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1. Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Miasta Terespol. 

Miasto Terespol położone jest we wschodniej Polsce, na granicy państwowej Polski 

usytuowane w województwie lubelskim, powiecie bialskim. Mimo, iż Terespol jako miasto 

nie odgrywa dużej roli w gospodarce kraju, to powiązania infrastrukturalne – 

międzynarodowe szlaki transportowe i przejście graniczne, czynią z miasta ważny ośrodek na 

mapie Polski.  

Miasto Terespol usytuowane na lewym brzegu rzeki Bug zajmuje powierzchnię 10,2 km2 

i liczy 6200 mieszkańców. Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie, w roku 2015 

liczba mieszkańców Terespola wyniosła 5751 osób.   

 Obszar miasta wyznaczają trzy dominanty przestrzenne  - rzeka Bug od strony północno 

– wschodniej, oraz dwie transeuropejskie trasy komunikacyjne relacji Berlin – Moskwa: 

droga krajowa nr 2 od południa o magistrala kolejowa E 20 od północnego – zachodu. Nadaje 

to miastu charakterystyczny, trójkątny kształt przestrzenny. 

Miasto Terespol leży na terenie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który 

charakteryzuje się typowymi łęgami nadrzecznymi z naturalnymi zespołami łąkowo - 

pastwiskowymi. Biegnie tędy ważny korytarz komunikacyjny Europy: Paryż - Berlin - 

Warszawa - Terespol - Brześć - Mińsk - Moskwa (droga E-30 i linia kolejowa E-20). W 

Terespolu dynamicznie rozwija się handel (zwłaszcza hurtowy), usługi spedycyjne i 

transportowe, a także przetwórstwo rolno - spożywcze. Ogromny wpływ na rozwój miasta 

mają trzy przejścia z Białorusią: drogowe i kolejowe w Terespolu oraz drogowe dla 

samochodów TIR w Koroszczynie. Na terenie Terespola funkcjonuje 210 podmiotów 

gospodarczych,  spośród których do najważniejszych należą: Gminna Spółdzielnia "Sch" i 

Straż Graniczna. Władze miejskie chętnie wspierałyby lokalizację zakładów usługowych, 

przetwórczych, magazynów, hurtowni i innych inwestycji nieuciążliwych dla środowiska. 

Obecnie można zauważyć wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

na terenie Terespola: liczba zarejestrowanych w rejestrze REGON podmiotów gospodarczych 

w 2014 roku wyniosła 397. 

Miasto charakteryzuje się również dużą różnorodnością kulturalną i rekreacyjno – 

wypoczynkową. 

 

Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju wynikają z warunków otoczenia miasta. Tworzą 

one zestaw szans i zagrożeń miasta rozpatrywanych w sferze gospodarczej i społecznej, 
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a także w uwarunkowaniach geograficzno – przyrodniczych wraz z istniejącym 

zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną. 

 

Zestawienie obrazuje poniższa tabela: 

 

Czynnik rozwojowy 

Szanse Zagrożenia 
Położenie 

• integracja z Unią Europejską 

• przygraniczne położenie miasta na trasie 

głównych europejskich szlaków 

komunikacyjnych  

• położenie Terespola w niedużej odległości 

od miasta Biała Podlaska, które podjęło 

istotne działania na rzecz rozwoju i 

możliwa integracja funkcjonalna 

(zatrudnienie, współpraca gospodarcza, 

popyt na rynku wewnętrznym, dostęp do 

szkół ponadgimnazjalnych i wyższej, 

środowisk gospodarczych), 

• wzrost znaczenia wschodniej granicy, 

państwowej w ramach procesu integracji i 

wynikający z tego wzrost waloru 

położenia miasta, 

• nawiązanie współpracy zagranicznej z 

miastem partnerskim, 

 

 

Gospodarka 

• dobre tempo wzrostu gospodarczego,  

• dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, 

• polityka wspierania małej i średniej 

przedsiębiorczości, 

• otwarcie polskiej gospodarki – wzrost 

wymiany międzynarodowej, 

• proeksportowa orientacja polityki 

państwa; 

• bliskość chłonnego rynku Wschodniego, 

• przystąpienie do UE, 

• tereny o czystym środowisku oraz 

istniejące otoczenie o walorach 

krajobrazowych wokół miasta co jest 

szansą na rozwój turystyki, agroturystyki 

itp. 

