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

 x   x 

40. blacharz samochodowy  x   x 
41. cukiernik  x   x 
42. dekarz  x    
43. elektryk  x   x 
44. fryzjer  x   x 
45. kowal  x    
46. krawiec  x   x 

47. 
monter sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych 

 x   x 

48. 
monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 

 x   x 

49. murarz-tynkarz  x   x 
50. ogrodnik  x   x 
51. sprzedawca  x   x 
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52. stolarz  x   x 
53. rolnik     x 
54. betoniarz-zbrojarz     x 
55. blacharz     x 
56. drukarz     x 

57. 
mechanik maszyn i urządzeń 
drogowych 

    x 

58. 
monter sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych 

    x 

59. operator maszyn leśnych     x 
60. piekarz     x 
61. ślusarz     x 
62. wędliniarz     x 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2014/2015 wg Kuratorium Oświaty w Lublinie 

Do infrastruktury sportowej, która znajduje się na terenie miasta należy zaliczyć: 25 m 
basen oraz pełnowymiarową halę sportową przy ZSO nr 2, basen przy Liceum 
Ogólnokształcącym nr 1 oraz Stadion MKS Podlaskie który mieści 3 000 widzów. 

Na terenie gminy Biała Podlaska boiska sportowe są zlokalizowane przy szkołach 
w Ciciborze Dużym, Ortelu Książęcym, Hrudzie, Woskrzenicach Dużych, Dokudowie, Janówce, 
Sławacinku Starym, Grabanowie, Sitniku i Sworach. Są to boiska szkolne przystosowane do 
różnego rodzaju dyscyplin sportowych: piłki nożnej, piłki siatkowej oraz koszykówki. Ponadto 
przy Publicznym Gimnazjum w Ciciborze Dużym i Sworach oraz przy Szkole Podstawowej 
w Sławacinku Starym znajdują się hale sportowe. W sale gimnastyczne wyposażone są szkoły 
podstawowe w: Woskrzenicach Dużych, Hrudzie, Ortelu Książęcym, Sitniku, Styrzyńcu, 
Grabanowie oraz Janówce. 

Do głównych potrzeb inwestycyjnych i głównych problemów infrastruktury oświatowej 
należy zaliczyć: termomodernizacje placówek oświatowych (koszt ok. 12 mln zł), budowę 
dwóch boisk typu Orlik (ok. 3 mln zł) oraz budowę hali sportowej (w tym przy ZSZ nr 1, koszt 
ok. 10 mln zł). 

Tabela 14 Wykaz szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Biała Podlaska na rok szkolny 2014/2015 
Lp. Rodzaj szkoły Adres 

1. 
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

ul. Kraszewskiego 1, 21-500 
Biała Podlaska 

2. 
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 

ul. Narutowicza 39, 21-500 Biała 
Podlaska 

3. 
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza 

ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała 
Podlaska 

4. 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 

ul. Akademicka 8a, 21-500 Biała 
Podlaska 

5. 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida ul. Janowska 55, 21-500 Biała 

Podlaska 

6. 
I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych nr  1 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

ul. Piłsudskiego 36 
21-500 Biała Podlaska 

7. 
II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. 
Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 

ul. Brzeska 71, 21-500 Biała 
Podlaska 

8. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białej Podlaskiej ul. Kraszewskiego 1, 21-500 

Biała Podlaska 

9. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Białej 
Podlaskiej 

Al.  Jana Pawła II 97, 21-500 
Biała Podlaska  

10. 
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Białej Podlaskiej 

Al. Jana Pawła II 97, 21-500 Biała 
Podlaska 

11. 
Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej 
Podlaskiej 

ul. Okopowa 3, 21-500 Biała 
Podlaska 
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12. 
Policealna Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 
2 im. F. Żwirki i S. Wigury  

ul. Brzeska 71, 21-500 Biała 
Podlaska  

13. 
Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ w Białej 
Podlaskiej 

Al. Jana Pawła II 97, 21-500 Biała 
Podlaska 

14. 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji 
Edukacji Narodowej 

ul. Józefa Piłsudskiego 36, 21-
500 Biała Podlaska  

15. 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 
im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej 

ul. Brzeska 71, 21-500 Biała 
Podlaska 

16. 
Technikum ZDZ im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej 
Podlaskiej 

Al. Jana Pawła II 97, 21-500 Biała 
Podlaska 

17. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zespole szkół Zawodowych nr 1  

ul. Józefa Piłsudskiego 36, 21-
500 

18. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w ZSZ nr 2 im. Franciszka 
Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej 

ul. Brzeska 71, Biała Podlaska 
21-500 

19. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Białej Podlaskiej Al. Jana Pawła II 97, 21-500 Biała 

Podlaska 
Źródło:http://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php?akc=inf&id_pows=661&id_gminys=0&id_zaw=0&id
_prof=0&id_roz=0&id_jez=0&id_tp=0&podb=&rodz_szk=&rodzaj=&rodz_upr= 

Na terenie miasta Biała Podlaska funkcjonują trzy placówki szkolnictwa wyższego. 
Według danych GUS w 2013r. z oferty edukacyjnej uczelni korzystało 5 568 studentów, 
o 348 studentów mniej w stosunku do roku poprzedniego. W analizowanym roku absolutorium 
uzyskało 1 577 studentów, z czego 55% stanowiły kobiety. Placówkom szkolnictwa wyższego 
udało się pozyskać dotacje w wysokości 95,4 mln zł m.in. na budowę hali sportowej, 
doposażenie placówek oraz informatyzację. 

Uczelnią, którą cieszy się największym zainteresowaniem wśród potencjalnych 
studentów, jest Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Warszawskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego. W swojej ofercie edukacyjnej posiadają następujące kierunki 
kształcenia: wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, turystyka 
i rekreacja, sport, kosmetologia oraz fizjoterapia. W skład Zamiejscowego Wydziału 
Wychowania Fizycznego, oprócz budynków uczelni wchodzą dwa stadiony, hala widowiskowo-
sportowa, kort tenisowy oraz basen które stanowią doskonałą bazę dydaktyczną. Całość jest 
wyposażone w nowoczesne sprzęty dydaktyczne i sportowe, które służą do organizacji różnych 
imprez sportowych najwyższej rangi krajowej, a nawet międzynarodowej. 

Na terenie AWF w Białej Podlaskiej zlokalizowano jedyną w Polsce Szkołę Trenerów 
PZPN. W programie są liczne kursy trenerów piłki nożnej w zależności od już posiadanych 
uprawnień, które umożliwiają nabycie określanej licencji. 

Kolejną uczelnią wyższą działającą na terenie miasta jest Państwowa Szkoła Wyższa 
im. Papieża Jana Pawła II. W swojej ofercie edukacyjnej ma studnia I stopnia (inżynierskie oraz 
licencjackie), studia II stopnia - magisterskie, studia podyplomowe oraz liczne kursy i szkolenia 
o różnych kierunkach kształcenia. Uczelnia dysponuje infrastrukturą badawczą utworzoną 
w ramach Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych, 
oraz źródeł energii odnawialnej, a także powstałą w ramach Regionalnego Centrum Badań 
środowiska rolnictwa i technologii innowacyjnych „EKO-AGRO-TECH”. 

Na terenie miasta funkcjonuje również Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki 
Radomskiej Wydziały Transportu i Elektrotechniki, który oferuje naukę na kierunkach: 
transport i elektronika. 

