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LOF – Lubelski 
Obszar Funkcjonalny 

Obszar Funkcjonalny został 
wyodrębniony na podstawie wspólnych 
cech geograficznych oraz silnych 
wewnętrznych powiązań. 

 

Lubelski Obszar Funkcjonalny obejmuje 
swoim zasięgiem 16 jednostek samorządu 
terytorialnego (Lublin, Świdnik, Lubartów, 
Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, 
Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica 
Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, 
Wólka), współpracujących ze sobą  
na podstawie Porozumienia Gmin 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  
o współpracy w zakresie realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w perspektywie finansowej UE 2014 – 
2020, podpisanego w dniu 30 marca 2015 
roku.  



ZIT – Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

 Narzędzie służące zintegrowanym działaniom na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich; 

 W ramach ZIT miasta wraz z otaczającymi je gminami 
oraz władzami województwa wspólnie ustalają cele  
do osiągnięcia i wskazują inwestycje do zrealizowania; 

 Podstawowym celem Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych jest poprawa spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej obszaru; 

 Projekty związane ze Zintegrowaną Inwestycją 
Terytorialną nie ograniczają się do terytorium jednego 
samorządu, dzięki temu środki unijne mają większe 
możliwości oddziaływania. 

 



„Zielony LOF” 

Projekt pn. „Zielony LOF” jest wspólnym 
przedsięwzięciem gmin partnerskich Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego tworzących 
porozumienie w ramach wspólnej realizacji 
zadania, polegającego na poprawie jakości 

terenów zielonych LOF.  



 
 

Porozumienie Gmin na rzecz 
przygotowania i realizacji projektu  

zawarte w Nałęczowie w dniu 25 listopada 2016 r.  

 
 

 

 

 

 5 Gmin Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego: 

 - Gmina Miasto Lubartów; 

 - Gmina Miejska Świdnik; 

 - Gmina Niemce; 

 - Gmina Spiczyn; 

 - Gmina Wólka 
 

 

 

 

 

 Projekt „Zielony LOF”  
jest częścią Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
 

 

 

 

 

 



Obszar realizacji projektu 



   „Zielony LOF”  
– Cel projektu 

 W każdej z gmin, które przystąpiły do porozumienia istnieją 
nierozwiązane problemy związane z niedostatecznym wykorzystaniem 
terenów zielonych, stanowiących o przyrodniczej i turystycznej 
atrakcyjności gminy. 

 

Celem głównym projektu jest ochrona różnorodności biologicznej 
terenów LOF poprzez  poprawę  jakości terenów zielonych, połączoną 
z odpowiednim zarządzaniem i ograniczeniem presji na te obszary  
w gminach: Miasto Lubartów, Miasto Świdnik, Niemce, Spiczyn, 
Wólka.  

 



Problemy na które odpowiada 
projekt „Zielony LOF” 

 Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania lub zmniejszenie 
następujących problemów, które zostały zidentyfikowane w Strategii 
ZIT LOF:  

• Nieuregulowane stosunki wodne, zanieczyszczenie rzek oraz 
nieudostępnienie koryt rzecznych na cele rekreacyjne;  

• Degradacja obszarów cennych przyrodniczo oraz obszarów zieleni 
miejskiej;  

• Niewystarczająca promocja walorów turystycznych LOF; 

• Niewystarczające działania w zakresie rewitalizacji przyrodniczej; 

• Duża degradacja obszarów zieleni miejskiej Lublina i w pozostałych 
gminach LOF; 

• Niekontrolowana ekspansja zabudowy mieszkaniowej i letniskowej na 
terenach o wysokich walorach agroekologicznych w strefach 
żywicielskich miast oraz zielonego pierścienia.  



   „Zielony LOF”  
– Zakres rzeczowy projektu 
Gmina Miasto Lubartów: 

Projekt obejmuje: 

 modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha w tym stawu  
o pow. 3,54 ha;  

 uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną  
na terenie Lubartowa; 

 oznakowanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb 
rowerzystów i pieszych wycieczek (ok. 7 km);  

 wykonanie małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej  
przy ścieżce ekologicznej, w postaci: utwardzenia terenu, altan, 
stojaków na rowery; 

 zagospodarowanie turystyczne okolic brzegu rzeki Wieprz; 

 utworzenie punktu informacji turystycznej, zapewniającego obsługę 
w min. 2 językach obcych, po przebudowie budynku należącego  
do miasta. Obiekt ten będzie dostosowany do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami.  

 



   „Zielony LOF”  
– Zakres rzeczowy projektu 

Gmina Miejska Świdnik: 

Projekt obejmuje m.in.: działania  służące  poprawie  stanu  terenów 
zielonych  i  ich  ochronę  w  celu szerszego udostępnienia zasobów przyrodniczych 
miasta Świdnik: 

- teren zieleni parkowej obszaru Brzeziny I i II (Wykonanie nasadzeń  
na całej długości terenu, usytuowanie wzdłuż całego terenu obiektów małej 
architektury i urządzeń o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej);  

- teren zieleni w ramach rekultywacji wysypiska śmieci przy ul. Krępieckiej 
(Rekultywacja terenu byłego wysypiska - obsianie mieszankami traw, oczyszczanie 
z krzaków, chwastów, suchych gałęzi i liści oraz nasadzenia, budowę alejek  
wraz z miejscami wypoczynkowymi - ławkami). 

- strefa zielona zlokalizowana na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym AVIA 
(planowane działania dotyczą rekultywacji istniejących trawników i założenie 

nowych, prac przy drzewostanie, nowe nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów).  