• wprowadzenie zasad zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego i 

poprawa stanu środowiska naturalnego 

• przyznanie miastu ważnej roli w systemie 

funkcjonalnym rozwoju regionalnego 

• relatywnie niski poziom innowacyjności 

polskiej gospodarki, 

• niskie nakłady finansowe na rozwój nauki 

i techniki, 

• przestarzała i nie dostosowana do potrzeb 

przyszłości struktura przemysłu, 

stwarzająca zagrożenie dla wzrostu 

udziału Polski w międzynarodowym 

podziale pracy, 

• stagnacja rozwoju gospodarki światowej i 

krajowej, zahamowanie tempa wzrostu 

gospodarczego, 

• realne zagrożenie obniżenia dochodów 

ludności i ich siły nabywczej 

• słabo rozwinięte otoczenie instytucji 

pracujących na rzecz przedsiębiorców 

• brak polityki rolnej Państwa 

• ograniczona możliwość sprzedaży 

produktów rolnych, ogólnokrajowa zła 

sytuacja w zakresie rolnictwa, 
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województwa lubelskiego, na równi z 

ośrodkami oświatowymi 
• niski poziom ruchu inwestycyjnego, 

zarówno w zakupach, jak i w 

budownictwie sfery rynkowej, 

• niski poziom wyposażenia województwa 

w infrastrukturę obsługującą bezpośrednio 

rozwój małej i średniej 

przedsiębiorczości, 

Infrastruktura techniczna 

• dostęp do funduszy strukturalnych  

 

• niedobór środków finansowych na 

modernizację dróg 

• skomplikowana procedura pozyskania 

środków z funduszy strukturalnych  

Potencjał ludzki 

• znaczne zasoby siły roboczej 

• wzrastający poziom wykształcenia 

ludności - wzrost zapotrzebowania na 

wykwalifikowaną kadrę  

• - aktywność i przedsiębiorczość znacznej  

liczby społeczeństwa 

 

• ujemne saldo migracyjne 

• brak powiązania systemu edukacji z 

rynkiem pracy 

• proces starzenia się ludności  

• duży spadek przyrostu naturalnego, 

Finanse 

• możliwość korzystania ze środków 

finansowych z  Funduszy Strukturalnych i 

funduszy wspomagających integrację  

Unii Europejskiej 

 

 

• zbyt dużo zadań nałożonych na samorząd 

w stosunku przekazywanych środków 

finansowych 

• skomplikowane procedury pozyskania 

środków z funduszy celowych  

(strukturalnych) 

• poziom finansowania sfer związanych z 

zaspokajaniem potrzeb społecznych, 

• niski udział kapitału zagranicznego w 

sferze rynkowej i niska atrakcyjność 

inwestycyjna województwa dla danego 

kapitału, 

 

2. Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju Miasta Terespol– analiza SWOT. 

Uwarunkowania wewnętrznego rozwoju wynikają z zasobów, zjawisk, zdarzeń 

i procesów tkwiących w samym mieście. Tworzą one zestaw mocnych i słabych stron miasta 

rozpatrywanych w sferze gospodarczej, ekologicznej, technicznej i społecznej.  

 

Zestawienie obrazuje poniższa tabela: 

 

Czynnik rozwojowy 
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Mocne strony  Słabe strony 

• Terespol jest to atrakcyjne miejsce 

zamieszkania i wypoczynku – miejsce 

spotkań i brama Zjednoczonej Europy. 

• Położenie miasta daje mu rangę ważnego 

ośrodka usługowego o szerokim zasięgu 

oddziaływania   

• aktywność mieszkańców w poszukiwaniu 

pozarolniczych, źródeł dochodów np. 

agroturystyka  

• w Terespolu występuje niekorzystna 

struktura własnościowa gruntów, grunty 

prywatne i komunalne są rozdrobnione, 

miasto w zasadzie nie posiada terenów 

dyspozycyjnych, co może stanowić istotne 

zagrożenie rozwoju 

• miasto ma również ograniczone 

możliwości rozwoju obszarowego 

Turystyka i rekreacja  

• tereny o czystym środowisku oraz 

istniejące otoczenie o walorach 

krajobrazowych wokół miasta są szansą 

na rozwój turystyki, agroturystyki itp., 

• korzystne warunki środowiska 

przyrodniczego i kulturowego – położenie 

w obrębie Nadbużańskiego Obszaru 

chronionego Krajobrazu 

• dogodne połączenie komunikacyjne  

• wzrost zainteresowania turystyką 

• położenie miasta na historycznym trakcie 

do Brześcia 

• podobna atrakcyjność sąsiednich terenów 

• konkurencja na rynku usług 

agroturystycznych 

• niewystarczająca promocja turystyki 

miasta 

• niska świadomość ekologiczna 

mieszkańców  

• nieestetyczne zagospodarowanie siedlisk 

o ogródków przydomowych 

• brak terenów pod zabudowę letniskową 

• brak placówek kulturalno – 

rozrywkowych (kina) 