W latach 2008-2013 na terenie miasta Biała Podlaska zostały podjęte liczne działania, 
które mają na celu rozwój zaplecza badawczo-edukacyjnego uczelni. Wydział Wychowania 
Fizycznego i Sportu zrealizował w ramach projektu inwestycje pn. Regionalny Ośrodek Badań 
i Rozwoju w Białej Podlaskiej. Wartość projektu dofinansowanego w 85% wyniosła 



 

 
 

St
ro

n
a 

8
6
 

38 862 570,57 zł. W ramach projektu wybudowano obiekt badawczy, w którego skład wchodzi 
13 laboratoriów badawczych wyposażonych w specjalistyczną aparaturę laboratoryjną. 
Powstanie i funkcjonowanie laboratoriów pozwoliło na podjęcie współpracy z innymi jednostki 
badawczymi26, m.in. z regionów i krajów sąsiadujących (Białorusią i Ukrainą). W różnych 
obszarach badawczych chęć współpracy wykazały firmy z branży farmaceutycznej, medycznej 
oraz informatyczno-psychologicznej. 

Ryc. 32. Lokalizacja szkół na terenie miasta Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne 

Zdawalność egzaminów na bazie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest miarą jakości 
kształcenia na danym terytorium, w tym przypadku na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Białej Podlaskiej. Według danych OKE w Krakowie, w 2014 roku, 
w województwie lubelskim 80% zdajających otrzymało świadectwo dojrzałości. Do egzaminu 
maturalnego na terenie powiatu miasta Biała Podlaska przystąpiło 1 227 osób, z czego 
72% osób zdało. W porównaniu do innych miast zdawalność ta kształtowała się na średnim 
poziomie - m.Chełm - 67%, m.Zamość - 70%, m.Puławy - 73%, m.Suwałki - 76% oraz m.Przemyśl 

                                                           

26 diagnostyka fizjologiczna, diagnostyka biochemiczna,  biomechanika i kinezjologia, modelowanie ruchu 
człowieka i ergonomii, elektromiografii, technologii rehabilitacji narządu ruchu, chemii kosmetycznej, 
diagnostyki molekularnej, laboratorium analityczne, interdyscyplinarne centrum obliczeniowe, 
diagnostyka postawy i ciała, laboratorium psychomotoryki 
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- 70%. Największa zdawalność była wśród uczniów liceów ogólnokształcących - zdało 87% 
(816 uczniów), kolejno w liceum profilowanym - 67% (39 uczniów), w technikum - 43% 
(354 uczniów), a w technikum uzupełniającym - 7% (15 uczniów), natomiast żadna z osób 
z liceum uzupełniającego nie zdała i nie otrzymała świadectwa dojrzałości. 

W szkołach ponadgimnazjalnych, na terenie województwa lubelskiego, w dalszym ciągu 
odnotowuje się za małą ilość sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu w stosunku do 
liczby uczniów. W porównaniu do innych miast powiatowych wskaźnik komputeryzacji plasuje 
się na średnim poziomie i w 2012r. wynosił 9,61 ucznia na jeden komputer z dostępem do 
Internetu, jest wyższy w porównaniu do wskaźnika województwa lubelskiego i wybranych 
miast, np. Zamościa czy Przemyśla. 

Wykres 34 Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów 
w mieście Biała Podlaska i wybranych miastach powiatowych 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Do rejestru instytucji szkoleniowych z terenu miasta Biała Podlaska jest wpisanych 
24 instytucji, które świadczą różne usługi mieszkańcom. Należą do nich m.in. szkoły nauki jazdy, 
Bialskie Centrum Kultury, szkoły oraz placówki szkoleniowe, a także Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej27. 

OCHRONA ZDROWIA  

Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska oferuje szeroki dostęp do profilaktyki 
i opieki zdrowotnej, oferta usług zdrowotnych koncentruje się w granicach miasta, bo to właśnie 
na jego terenie znajduje się znaczna większość placówek ochrony zdrowia, które świadczą 
niezbędną pomoc medyczną przy obecnych trendach demograficznych. 

Według danych GUS, w 2013r. na terenie MOF Biała Podlaska funkcjonowało 
40 przychodni. Wskaźnik, który określa dostępność usług medycznych, tj. liczba placówek 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców, na terenie MOF Biała Podlaska 
wypada niezadowalająco. W 2013r. wskaźnik ten wynosił 4 placówki na 10 tys. mieszkańców 
dla porównania na terenie województwa lubelskiego jego wartość wynosiła 5, natomiast dla na 
terenie powiatu bialskiego - 4. Porównując wartość tego wskaźnika miasta Biała Podlaska do 

                                                           

27 źródło: http://ris.praca.gov.pl/ris/index.ftl 



 

 
 

St
ro

n
a 

8
8
 

wybranych miast Polski Wschodniej jego wartość przyjmuje średnią wartość, obrazuje to 
poniższy wykres. 

Wykres 35 Wskaźnik placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców w 2013r. 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Miasto Biała Podlaska wypada bardzo korzystanie w porównaniu do województwa 
lubelskiego pod względem wskaźników prezentujących liczbę lekarzy na 10 tys. mieszkańców 
oraz liczbę pielęgniarek i położnych na 10 tys. ludności. Na terenie miasta na 
10 tys. mieszkańców przypada 38 lekarzy a na terenie województwa aż o 14 mniej. Natomiast 
liczba pielęgniarek i położnych , które przypadają na 10 tys. mieszkańców na terenie miasta jest 
o 46% większa niż dla woj. lubelskiego (odpowiednio miasto Biała Podlaska - 147, woj. lubelskie 
- 67)  

Na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska działają liczne placówki 
ochrony zdrowia, zdecydowana większość znajduje się na terenie miasta Biała Podlaska. 

Podmioty ochrony zdrowia: 
� Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - największe centrum 

diagnostyczno-lecznice w północnej części województwa lubelskiego, obsługuje 
ok. 380 tys. ludności z regionu, świadczenia udzielane są w systemie hospitalizacji, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz pomocy doraźnej w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym; na terenie szpitala funkcjonują liczne poradnie specjalistyczne: 
alergologiczna, chirurgiczna, chorób zakaźnych, diabetologiczna, gastroenterologiczna, 
gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych i dzieci, kardiologiczna dla dzieci i dorosłych, 
nefrologiczna, neonatologiczna, neurologiczna dla dorosłych i dzieci, okulistyczna, 
onkologiczna, ortopedyczna, urologiczna oraz położniczo-ginekologiczna; według 
danych GUS w 2011r. w szpitalu znajdowało się 562 łóżek szpitalnych, o 7% mniej 
w porównaniu do 2008r., posiada Zintegrowany System Zarządzania zgodny 
z wymogami certyfikatów ISO28; 

� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa Nr 2 S.C.; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „T-Med.” Przychodnia Rejonowa Nr 3; 

                                                           

28 ISO 9001:2008 - System zarządzania jakością, ISO 14001:2004 - Systemy zarządzania środowiskowego, 
ISO 27001:2005 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, PN-N-18001:2004 - Systemy 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 



 

 
 

St
ro

n
a 

8
9
 

� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Juchmiuk, Pietras, 
Walęciuk Sp. Partnerska; 

� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Zdrowie"; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kolejowa - świadczenia w zakresie 

dermatologii i wenerologii, w zakresie neurologii, w zakresie otolaryngologii; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa Nr 4; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vena; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa Nr 1; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zalmed Małgorzata Zalewska; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kal-medica Jerzy Kalinowski; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna SPECDENT; 
� Romaniuk Halina. Praktyka lekarska - Porosiuki, gmina Biała Podlaska; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sworach; 
� Stella Szymaniuk - Kasperuk Gabinet Stomatologiczny Indywidualna Praktyka Lekarska - 

Rakowiska; 
� Indywidualna Praktyka Lekarska Rożen Krzysztof - Grabanów; 
� Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Matraszek Rożen - Grabanów; 
� Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Halina Siemaszko Konon - Wólka 

Plebańska; 
� Magdalena Buda Indywidualna Praktyka Lekarska - Czosnówka; 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alergo-Med" - świadczenia w zakresie 

alergologii dla dorosłych i dzieci; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Chirurgiczno-Ortopedyczna; 
� Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Jolanta Pracoń Poradnia 

Dermatologiczna-Wenerologiczna; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Skórno-Wenerologiczna; 
� Grupowa Praktyka Lekarska s. c. U.M. Bieleccy - świadczenia w zakresie endokrynologii, 

w zakresie otolaryngologii; 
� Gabinet Logopedyczny Katarzyna Kuzioła; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji 

Kompleksowej - świadczenia w zakresie logopedii; 
� Prywatny Gabinet Logopedyczny "Articula"; 
� Pzg. Specj. Ośr. Diagnozy i Rehab. Dzieci i Młodzieży z wadą Słuchu; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulista s. c.; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laryngolog s. c.; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Dla Kobiet" - świadczenia w zakresie 

położnictwa i ginekologii; 
� NZOZ Poradnia Ginekologiczno-położnicza "Gyne-Vita"; 
� Spółdzielnia Inwalidów Elremet - świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii; 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Reumatologiczna. 

Według danych GUS, na terenie MOF Biała Podlaska, w jej części miejskiej w 2013r. 
znajdowało się 24 aptek. Na jedną ogólnodostępną aptekę przypadało 2 402 osoby, 
w porównaniu na terenie powiatu bialskiego - 3 434 osoby, a w województwie lubelskim - 
2 662 osoby. Wskaźnik ten uległ zwiększeniu o 91 osób, w porównaniu z rokiem 2007, 
najprawdopodobniej ze względu na zmniejszenie się liczby aptek. 
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Ryc. 33. Lokalizacja placówek ochrony zdrowia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 

 
Źródło: opracowanie własne 

Ośrodki zdrowia znajdujące na terenie MOF Biała Podlaska w ramach działań własnych 
pozyskały łącznie 22,7 mln zł na doposażenie swoich placówek poprzez zakup specjalistycznego 
i diagnostycznego sprzętu. 

W 2013r. na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska udzielono 
łącznie 324 823 porady w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (97,7% porad udzielono na 
terenie miasta Biała Podlaska). Od 2007 roku ilość udzielonych porad wzrosła o 11 363. Warto 
zauważyć, że wzrost liczby porad lekarskich jest widoczny tylko na terenie miasta, natomiast na 
terenie gminy liczba udzielonych porad zmalała o 353. Świadczy to o korzystaniu przez 
mieszkańców obszarów wiejskich z usług medycznych na terenie miasta. W przypadku porad 
ambulatoryjnych, udzielono ich łącznie 534 698 (o 7 555 więcej w porównaniu do 2012 roku). 

Obecne trendy demograficzne wskazują, że ze względu na postępujący proces starzenia 
się społeczeństwa zapotrzebowanie na dostęp do profilaktyki i opieki zdrowotnej będzie rosło. 
Drugim czynnikiem determinującym ten wzrost są choroby cywilizacyjne. Odnotowuje się coraz 
większy odsetek ludzi, który boryka się z otyłością, nadciśnieniem, cukrzycą czy chorobą 
wieńcową, w dalszym ciągu brakuje specjalistów w tym zakresie, o czym świadczy długi okres 
oczekiwania na wizytę u specjalisty. 
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Ryc. 34. Wskaźnik zachorowalności na wybrane choroby w województwie lubelskim w 2011 roku na 10 tys. 
mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Informatora Statystycznego Ochrony Zdrowia Województwa 
Lubelskiego za rok 2011 
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POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna stanowi bardzo ważny obszar w życiu lokalnej społeczności. Działania 
realizowane przez ośrodki pomocy społecznej mają za zadanie udzielenie wsparcia osobom oraz 
rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska istnieją liczne instytucje, które w swoich działaniach prężnie 
rozwijają i wspierają rozwój całego systemu pomocy społecznej. W ich zakres wchodzą działania 
przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz prowadzenie instytucji dodatkowych, które 
wchodzą w skład całej infrastruktury pomocy społecznej. 

Do instytucji realizujących działania z zakresu pomocy społecznej na terenie MOF Biała 
Podlaska zalicza się: 

� Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
� Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
� Ośrodek "Misericordia" Caritas, 
� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
� Centrum Integracji Społecznej. 

Według danych GUS w 2012 roku na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska 1 598 gospodarstw domowych korzystało ze środowiskowej pomocy społecznej 
(4 950 osób). Osoby korzystające z pomocy społecznej na terenie miasta stanowią nieco ponad 
5% ogółu ludności, a na terenie gminy - 13,8% ludności gminy. Pomimo rosnących wydatków na 
pomoc społeczną liczba rodzin korzystających z tych świadczeń w analizowanym okresie spada. 
Przyczyną jest rygorystyczne kryterium dochodowe, które ogranicza liczbę uprawnionych do 
objęcia pomocą społeczną. 

Wykres 36 Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej w latach 2008-2012 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Najważniejszą instytucją, która przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, na terenie 
miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do głównych zadań należy udzielanie różnego 
rodzaju wsparcia, m.in. pomoc finansowa, materialna oraz fachowa pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Obecne działania są 
podejmowanie z obecnie obowiązującą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 
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Miasta Biała Podlaska na lata 2009-201529. Według Sprawozdania z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej za 2013 rok najczęstszymi przyczynami 
korzystania z pomocy społecznej w 2013 roku były: ubóstwo (68,87% rodzin, którym udzielono 
pomocy), bezrobocie (56,39%) oraz niepełnosprawność (31,35%). Ponadto MOPS w ramach 
zadań własnych od listopada 2008 roku prowadzi noclegownie dla bezdomnych 
(20 miejsc noclegowych), udziela przewidzianych ustawą świadczeń, organizuje pracę socjalną, 
prowadzi niezbędną infrastrukturę socjalną oraz rozwijają nowe formy pomocy społecznej 
i samopomocy. 

Pomocą społeczną na obszarze wiejskim Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego zajmuje się 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który swoją siedzibę ma na terenie miasta Biała Podlaska. 
Zadania realizujące przez GOPS mają za zadanie poprawę sytuacji materialnej osób i rodzin 
objętych pomocą socjalną poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, umożliwienie im 
życia w godnych warunkach oraz udzielanie wsparcia dążącego do ich usamodzielniania. 
Obecnie na terenie gminy obowiązuje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Biała Podlaska do roku 2015.30 przyjęta Uchwała z dnia 18.12.2008r, nr XXV/203/2008. 
Najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej na terenie gminy w 2006r. były: 
ubóstwo (232 rodzin, którym udzielono pomocy), bezrobocie oraz bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych (70 - rodziny niepełne, 178 - rodziny wielodzietne). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w ramach zadań własnych 
sporządza Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych (SRPS). Obecnie zgodnie z uchwałą 
Rady Powiatu 31  na terenie powiatu bialskiego obowiązuje SRPS na lata 2014-2022. 
Najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej na terenie gminy Biała Podlaska 
jak i całego powiatu w 2012r. były: ubóstwo, bezrobocie oraz bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych. Do głównych zadań PCPR jest wsparcie w zakresie pomocy 
społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspieranie osób niepełnosprawnych. 