 



   „Zielony LOF”  
– Zakres rzeczowy projektu 

Gmina Niemce: 

Realizacja projektu obejmuje: 

 adaptację budynku w miejscowości Dziuchów na „Zieloną Szkołę”; 

 budowę i oznakowanie ścieżek rowerowych (długość 5 km) oraz miejsc 
postojowo-rekreacyjnych dla turystów; 

 utworzenie szlaku turystycznego dostosowanego do potrzeb rowerzystów  
i pieszych wycieczek (długość 5 km); 

 wykonanie małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy ścieżkach  
w postaci: utwardzenia terenu, altan, stojaków na rowery, miejsca na ognisko; 

 wykonanie dendrologii i pielęgnacji ok. 50 drzew w Zabytkowej Alei Lipowej 
Nasutów-Pólko-Dys.  

 



   „Zielony LOF”  
– Zakres rzeczowy projektu 
Gmina Spiczyn: 

W ramach zakresu rzeczowego projektu w 2018 roku została opracowana 
inwentaryzacja przyrodnicza poniżej wymienionych terenów: 

- Zawidzki Kąt” w dolinie rzeki Wieprz, 

- „Torfowisko k. Kolonii Zawieprzyce” przy lesie Zawieprzyckim, 

- Użytek ekologiczny w Ziółkowie w obrębie Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego, 

-  Użytek ekologiczny w kolonii Spiczyn, 

-  Użytek ekologiczny w Charlężu, 

oraz pomniki przyrody: 

- aleje lipowe przy drogach:  Charlęż, Jawidz – Lubartów - 3 000 m, Charlęż –
 Jawidz- 1 500 m. 

Opracowana inwentaryzacja zawiera analizę stanu obecnego oraz zalecenia 
dotyczące ochrony siedlisk i gatunków.  

 



   „Zielony LOF”  
– Zakres rzeczowy projektu 

Gmina Wólka: 

Projekt obejmuje m.in.: 

 Wykonanie ścieżki ekologicznej z materiałów naturalnych kamiennych długości 
około 10 km wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną (miejsca 
postojowo-wypoczynkowe z ławkami i stojakami dla rowerów, oznakowaniem 
w postaci tablic informacyjno-edukacyjnych, koszami na śmieci –  
w miejscowościach: Łysaków, Turka, Sobianowice, Bystrzyca); 

 wykonanie 1 wieży widokowej w m. Łysaków. 

 



   „Zielony LOF”  
- Wskaźniki Produktu 

 Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody - 3 szt.;   

  Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony 
przyrody - 1 szt.;  

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami - 2 szt.;  

 Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem - 2 szt.;  

 Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1 szt.;  

 Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków 
zapewniających obsługę min. w 2 językach - 1 szt.; 

 



   „Zielony LOF”  
- Wskaźniki Produktu c.d. 

 Długość utworzonych szlaków turystycznych - 22 km;  

 Liczba terenów zdegradowanych działalnością człowieka poddanych 
rekultywacji w ramach projektu - 2 szt.;  

 Długość wspartej infrastruktury rowerowej - 7 km;  

 Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 2 szt.;  

 Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych wsparciem - 1 szt. 

 



„Zielony LOF”  
– Efekty realizacji projektu 

 Realizacja zadań wymienionych w projekcie będzie miała 
wpływ na podniesienie poziomu atrakcyjności obszarów 
zielonych dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów 
zewnętrznych, którzy będą korzystać ze zrewitalizowanej 
przestrzeni. Przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności  
i konkurencyjności na terenie LOF ze względu na poprawę 
estetyki obszarów cennych przyrodniczo oraz wspieranie 
potencjałów rozwojowych. 

 Działania przewidziane w projekcie skupią się  
na przeciwdziałaniu czynnikom powodującym zmniejszenie 
powierzchni i obniżenie jakości terenów zielonych.  



   „Zielony LOF”  
- Wskaźniki rezultatu 

 

 Powierzchnia siedlisk wspartych w celu uzyskania lepszego 
statusu ochrony (CI23) - 2 ha;   

 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne (CI 9) – 8500 odwiedziny/rok;   

 Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów - 3,2 ha. 

 



„Zielony LOF” 
 

Całkowita wartość projektu: 26 870 751,84 zł 

w tym:  

 
 Gmina Miasto Lubartów –  12 967 520,83 zł 

 Gmina Miejska Świdnik – 6 303 520,54 zł 

 Gmina Niemce – 2 887 050,60 zł 

 Gmina Spiczyn – 52 603,67 zł 

 Gmina Wólka – 4 660 056,20 zł 

 

Wartość dofinansowania z EFRR: 22 529 887,91 zł 

 



Zdjęcia z realizacji projektu - 
Gmina Miasto Lubartów 

Budynek przy ul. Farnej 4  



Zdjęcia z realizacji projektu - 
Gmina Miasto Lubartów c.d. 

Przebudowa Parku Miejskiego 



Zdjęcia z realizacji projektu – Gmina 
Miejska Świdnik 

Teren zielony obszaru Brzeziny – teren 
za stacją Orlen 



Zdjęcia z realizacji projektu – Gmina 
Miejska Świdnik c.d.  

 

Teren zielony obszaru Brzeziny – teren 
za stacją Orlen 



Zdjęcia z realizacji projektu – Gmina 
Niemce 

Zabytkowa Aleja Lipowa Pólko-Nasutów 



Zdjęcia z realizacji projektu – Gmina 
Niemce c.d. 

Budynek w m. Dziuchów zaadaptowany 
na „Zieloną Szkołę” 



Zdjęcia z realizacji projektu - 
Gmina Wólka 

Wieża widokowa w m. Łysaków. 

 

Ścieżka ekologiczna oraz most na rzece 
Bystrzyca 
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