• brak obiektów bazy gastronomiczno-

noclegowej – hoteli, restauracji; 

•  

Zabudowa mieszkaniowa 

• duża ilość terenów pod budownictwo 

indywidualne 

• systematyczny rozwój rynku 

budowlanego w mieście 

 

• mała liczba mieszkań komunalnych  

• problemy mieszkaniowe mieszkańców 

• brak budownictwa mieszkaniowego 

wielorodzinnego 

• brak wykształconego centrum miasta 

• zły stan techniczny obiektów 

komunalnych 

• większa część miasta jest to teren o 

małym stopniu zagospodarowania 

przestrzennego, niski stopień 

zurbanizowania, nadmierna 

ekstensywność zabudowy, segregacja 

przestrzenna  

• na przeważającym terenie dominuje 

zabudowa luźna z przewagą budownictwa 

mieszkaniowego jednorodzinnego 

przemieszanego z siedliskami typu 

zagrodowego. 

• W centrum miasta znajdują się tereny 

słabo zainwestowane, co wiąże się ze 
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zwiększeniem kosztów utrzymania i 

obsługi takiej struktury 

• Utrudnione jest sprawne powiązanie 

funkcjonalne terenów mieszkaniowych 

zlokalizowanych po zachodniej stronie 

kolei z resztą miasta 

• Tereny zalewowe rzeki Bug wyznaczają 

obszar możliwy do zainwestowania 

miejskiego do strony północno-

wschodniej 

Infrastruktura techniczna 

• wysoki stopień telefonizacji miasta 

• zorganizowany system wywozu odpadów  

• miejska oczyszczalnia ścieków  

• wysoki stopień zwodociągowania miasta 

 

• niepełne uzbrojenie terenu pod 

budownictwo mieszkaniowe, 

• niewystarczająca obsługa w zakresie 

zbiórki i usuwania odpadów komunalnych  

• niewystarczająca liczba kotłowni 

olejowych i brak gazyfikacji miasta 

• brak własnych mediów lokalnych (radio, 

telewizja) 

• brak obiektów bazy gastronomiczno – 

noclegowej – hoteli, restauracji, 

 

Komunikacja 

• położenie miasta przy ważnych szlakach 

komunikacji europejskiej  

• drogowe przejście graniczne (ważny 

element w systemie ruchu 

transgranicznego) 

• dogodne połączenia PKS i PKP terenu 

miasta z innymi gminami 

• niedostateczna jakość dróg, znaczna część 

ulic i dojazdów wymaga utwardzenia 

• niewystarczająca ilość chodników 

• niski poziom bezpieczeństwa ruchu 

(niebezpieczne skrzyżowania, brak 

chodników, słaba widoczność, 

niewystarczające oznakowanie dróg) 

Infrastruktura społeczna  

 

• wystarczająca opieka przedszkolna 

• wystarczająca sieć szkół 

• wykwalifikowana kadra nauczycielska  

• sprawnie działający Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

• dobrze działający Ośrodek Kultury  

•  dobrze funkcjonujący i wyposażony 

NZOZ 

• zapewniona dzieciom i młodzieży 

szkolnej opieka pielęgniarek szkolnych  

• ograniczona możliwość aktywności 

zawodowej na terenie miasta 

• brak miejsc pracy dla bezrobotnych 

• znaczne zubożenie społeczeństwa  

• niewystarczające przystosowanie 

obiektów użyteczności publicznej dla 

osób niepełnosprawnych (bariery 

architektoniczne) 

• niewystarczające dostosowanie kierunków 

kształcenia do potrzeb lokalnego rynku 

pracy  

• niewystarczająca świadomość ekologiczna 

wśród dzieci i młodzieży 

• niewystarczające działania profilaktyczne 

w zwalczaniu patologii społecznych 

(głównie alkoholizmu)  
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• niskie nakłady finansowe na rozwój nauki 

i techniki 

• odpływ wykształconej młodzieży z miasta 

• słaby technicznie stan szkół 

Gospodarka finansowa miasta 

• średni wskaźnik wydatków 

inwestycyjnych 

• duża aktywność organów miasta w 

poszukiwaniu źródeł finansowania 

inwestycji infrastrukturalnych  

• brak koncepcji marketingowej zarówno 

lokalnej, jak i międzynarodowej 

(pozyskanie inwestorów) 

 

 

3. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju. 