Przy Ośrodku "Misericordia" Caritas działają trzy instytucje, które udzielają wsparcia 
osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób 
z zaburzeniami psychiatrycznymi - obejmują stałą i dzienną opieką ok. 45 osób 
niepełnosprawnych. W ramach swojej pomocy zajmują się konsultacjami i okresową oceną 
stanu psychicznego, psychoterapią, terapią farmakologiczną, zajęciową, a także rehabilitacją 
i działaniami przygotowującymi do podjęcia zatrudnienia przez osoby z zaburzeniami 
psychicznymi. Centrum Charytatywne z kuchnią i jadłodajnią dla osób potrzebujących wsparcia 
wydaje bezpłatne posiłki dla osób które są kierowane przez MOPS, z takiej pomocy korzysta 
dziennie ok. 150 osób. Kolejną instytucją, która stwarza możliwość osobom niepełnosprawnym 
podjęcie pracy, rehabilitację społeczną oraz zawodową jest Warsztat Terapii Zajęciowej. Z takiej 
pomocy korzysta ok. 30 osób niepełnosprawnych z terenu miasta i powiatu. 

Na terenie gminy Biała Podlaska funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Kozuli. 
Przeznaczony jest dla 220 osób, oferuje całodobową opiekę dla osób starszych, przewlekle 
i somatycznie chorych, dorosłych, młodzież i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób 
przewlekle chorych psychicznie. Zespół budynków został zlokalizowany na terenie 
malowniczego XIX-wiecznego parku. 

                                                           

29 Załącznik do uchwały Nr XXX/43/09 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 15 czerwca 2009r. 
30 Uchwała Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18.12.2008r, nr XXV/203/2008 
31 Uchwała Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Nr XXXVIII/215/2014 z dnia 24-03-2014 
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Ryc. 35. Dom Pomocy Społecznej w Kozuli 

 
Źródło: http://dpskozula.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 

Z zasiłku rodzinnego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 
w 2012r. korzystało 5 863 dzieci, o 2 735 dzieci mniej w porównaniu do 2008 roku. W przeciągu 
5 lat, liczba dzieci na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny spadła o 32% w porównaniu do 
2008r., przy czym warto zauważyć, że na terenie miasta ich liczba spadła o 35%, a na terenie 
gminy o ok. 22%. 

Wykres 37 Liczba dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

WARUNKI MIESZKANIOWE 

Efektywne kierowanie polityką w zakresie gospodarki mieszkaniowej na terenie danej 
jednostki samorządu terytorialnego stanowi jedno z głównych wyzwań władz lokalnych. 
Wskaźnik liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców na terenie MOF Biała Podlaska w 2012 roku 
kształtował się na poziomie 336,05 mieszkania, dla porównania na terenie powiatu bialskiego 
wynosił - 335,4 mieszkań, a województwa lubelskiego - 343,9. 
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Wykres 38 Wskaźnik liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania na obszarze MOF Biała Podlaska 
wynosi 82,65 m² i jest wyższa niż dla województwa lubelskiego (76,3 m²). Natomiast wartość 
przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę na terenie obszaru funckjonalnego 
(27,45 m²) jest nieznacznie większa w porównaniu do średniej dla województwa lubelskiego 
(26,2 m²). 

Zarówno miasto Biała Podlaska jak i gmina wiejska Biała Podlaska biorą udział 
w projekcie "Zamieszkaj u Nas" Agencji Promocji i Rozwoju Regionu. Projekt promuje powiat 
bialski jako miejsce atrakcyjnego zamieszkania. Głównymi atutami są: położenie geograficzne, 
warunki ekologiczne oraz społeczne. 

Jakość życia na terenie miasta jest większa niż na obszarach wiejskich. Świadczy o tym 
wyższy odsetek mieszkań wyposażonych w podstawowe instalacje, tj. wodociąg, łazienkę czy 
centralne ogrzewanie. Porównanie obszaru miejskiego i wiejskiego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska w zakresie wyposażenia mieszkań w instalacje przedstawiono 
w poniższej tabeli. 

Tabela 15 Mieszkania wyposażone w instalacje na terenie MOF Biała Podlaska - % ogółu mieszkań 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

w m. Biała Podlaska 
wodociąg 94,7 94,7 94,9 96,5 96,5 96,6 
łazienka 90,1 90,2 90,5 93,3 93,4 93,5 

centralne ogrzewanie 87,1 87,3 87,8 89,4 89,6 89,7 
gmina Biała Podlaska 

wodociąg 72,9 73,9 74,2 78,3 78,8 79,3 
łazienka 65,6 66,9 67,2 72,5 73,2 73,8 

centralne ogrzewanie 56,6 58,2 58,7 59,6 60,6 61,4 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

MOF Biała Podlaska charakteryzuje się bardzo niską dynamiką przyrostu budownictwa 
mieszkaniowego (wartości zbieżne dla miasta i gminy). W analizowanym okresie najwięcej 
mieszkań do użytku oddano w 2009 i 2011 roku, natomiast w 2010 ich ilość była najmniejsza. 
Skokowa dynamika mieszkań oddawanych do użytku w kolejnych latach świadczy 
o zróżnicowanej koniunkturze. 
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Wykres 39 Liczba mieszkań oddanych do użytku na terenie MOF Biała Podlaska 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zmniejszająca się ilość pozwoleń na budowę na terenie miasta świadczy o postępującym 
zahamowaniu koniunktury oraz zmiany trendów nabywania mieszkań w budownictwie 
wielorodzinnym. Trendy demograficzne oraz wzrost cen na rynku pierwotnym wpływa na 
korzystanie przez potencjalnych kupców z rynku wtórnego. 

Wykres 40 Liczba pozwoleń na budowę na terenie miasta Biała Podlaska w latach 2007-2013 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

KAPITAŁ SPOŁECZNY 

W granicach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska znajduje się miasto 
grodzkie Biała Podlaska oraz gmina wiejska Biała Podlaska. Organem stanowiącym i kontrolnym 
miasta jest Rada Miasta, którą tworzy 23 radnych, z czego 83% to mężczyźni. Wykształcenie 
wyższe ma 83% radnych, średnie - 13%, jeden radny wykształcenie policealne. Radę Gminy 
tworzy 15 radnych - 12 mężczyzn i 3 kobiety, 2 radnych ma wykształcenie wyższe, 7- średnie, 5 - 
zasadnicze zawodowe, a jeden radny podstawowe. 

Na czas Wyborów Samorządowych 2010, na terenie miasta Biała Podlaska utworzono 
29 obwodów wyborczych w 4 okręgach wyborczych. Frekwencja wyborcza podczas wyborów 
do Rady Miasta wynosiła 45,55%. Wybory Prezydenta Miasta Biała Podlaska odbyły się 
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w dwóch turach, podczas pierwszej tury frekwencja wynosiła 44,57%, a podczas drugiej 
o prawie 10% mniej. 