3.1. Położenie fizjograficzne miasta. 

Wg J. Kondrackiego obszar Miasta Terespol wchodzi w skład makroregionu Polesie 

Brzeskie (zajmuje niewielki skrawek terenu w trójkącie Terespol – Małaszewicze – 

Dobratycze, zasięg tego regionu pokrywa się z szeroką i płaską w tym miejscu doliną 

Bugu, obejmującą stary taras akumulacyjny), mazoregion Równina Łęczyńsko – 

Włodawska (dominują tu rozległe równiny akumulacji wodnej den dolin i terenów 

wyższych o podłożu kredowym, zagłębienia bezodpływowe).  

Miasto Terespol- położone jest na równinnym terenie, na lewym brzegu rzeki Bug. 

Teren jest wybitnie płaski, z bardzo niewielkim spadkiem w kierunku rzeki Bug. 

zachodnia część miasta opada łagodnie w kierunku rzeki Czapelka, przepływającej 

środkiem szerokiego łęgu.  

3.2. Struktura przyrodnicza miasta. 

Struktura przyrodnicza miasta przedstawia się w następujący sposób: 

▪ użytki rolne – 578 ha -  56,6% obszaru miasta  w tym: 

- grunty orne – 303 ha – 29,7% 

- sady – 19 ha – 1,8% 

- łąki – 149 ha – 14,6% 

- pastwiska – 107 ha – 10,5% 

▪ lasy i zadrzewienia – 56 ha- ok.5,6% powierzchni miasta  

▪ pozostałe grunty – 386 ha – 37,8% powierzchni miasta 

- tereny komunikacyjne – 153 ha 
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- tereny zurbanizowane 97 ha  

- nieużytki – 34 ha  

3.3. Zasoby i walory środowiska przyrodniczego. 

A) Budowa geologiczna. 

Obszar gminy miejskiej Terespol położony jest w zachodniej części prekambryjskiej 

platformy wschodnioeuropejskiej. Podczas ruchów ortogenezy waryjskiej obszar ten został 

wydźwignięty tworząc blok Łomaz będący częścią większej jednostki tektonicznej – zrębu 

Łukowa. Najstarszymi udokumentowanymi utworami są występujące w Łukowie 

prekambryjskie pegmatyty i granitoidy. Na nich zalegają utwory osadowe. Paleozoik 

reprezentowany jest przez piaskowce glaukonitowe i osady mułowo piaszczyste kambru. 

Ordownik i sylur występuje w formie osadów morskich wykształconych w postaci wapieni, 

mułowców i iłowców. Karbon reprezentują osady ilasto – mułowcowo – wapienne z 

pokładami węgla. Na analizowanym obszarze nie występują utwory dewonu. 

Z ery mezozoicznej pochodzą głównie skały, których sedymentacja przebiegała w 

warunkach morskich. Utwory jury to przede wszystkim piaskowce i wapienie, kredy 

natomiast piaskowce glaukonitowe, kreda pisząca, margle i wapienie. Utwory kredowe 

nawiązując ułożeniem do tektoniki regionu zapadają się w kierunku północno – zachodnim. 

Powierzchnię przedczwartorzędową budują morskie i śródlądowe osady trzeciorzędu. 

Paleogen reprezentowany jest przez piaski glaukonitowe, przykryte iłem piaszczysto – 

marglistym, iły, mułki i żwiry. Powierzchnia trzeciorzędowa nachylona jest w kierunku 

północno – zachodnim. Powierzchnia ta rozcięta jest przez rynnę erozyjną utworzoną przez 

lodowiec, którą wypełniają młodsze utwory czwartorzędowe – piaski drobne, pospółkę, pyły 

oraz glinę zwałową. Osady te posiadają różną miąższość – przy korycie rzeki Bug 

czwartorzęd ma miąższość około 25-30 m, w kierunku zachodnim około 15 m, najdalej na 

zachód do około 43 m. 

Na terenie gminy miasta Terespol utwory przypowierzchniowe występują głównie w 

postaci utworów aluwialnych: mady, namuły, piaski i żwiry. Ich usytuowanie związane jest z 

sytuacja geomorfologiczna i hydrograficzną. Na terenach gdzie następuje ciągły przepływ 

wody, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Bug, oraz rowów melioracyjnych występują 

namuły, a na terenach okresowo zalewanych występują mady. Namuły i mady są silnie 

pylaste, niekiedy humusowe o maksymalnej miąższości 4m.  
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B) Rzeźba terenu.  

Pod względem geomorfologicznym, obszar miasta Terespol leży w środkowej części 

Bugu, która w okolicach miasta ma szerokość około 6 km. Terespol wraz z przyległymi do 

niego terenami leży na najmłodszym, holoceńskim tarasie zalewowym, wyniesionym 

maksymalnie 5 m ponad poziom wody Bugu. 

Analizowany teren jest prawie płaski, lekko nachylony w kierunku północnym. 

Ukształtowanie geomorfologiczne okolic miasta jest to krajobraz typowy dla den 

dolinnych dużych rzek. Spośród  naturalnych jednostek morfologicznych występują tu: 

- płaskie dno doliny, 

- zagłębienia bezodpływowe, 

- starorzecza. 

Występujące na tym terenie formy rzeźby terenu to głównie nasypy szlaków 

komunikacyjnych: kolejowych i drogowych oraz wał przeciw powodziowy.  

C) Warunki wodne. 

Wody powierzchniowe. 

Miasto Terespol położone jest na lewym Brzegu rzeki Bug. Przez teren Miasta 

Terespol przepływa kilka niewielkich cieków wodnych uchodzących pośrednio lub 

bezpośrednio do rzeki Bug. 

Wody płynące występują na powierzchni 27 ha, wody stojące zajmują 9 ha.  

Opracowywany teren znajduje się w całości w obrębie zlewni Bugu. Na tym Bug jest rzeką 

nieuregulowaną i silnie meandrującą. Na terenie miasta znajdują się również liczne cieki 

wodne – rowy otwarte, starorzecza oraz małe oczka wodne występujące w bezpośrednim 

sąsiedztwie koryta rzeki. Szczególnie duża ich ilość znajduje się w północnej i południowej 

części obszaru. Część z nich ma charakter antropogeniczny np. rowy melioracyjne. Główny 

rów przebiega przez południową i środkową część analizowanego terenu i ma przebieg 

równoleżnikowy. Rów ten odprowadza wodę do Bugu. 

Rzeka Bug jest to typowo nizinna rzeka, zasilana głównie przez opady atmosferyczne. 

Najwyższy stan wody występuje w marcu i kwietniu w okresie topnienia śniegów. Najniższy 

stan wód występuje we wrześniu i październiku, oraz styczniu i lutym, co związane jest z 

mniejszą ilością opadów atmosferycznych w tym okresie. Przepływ średni roczny (SQ) 

wynosi około 120m3/sek. 

Na przełomie marca i kwietnia występują na tym obszarze regularnie powodzie.  
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Wody Bugu pod względem jakości są pozaklasowe, charakteryzujące się zawartością: 

zawiesiny, azotu azotynowego, fosforu, fosforu organicznego, miana coli, chlorofilu. 

Ogniskiem zanieczyszczeń  rzeki są głównie zakłady przemysłowe. 

Wody podziemne. 

Na obszarze miasta wody podziemne eksploatowane są z utworów geologicznych 

jurajskich. Jakość wody jest dobra, zawartość związków żelaza i manganu jest niewielka. 

Na obszarze gminy miasta Terespol można wyróżnić cztery poziomy wodonośne: 

1. Pierwszy – górny czwartorzędowy, posiada swobodne zwierciadło wód gruntowych. 

Wydajność studni wynosi tu najczęściej kilkanaście m3/h. Wody te są 

eksploatowane głównie przez użytkowników o niewielkim zapotrzebowaniu na 

wodę, m.in. przez gospodarstwa wiejskie. Wody te charakteryzują się zwiększona 

zawartością związków żelaza i manganu. 

2. Trzeciorzędowy poziom wodonośny o miąższości 4-17 m, jest w spągu izolowany 

utworami kredowymi, namułkami o iłami. Zwierciadło wód stabilizuje się na 

głębokości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. 