Tabela 16 Dane nt. Wyborów Samorządowych 2010 na terenie miasta Biała Podlaska 
Wybory do Rady Miasta 

Okręg Liczba 
Frekwencja 

 mandatów uprawnionych 
Nr 1 6 11 923 42, 46 % 
Nr 2 5 10 703 43, 14 % 
Nr 3 5 10 240 43, 49 % 
Nr 4 7 13 133 48, 44 % 

Łącznie 23 45 999 44, 55 % 
Wybory Prezydenta 

Tura Liczba kandydatów Liczba uprawnionych Frekwencja 
1 4 45 999 44,57 % 
2 2 45 977 35,57 % 

Źródło: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/060000/066101.html#tabs-2 

Na czas Wyborów Samorządowych 2010, na terenie gminy Biała Podlaska utworzono 
12 okręgów wyborczych, w których funkcjonowało 15 obwodów wyborczych. W czasie 
wyborów do Rady Gminy i na Wójta Gminy Biała Podlaska frekwencja wyborcza wyniosła 
ok. 51%. 

Tabela 17 Dane nt. Wyborów Samorządowych 2010 na terenie gminy Biała Podlaska 
Wybory do Rady Gminy 

Okręg 
Liczba 

Frekwencja 
mandatów uprawnionych 

Nr 1 1 528 49,24 % 
Nr 2 1 697 46,20 % 
Nr 3 1 941 57,49 % 
Nr 4 1 723 50,21 % 
Nr 5 1 954 52,83 % 
Nr 6 1 690 60,14 % 
Nr 7 2 1 299 45,96 % 
Nr 8 1 692 37,28 % 
Nr 9 2 1 283 52,07 % 

Nr 10 2 995 51,66 % 
Nr 11 1 695 46,47 % 
Nr 12 1 629 73,45 % 

Łącznie 15 10 126 51,62 % 
Wybory Wójta 

Liczba kandydatów Liczba uprawnionych Frekwencja 
3 10 126 51,63 % 

Źródło: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/060000/060103.html#tabs-1 

Zarówno Rada Miasta jak i Rada Gminy zgodnie z posiadanymi kompetencjami corocznie 
podejmują uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe są trzecim najważniejszym 
sektorem działającym na rzecz dobra publicznego, obok sektora publicznego i prywatnego. 
W ramach zadań własnych podejmują działania dla dobra mieszkańców oraz wspierają 
integrację i aktywizację społeczności lokalnej. Na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Biała Podlaska, rocznie na realizację ww. programu jest przeznaczonych ok. 3 030 000 zł. 
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Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska32 w budżecie na 2014r. została wyznaczona 
kwota 3 085 000 zł na finansowanie zadań publicznych, które są realizowane wspólnie 
z organizacjami pozarządowymi. Na terenie gminy zgodnie z uchwałą33 wartość tych środków 
jest znacznie mniejsza, na rok 2014 przeznaczono środki w wysokości 30 tys. zł. 

Według danych GUS, na terenie MOF Biała Podlaska w 2013r. działało 179 organizacji 
pozarządowych, z czego ok. 82% stanowiły organizacje pozarządowe działające na terenie 
miasta Biała Podlaska. Od 2007 roku ich liczba wzrosła o ok. 20%, przy czym na terenie miasta 
ich liczba wzrosła o 24 organizacje, a na terenie gminy o 6. W przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców liczba organizacji pozarządowych wynosiła 24,5 i była mniejsza w porównaniu ze 
średnią w województwie lubelskim dla której wskaźnik wynosił 32. 

Wykres 41 Liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Miasto Biała Podlaska wypada niekorzystnie pod względem wskaźnika prezentującego 
liczbę fundacji, stowarzyszeń i organizacji w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w porównaniu 
do wybranych miast Polski Wschodniej.  Prezentuje to poniższy wykres, który wskazuje na małą 
aktywność społeczności lokalnej w tym zakresie. 

                                                           

32 Uchwała nr XXX/283/13 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 września 2013r. w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 
33 Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2014 
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Wykres 42 Liczba fundacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

4.8. Jakość rządzenia 

Na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska działa Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. W skład struktury organizacyjnej komendy 
wchodzą: Komendant Miejski PSP, Zastępca Komendanta, 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze 
(w Białej Podlaskiej, w Międzyrzecu Podlaskim oraz w Małaszewiczach), wydział operacyjny, 
sekcja kontrolno-rozpoznawcza, wydział logistyki, a także sekcja organizacyjno-kadrowa 
i finansów. Według danych KMPSP w Białej Podlaskiej w 2011r. odnotowano 1745 zdarzeń, 
70,9% stanowiły wyjazdy do miejscowych zagrożeń, 27,6% do pożarów, a 1,5% do fałszywych 
alarmów. 

Wykres 43 Statystyka wyjazdów na terenie miasto Biała Podlaska w latach 2007-2011 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie statystyki wyjazdów 1993-2011 KMPSP w Białej 
Podlaskiej, http://www.straz.bialapodlaska.pl/km/statystyki.asp?id=4 

Na terenie gminy Biała Podlaska działa 12 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wspomagają 
one działania Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej. Do Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego (KSRG) włączone są 4 jednostki: OSP Sławacinek Stary, OSP Sitnik, OSP Swory oraz 
OSP Hrud. Inne OSP gminy Biała Podlaska to: 
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� OSP Wólka Plebańska, 
� OSP Ortel Książęcy Pierwszy, 
� OSP Woskrzenice Małe, 
� OSP Cicibór Duży, 
� OSP Cełujki, 
� OSP Dokudów I, 
� OSP Sycyna, 
� OSP Husinka. 

Na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska działa Komeda Miejska 
Policji w Białej Podlaskiej, której podlegają 4 jednostki: w Janowie Podlaskim, w Międzyrzecu 
Podlaskim, w Terespolu oraz w Wisznicach. 

Według danych GUS wskaźniki prezentujące przestępstwa stwierdzone w zakończonych 
postępowaniach zarówno na terenie powiatu bialskiego, jak i miasta Biała Podlaska są większe 
niż średnie wartości na terenie województwa lubelskiego. Prezentują to dane zawarte 
w poniższych tabelach. 

Tabela 18 Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych cz. 1. w 2013r. 

Jednostka 
terytorialna 

Ogółem na 
1000 

mieszkańców 

O charakterze 
kryminalnym 

na 1000 
mieszkańców 

O charakterze 
gospodarczym 

na 1000 
mieszkańców 

Drogowe na 
1000 

mieszkańców 

Przeciwko 
życiu i 

zdrowiu na 
1000 

mieszkańców 

Przeciwko 
mieniu na 

1000 
mieszkańców 

Województwo 
lubelskie 

20,68 13,12 2,14 4,30 0,62 9,40 

Powiat bialski 21,33 10,26 1,72 7,49 0,55 6,06 

Powiat 
m.Biała 

Podlaska 
26,74 16,33 2,99 4,22 0,71 11,94 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

W przypadku wykrywalności sprawców przestępstw na terenie miasta Biała Podlaska 
wartość wskaźnika w porównaniu do średniej dla województwa lubelskiego był wyższy 
o 5 jednostek. W podziale na przestępstwa o różnym charakterze największa efektywność 
została odnotowana w przypadku wykrywalności sprawców przestępstw drogowych (98,8%), 
na drugim miejscu przestępstw o charakterze gospodarczym (79%), a na trzecim o charakterze 
kryminalnym (64%). 

Tabela 19 Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych cz. 2. w 2013r. 