3. Górno – kredowy poziom wodonośny ma charakter wód utworów szczelinowych. 

Wydajność studni wynosi tu 8,3m3/h. Zwierciadło wody tego poziomu jest napięte i 

stabilizuje się na głębokości kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. Wody te 

charakteryzują się niską zawartością chlorków i podwyższoną zawartością żelaza. 

4. Dolnokredowo – jurajski poziom wodonośny zawiera wody szczelinowe. 

Wydajność studni z tego obszaru wynosi 66-140 m3/h. Woda z tego poziomu 

odpowiada przepisom sanitarnym stawianym wodom do picia. Charakteryzuje się 

ona  niekiedy podwyższoną zawartością związków żelaza. 

D) Surowce budowlane. 

Obszar miasta Terespol położony jest na Nizinie Podlaskiej, w obrębie strefy 

deglacjacji zlodowacenia środkowopolskiego, stadiału  maksymalnego. 

Głównymi jednostkami geomorfologicznymi występującymi na obszarze gminy 

Terespol są: dolina Bugu oraz wysoczyzna na którą składają się strefy moren czołowych i 

fluwioglacjalne poziomy akumulacyjne. 

5.2.Taras madowy rzeki meandrującej – wysokość względna (n.p.) rzeki tarasu 

madowego wynosi 2,0-3,0 m. zbudowany jest z osadów piaszczystych facji korytowej (piaski 

średnioziarniste z ziarnami żwiru) oraz z przykrywającej te osady serii osadów 



   

 

15 

powodziowych (gliny piaszczyste, gliny). Miąższość utworów powodziowych sięga 3,0 m. 

lokalnie mada przykrywa starorzecza holoceńskiej rzeki meandrującej. Starorzecza te są 

wypełnione namułem organicznym, torfem, lokalnie gytia. Miąższość facji starorzeczy sięga 

3,0m. Na powierzchni tarasu madowego występują mniej lub bardziej czytelne starorzecza o 

kolistym przebiegu, co jest charakterystyczne dla holoceńskiej rzeki meandrującej. 

Wypełnione są one namułem organicznym ,torfem. Po stronie wklęsłej tych starorzeczy 

występują lokalnie drobne wydmy, powstałe z rozwiania odsypów korytowych. Oprócz 

starorzeczy o regularnych łukach, występują nieregularne, kręte rynny, częściowo 

zaakumulowane. Są korytami przepływowymi wód powodziowych współczesnego Bugu.  

5.3.Taras współczesnej rzeki dzikiej – taras ten występuje w strefie przykorytowej 

Bugu. Jego wysokość wynosi średnio 1,0-2,5 m, przy czym często większa wysokość jest 

przy korycie rzeki. Zbudowany jest on z piasków różnoziarnistych (przewaga 

śrenioziarnistych) facji korytowej. Pokrywa powierzchniowa ma miąższość około 1,0 m i 

składa się z przewarstwiających się piasków pylastych i pyłów. W związku ze wzrostem 

dynamiki współczesnego Bugu, lokalnie na utwory powodziowe są nałożone piaski korytowe, 

tworzące nasypy. Odcięte ramiona Bugu są wypełnione namułami organicznymi. 

5.4. Wydmy w dolinach rzecznych. 

5.5. Starorzecza. 

5.9. Taras zastoiskowy – część obniżona doliny Bugu w rejonie Terespola stanowi 

zaakumulowaną utworami zastoiskowymi misę wytopiskową. Zastoisko w rejonie Terespola 

utworzyło się prawdopodobnie przed czołem lądolodu stadiału Warty. Taras zastoiskowy 

hipsometrycznie prawie nie rożni się od tarasów Bugu. Dla jego rzeźby charakterystyczne są 

drobne obniżenia bezodpływowego typu oczek wytopiskowych oraz wąskie rynny o krętym 

przebiegu. Rynny te zostały wyerodowane przez wody powodziowe Bugu (rynny egzarcyjne 

katastrofalnych wylewów Bugu). Strefa tarasu, przylegająca do wysoczyzny jest zabagniona, 

wskutek wysięgów wód gruntowych z wysoczyzny. 

Taras zastoiskowy zbudowany jest z przewarstwiających się piasków 

drobnoziarniastych , pyłów i iłów. Miąższość tych utworów jest zrożnicowana – od 6,0 do 

36,0 m. na powierzchni mogą występować  drobne płaty gliny zwałowej oraz piaski ze 

żwirem. Te ostatnie budują kulminacje, będące formami kemopodobnymi. 