Jednostka 
terytorialna 

Wskaźnik 
wykrywalności 

sprawców 
przestępstw - 
ogółem (%) 

Wskaźnik 
wykrywalności 

sprawców 
przestępstw - o 

charakterze 
kryminalnym (%) 

Wskaźnik 
wykrywalności 

sprawców 
przestępstw - o 

charakterze 
gospodarczym (%) 

Wskaźnik 
wykrywalności 

sprawców 
przestępstw - 
drogowe (%) 

Województwo 
lubelskie 

70,0 58,0 82,0 99,4 

Powiat bialski 85,0 74,0 75,0 100,0 

Powiat m.Biała 
Podlaska 

75,0 64,0 79,0 98,8 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Na terenie miasta zlokalizowana jest również Placówka Straży Granicznej w Białej 
Podlaskiej, która należy do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Znajduje się tu 
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Strzeżony Ośrodek i Areszt w celu wydalenia. Do głównych zadań placówki należy, m.in. 
prowadzenie kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz kontroli pod kątem 
ujawniania przestępstw granicznych na głównych szlakach komunikacyjnych, działalność 
związana z rozpoznaniem migracyjnym, obsługa ośrodka strzeżonego dla cudzoziemców, 
prowadzenie postępowań karnych i administracyjnych pozostających we właściwościach Straży 
Granicznej. 

Na terenie Białej Podlaskiej działa Straż Miejska, do głównych zadań jednostki należy 
ochrona porządku publicznego na terenie miasta. Straż Miejska pełni stały dyżur na potrzeby 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Biała Podlaska, strażnicy zapewniają bieżącą obsługę 
monitoringu miejskiego złożonego z 16 kamer, zajmują się ochroną 25 obiektów komunalnych i 
nadzorują pracę skazanych zatrudnionych przez Gminę Miejską przy sprzątaniu terenów 
publicznych. 

ZDOLNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Struktura budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego świadczy o jej zdolności 
inwestycyjnej. Na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska, w analizowanym 
okresie, tj. w latach 2007-2013, można zaobserwować niewielkie wahania w strukturze 
dochodów zarówno miasta jak i gminy. W 2012r. gmina i miasto osiągnęły najwyższe dochody 
w analizowanym okresie (miasto ok. 243,4 mln, gmina ok. 38,14 mln). Było to spowodowane 
otrzymaniem najwyższych wartości zarówno subwencji ogólnej jak i dotacji z budżetu państwa. 
Dochody ogółem miasta Biała Podlaska w 2013r. zwiększyły się w porównaniu do 2007 roku 
o ok. 40%, natomiast gminy Biała Podlaska o ok. 33%. W 2013r. na terenie miasta Biała Podlaska 
największy udział w dochodach ogólnych miały dochody własne - 41,2% i subwencja ogólna - 
39,8%, a najmniejszy dotacje 19%. Natomiast na terenie gminy wiejskiej Biała Podlaska prawie 
połowa (dokładnie 48,5%) w 2013r. w dochodach ogółem miała wartość subwencji ogólnej, 
dochody własne stanowiły 28,7%, a dotacje 22,8%. 

Wykres 44 Dochody budżetów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska w latach 2007-2013 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Na podstawie analizy dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca można 
zaobserwować również niewielkie wahania dochodów miasta i gminy. Wykres przedstawiający 
wartość tego wskaźnika kształtuje się podobnie jak struktura dochodów w analizowanym 
okresie. Na terenie miasta wartość dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wyższa 
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niż średnia wojewódzka, która w 2013r. wynosiła 3 402,56 zł. Wartość wskaźnika na terenie 
gminy, była znacznie niższa niż średnia wojewódzka, a nawet niż średnia z powiatu bialskiego 
(3 137,28 zł) o ok. 20%. 

Wykres 45 Dochody na 1 mieszkańca na terenie MOF Biała Podlaska w latach 2007-2013 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Miasto Biała Podlaska plasuje się na poziomie porównywalnym do wybranych miast 
Polski Wschodniej pod względem wskaźnika prezentującego dochody w przeliczeniu na 
1 mieszkańca. Prezentuje to poniższy wykres, na którym można zaobserwować, że wartości tego 
wskaźnika w poszczególnych latach przyjmują podobne wartości jak w m.Chełm, a są niewiele 
niższe niż w m.Zamość czy m.Przemyśl. 

Wykres 46 Dochody na 1 mieszkańca w miasta Biała Podlaska i w wybranych miastach Polski Wschodniej 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Analizując strukturę wydatków na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska można zaobserwować, że do 2011r. zarówno na terenie miasta jak i gminy wartość 
wydatków sukcesywnie rosła, a od 2011r. nieznacznie spada. W 2013r., według danych GUS, 
największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki bieżące, które na terenie miasta 
stanowiły 94% wydatków ogółem, a na terenie gminy - 88%. W strukturze wydatków 
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majątkowych największy udział miały wydatki inwestycyjne, które na terenie miasta Biała 
Podlaska w 2013r. wynosiły 87,6%, a na terenie gminy - 98,8%. 
 
Wykres 47 Wydatki z budżetów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska w latach 2007-2013 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na terenie miasta Biała Podlaska wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 
3 759,72 zł, o 21% więcej w porównaniu do 2007 roku. Natomiast na terenie gminy wskaźnik 
ten w 2013r. wynosił 2 506,43 zł, i była to wartość o ok. 14% więcej niż w 2007r  

 
Wykres 48 Wydatki na 1 mieszkańca na terenie MOF Biała Podlaska w latach 2007-2013 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Porównując miasto do wybranych miast powiatowych można zauważyć, że wydatki 
inwestycyjne na 1 mieszkańca kształtują się na porównywalnym poziomie. W woj. lubelskim 
w 2013r. wartość wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca wynosiła 621,10 zł, dla powiatu 
bialskiego 440,92 zł. 
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Wykres 49 Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca w mieście Biała Podlaska i w wybranych miastach Polski 
Wschodniej 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zgodnie z rankingiem Potencjału ekonomicznego miast w województwie lubelskim 
w latach 2000-2010 miasto Biała Podlaska znalazła się w pierwszej trójce miast o najwyższym 
potencjale rozwojowym. Zajęło 3 miejsce ex aequo z miastem Nałęczów zaraz za miastem Lublin 
i miastem Zamość, na 42 miasta województwa lubelskiego, które podległy ocenie. Na ogólną 
ocenę i pozycję w rankingu złożyły się oceny cząstkowe 7 ocenianych komponentów potencjału 
ekonomicznego. Według poszczególnych kategorii miasto zajęło 4 miejsce w rankingu pod 
względem potencjału demograficznego, 7 miejsce - pod względem aktywności jednostek 
samorządu terytorialnego i dostępności transportowej i komunikacyjnej, 8 miejsce - pod 
względem aktywności gospodarczej, 10 - pod względem infrastruktury technicznej. Najgorzej 
miasto wypadło pod względem infrastruktury społecznej (17 miejsce) i kapitału społecznego 
i ludzkiego (18 miejsce). 

 
Ryc. 36. Ranking miast województwa lubelskiego pod względem potencjału ekonomicznego w 2010r. 

 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_potencjal.pdf 
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Pozycję miasta Biała Podlaska oraz gminy Biała Podlaska na tle innych samorządów 
obrazują Rankingi "Wspólnoty". Zestawienia są sporządzane na podstawie danych GUS. Poniższa 
tabela przestawia pozycję w wybranych Rankingach oraz miejsca jakie zajęły zarówno miasto 
jak i gmina w swoich kategoriach, tj. Biała Podlaska jako miasto na prawach powiatu oraz gmina 
Biała Podlaska jako gmina wiejska. 

Tabela 20 Pozycja miasta Biała Podlaska i gminy Biała Podlaska w Rankingach "Wspólnoty" 

Najbogatsze samorządy "Niełatwo być bogatym w chudych latach" 

Najzamożniejsze 

2011 2012 2013 Nazwa/numer Zamożność per capita 2012 

31 25 37 m.Biała Podlaska/66100 
3269,94 

1193 845 1077 Gmina Biała Podlaska/60103 
2360,85 

Wydatki bieżące na administrację "Tani samorząd" 

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

2008 2009 2010 2011 2012 Nazwa/numer zł 

15 13 19 21 15 m.Biała Podlaska/66100 244,84 

10 15 14 7 8 Gmina Biała Podlaska/60103 175,93 

Inwestycje w infrastrukturę techniczną "Mistrzowie inwestycji" 

2010 2011 2012 Nazwa/numer 
Inwestycje w infrastrukturę techniczną 10-12 per 

capita 

27 27 22 m.Biała Podlaska/66100 720,66 

2008-2010 
2009-
2011 

2010-
2012 

Nazwa/numer 
Inwestycje w infrastrukturę techniczną 10-12 per 

capita 

626 654 786 
Gmina Biała 

Podlaska/60103 
480,86 

Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy "Kto bierze z Unii" 

2004-2009 
2007-
2011 

2009-
2012 

Nazwa/numer 
Wydatki finansowane ze środków unijnych w 

latach 2009-2012 (w zł per capita, uwzględniając 
inflację - w cenach stałych 2012) 

26 20 17 m.Biała Podlaska/66100 1346,78 

520 891 928 
Gmina Biała 

Podlaska/60103 
589,95 

Zadłużenie jednostek samorządowych "Kto żyje na kredyt - ranking zadłużenia samorządów" 

Zadłużenie w końcu 2012 roku jako procent dochodów budżetowych 

2010 2011 2012 Nazwa/numer % 

9 4 16 m.Biała Podlaska/66100 45,60 

852 578 838 Gmina Biała Podlaska/60103 26,54 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie Rankingów "Wspólnoty" 
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Biała Podlaska zajęła bardzo wysokie 18. miejsce (53,4 pkt) w rankingu "Polityki" 
odnośnie jakości życia w Polskich miastach. Ocena miast odbyła się na podstawie 11 kategorii 
(w których zgrupowano 25 kryteriów). Miasto oceniano w skali od 0 do 100, a końcowa 
klasyfikacja została sporządzona w oparciu o średni wynik wszystkich kategorii. W rozbiciu na 
poszczególne kategorie najwyżej oceniono środowisko 34  - miasto zajęło bardzo wysokie 
2 miejsce (99,9 pkt) zaraz za Piotrkowem Trybunalskim. W skali kraju poziom bezpieczeństwa35 

oceniono na 82 pkt (6 miejsce) edukację36 na 68,9 pkt (9 miejsce), warunki mieszkaniowe37 na 
54 pkt (12 miejsce), zdrowie38 na 42,8 pkt (15 miejsce), zadowolenie z życia39 na 66 pkt 
(26 miejsce), a społeczeństwo obywatelskie40 na 37,2 pkt co dało 28 miejsce. W dwóch kolejnych 
kategoriach, tj. praca41 i wspólnota42, miasto zajęło 48 miejsce, przy czym w kategorii praca 
otrzymało 48 pkt, a wspólnota 46,5 pkt. 

Biała Podlaska najgorzej wypadła w kategoriach dochody43 oraz jakość samorządu44. 
W pierwszej miasto zajęło 51 miejsce uzyskując 20 punktów, zaś w drugiej 56 (11 lokata od 
końca) z oceną 22 pkt. 

W kolejnym rankingu "Rzeczpospolitej" Biała Podlaska ("Miasta bogate mieszkańcami"), 
obok Siedlec, Ostrołęki, Skierniewic oraz Rzeszowa, została zaliczona do miast w których 
w ciągu ostatnich 10 lat zamożność mieszkańców wzrosła (liczona jako zapłacony podatek PIT) 
oraz o najbardziej dynamicznym rozwoju społeczno-gospodarczym. Przeciętny wzrost 
wpływów PIT w 120 największych miastach w ciągu 10 lat wyniósł 200 procent, a na terenie 
miasta Biała Podlaska wyniósł 272. 

W ostatnich latach Urząd Miasta Biała Podlaska podjął liczne działania mające na celu 
poprawę efektywności pracy i funkcjonowania administracji, a także w celu poprawy jakości 
obsługi interesantów. 

Według danych wieloletniej prognozy finansowej miasta Biała Podlaska na lata 2014-
2026 po wykonaniu budżetu w 2013r. wynik budżetowy miał wartość dodatnią, 
tj. 7 634 311, 50 zł. Kwota długu wynosiła 97 797 485,51 zł (o 13 169 491,49 zł mniej 
w porównaniu do 2012r.), natomiast wartość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 
wykup papierów wartościowych wyniosła 73 472 068,00 zł. Rocznie miasto przeznacza ponad 
4 mln złotych na obsługę długu. 
                                                           

34 odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków (GUS); masa odpadów zmieszanych 
przypadająca na mieszkańca w ciągu roku (GUS) 
35 liczba przestępstw w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (GUS); zadowolenie ze stanu bezpieczeństwa 
w miejscu zamieszkania (Diagnoza Społeczna) 
36 wydatki na oświatę w przeliczeniu na mieszkańca (GUS); odsetek dzieci w wieku 3-4 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym (GUS); średni wynik z egzaminy gimnazjalnego w częściach: język polski 
i matematyka (OKE) 
37 powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (GUS); zadowolenie z warunków mieszkaniowych 
(Diagnoza Społeczna) 
38 liczba lekarzy w przeliczeniu na mieszkańca (GUS); zadowolenie ze stanu zdrowia (Diagnoza Społeczna) 
39 satysfakcja z życia (Diagnoza Społeczna); poziom szczęścia (Diagnoza Społeczna) 
40 poziom działalności na rzecz społeczności lokalnej (Diagnoza Społeczna); frekwencja w wyborach 
samorządowych z 2010r. (Państwowa Komisja Wyborcza) 
41 stopa bezrobocia (GUS); dochody budżetu miasta na mieszkańca (Pismo Samorządu Terytorialnego 
"Wspólnota") 
42 relacja samobójstw do liczby mieszkańców (powiatowe komendy policji); zaufanie do innych ludzi 
(Diagnoza Społeczna) 
43  przeciętne wynagrodzenie (GUS); dochody budżetu miasta na mieszkańca (Pismo Samorządu 
Terytorialnego "Wspólnota") 
44 wydatki na kulturę w przeliczeniu na mieszkańca (GUS); wydatki na obsługę długu publicznego jako 
odsetek wydatków budżetu miasta (GUS); poziom dofinansowania z UE w perspektywie 2007-13 
w przeliczeniu na mieszkańca (GUS); długość ścieżek rowerowych w relacji do powierzchni miasta (GUS) 
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Tabela 21 Prognozowana struktura dochodów i wydatków miasto Biała Podlaska wg WPF 

Lp. Wyszczególnienie 
2011* 
(mln) 

2012* 
(mln) 

2013* 
(mln) 

2014 
(mln) 

2015 
(mln) 

2020 
(mln) 

2025 
(mln) 

1. Dochody ogółem 212,1 243,4 225,3 230,9 233,1 272,0 317,8 
2. Wydatki ogółem 234,3 235,5 217,6 226,8 228,1 262,5 309,8 
3. Wynik budżetu -22,2 7,8 7,6 4,1 5 9,5 8 
4. Kwota długu 123,3 110,9 97,7 92,5 87,5 49,5 8 

5. 

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów 
i pożyczek oraz 

wykup papierów 
wartościowych 

25,4 27,8 73,5 5,3 5 9,5 8 

* po wykonaniu budżetu 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.Biała Podlaska45 

Wynik budżetu na 2013r. zgodnie z wieloletnią prognozą finansową gminy Biała 
Podlaska na lata 2014-2020 wyniósł 1 487 387,33 zł. Kwota długu wynosiła 9 100 000,00 zł, 
o 1 025 000 zł mniej niż w 2012r. Kwota spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 
wykupu papierów wartościowych w porównaniu do 2012r. zmniejszyła się o 558 750,00 zł. 
Rocznie na obsługę długu jest przeznaczane między ok. 300 tys. a 600 tys. złotych. 

Tabela 22 Prognozowana struktura dochodów i wydatków gminy Biała Podlaska wg WPF 

Lp. Wyszczególnienie 
2011* 
(tys.) 

2012* 
(tys.) 

2013* 
(tys.) 

2014 
(tys.) 

2015 
(tys.) 

2017 
(tys.) 

2020 
(tys.) 

1. Dochody ogółem 32 423,4 38 142,9 35 765,4 33 856,9 33 375,9 36 099,5 40 606,9 

2. Wydatki ogółem 36 949,1 34 729,3 34 277,9 35 909,4 31 715,9 34 719,4 39 286,9 

3. Wynik budżetu -4 525,7 3 413,6 1 487,4 -2 052,5 1 660 1 380 1 320 

4. Kwota długu 11 742,8 10 125 9 100 8 680 7 020 4 080 0 

5. 

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 
pożyczek oraz 

wykup papierów 
wartościowych 

1 977,9 2 021,2 962,5 1 021,8 1 660 1 380 1 320 

* po wykonaniu budżetu 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała Podlaska46 

Wydatki majątkowe inwestycyjne zawarte w strukturze wydatków budżetowych, 
przedstawiają kwotę, która jest przeznaczona na inwestycje realizowane w danym roku przez 
daną jednostkę samorządu terytorialnego. Według danych GUS w 2013r. wydatki inwestycyjne 
na terenie miasta Biała Podlaska stanowiły ok. 5% wydatków ogółem (10 598,0 tys. zł), 
natomiast na terenie gminy - 11,8% (4 044,8 tys. zł). W 2007 roku odnotowano najwyższą 
wartość wydatków inwestycyjnych na terenie miasta Biała Podlaska (stanowiły 
23,9% wydatków ogółem). Natomiast w 2010r. w strukturze wydatków budżetu gminy wydatki 
inwestycyjne przyjęły najwyższą wartość w analizowanym okresie i stanowiły 27,5% wydatków 
ogółem. 

                                                           

45 Uchwała nr XXXVI/345/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska 
46 Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 0050.51.2014 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 20 czerwca 2014 roku 
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Wykres 50 Wydatki majątkowe inwestycyjne na terenie miasto Biała Podlaska i gminy Biała Podlaska 

 
Źródło danych : opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS 

Na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska w latach 2007-2013 
ogólna wartość zrealizowanych i realizowanych projektów  unijnych wyniosła 
642 657 589,86 zł, a łączna suma dotacji wyniosła 362 627 487,26 zł. Pozyskane fundusze 
unijne pozyskane były w ramach programów: 

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 

• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Najwięcej funduszy pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego (RPLU) - 50% wszystkich dotacji pozyskanych w ramach wszystkich 
programów (ok. 183 mln zł), z czego 71% dotacji zostały pozyskane przez miasto oraz 
przedsiębiorców działających na terenie miasta. Ponadto na terenie miasta Biała Podlaska były 
realizowane 3 projekty, których beneficjentem jest województwo lubelskie. Ich łączna wartość 
wynosiła prawie 8 mln zł, a dofinansowanie wynosiło nieco ponad 5 mln zł. 
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Wykres 51 Wartość zrealizowanych i realizowanych projektów unijnych z podziałem na poszczególne 
Programy Operacyjne47 na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 na 30 
czerwca 2014r. 

Samorządy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska w ramach realizowanych 
projektów inwestycyjnych otrzymały łącznie 113 886 302,98 zł dofinansowania, z czego, 37,8% 
stanowiło dofinansowanie na infrastrukturę komunalną, kolejno na infrastrukturę drogową 
i transport publiczny - 22,5%, a najmniej na projekty wspierające Społeczeństwo Informatyczne 
- 5,4%. Dofinansowanie pozyskane przez samorządy gminy wiejskiej i miejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosło ok. 13 mln zł. 

Tabela 23 Projekty inwestycyjne zrealizowane przez samorządy MOF Biała Podlaska 
 Wartość ogółem (zł) Dofinansowanie(zł) 

Infrastruktura komunalna 103 681 724,26 43 033 109,48 
Infrastruktura drogowa 

i transport publiczny 
46 516 638,51 25 596 861,17 

Infrastruktura kultury, turystyki, 
sportu 

17 888 969,18 12 449 966,67 

Promocja gospodarcza, rozwój 
przedsiębiorczości 

18 320 780,83 13 249 722,42 

Rewitalizacja 26 296 928,26 13 433 239,53 
Społeczeństwo Informacyjne 6 458 426,62 6 123 403,71 

Łącznie 219 163 467,66 113 886 302,98 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 na 30 
czerwca 2014r. 

Zarówno samorząd miasta Biała Podlaska jak i samorząd gminy wiejskiej w ramach 
porozumień partnerskich realizowały projekty, których beneficjentem są województwo 
lubelskie, powiat bialski, a także powiat parczewski. Projekty partnerskie pozwalają na 
kompleksowe i innowacyjne podejście do realizacji określonych zadań. Współpraca podczas 

                                                           

47 POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
POIS - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
POPW - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
RPLU - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
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realizacji takich projektów pozwala na osiągnięcie wspólnego celu oraz ponosi wymierne 
korzyści w postaci oczekiwanych rezultatów przedsięwzięcia. Na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska są realizowane również projekty w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, a także w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy. 

Jednym z atutów miasta Biała Podlaska jest aktywna promocja oraz współpraca 
międzynarodowa. Podejmowane działania mają na celu promocję walorów gospodarczych, 
turystycznych i kulturalnych, które bezpośrednio wpływają na rozwój lokalny. Wśród działań 
promocyjnych podjęto wiele inicjatyw, które były realizowane pod kątem potrzeb i oczekiwań 
potencjalnych odbiorców. 

W ramach współpracy partnerskiej, miasto Biała Podlaska od lat 90., prowadzi 
współpracę z trzema miastami: Baranowiczami i Brześciem na Białorusi oraz Niort we Francji. 
Opiera się ona na wymianie doświadczeń z zakresu gospodarki, wymiany specjalistów 
i doświadczeń w zakresie funkcjonowania miasta, transportu, instytucji kultury, kształcenia 
i sportu jak również wspierania instytucji i organizacji zmierzających zawiązać współpracę 
w ww. dziedzinach. 