 

Zasobność obszaru miasta w surowce naturalne jest niewielka, zarówno pod 

względem ilości i wielkości złóż jak i rodzajów surowców. Eksploatacja znajdujących się na 

terenie miasta złóż naturalnych nie jest opłacalna pod względem ekonomicznym, 
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technicznym, i wiązała by się ze zbyt dużą degradacją środowiska naturalnego. Wynika to 

przede wszystkim z faktu zbyt niewielkiej miąższości znajdujących się tu złóż. kruszywa 

naturalnego. Żwir, piasek , pospółka, pochodzenia czwartorzędowego eksploatowane są 

jedynie na potrzeby lokalne na niewielką skalę. 

E) Warunki glebowe i szata roślinna.  

Dane ogólne. 

W okolicach Terespola gleby zostały wykształcone z utworów holoceńskich. 

Zróżnicowanie występowania tych gleb zależne jest od sytuacji geomorfologicznej. W 

większości występujące tu gleby można zaliczyć do gleb hydrogenicznych, tzn. powstających 

pod wpływem wody. Największe powierzchnie zajmują mady rzeczne właściwie pylaste, 

które rozwinęły się na płaskich lub prawie płaskich powierzchniach w bezpośrednim 

sąsiedztwie koryta rzeki Bug. Z lokalnymi zagłębieniami bezodpływowymi pomiędzy 

nasypami i rowami melioracyjnymi oraz starorzeczami związane są gleby torfowe, gleby 

torfowisk niskich, gleby torfowo – mułowe lub czarne ziemie. Są to gleby zaliczane do 

kompleksu pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego. Występujące tu gleby są silnie 

uwilgotnione.  

Cechą charakterystyczną tego regionu jest płytkie występowanie wód gruntowych. 

Na terenie miasta brak jest gruntów zdegradowanych, wymagających rekultywacji. 

Grunty chronione natomiast są wykorzystywane w sposób rolniczy lub leśny. 

Tereny rolnicze. 

Na terenie miasta Terespol przeważają głównie gleby kompleksu 2 i 3-go, z 

niewielkim udziałem kompleksu 8-go. 

Największą wartość rolniczą posiadają gleby 2-go i 8-go kompleksu rolniczej 

przydatności. Wymienione gleby podlegają ochronie przed użytkowaniem nierolniczym i są 

wskazane do intensyfikacji produkcji rolnej. 

Gleby kompleksu 2-go (kompleks pszenny dobry) są zwięzłe i dosyć ciężkie do 

uprawy. Na glebach tego kompleksu udają się wszystkie rośliny uprawne, lecz otrzymanie 

odpowiednio wysokich plonów zależne jest od agrotechniki i przebiegu warunków 

pogodowych. Gleby te zaliczane są w klasyfikacji bonitacyjnej do klas IIIa i IIIb. 

Gleby kompleksu 3-go (kompleks pszenny wadliwy) są to gleby zwięzłe, niezdolne do 

magazynowania większej ilości wody, przez co są one okresowo zbyt suche. W latach 
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mokrych plony na tych glebach mogą być bardzo wysokie, niekiedy wyższe niż na 

kompleksie pszennym dobrym, w latach suchych z kolei bardzo niskie. Charakterystycznym 

zjawiskiem dla tych gleb w latach o niedoborze wilgoci jest przedwczesne dojrzewanie zbóż. 

Do omawianego kompleksu zalicza się gleby klas IIIb, IVa i IVb  

Do kompleksu 8-go zbożowego pastewnego mocnego zostały zaliczone czarne ziemie 

wytworzone z piasku gliniastego mocnego pylastego, położone w obniżeniach terenu  

i wykazujące dużą okresową podmokłość. Są to gleby wykazujące cięższy skład 

mechaniczny, podobnie jak gleby kompleksów pszennych, lecz z uwagi na podmokłość 

zawodne i wymagające odpowiedniego doboru roślin, które znoszą większe nawilgotnienie 

gleby.  

Na glebach tego kompleksu należy przewidzieć przemienne użytkowanie z roślinami 

pastewnymi (trawami, koniczyną i lucerną), oraz stosować więcej zasiewów jarych. 

Są to gleby dość żyzne, lecz o niedostatecznym stopniu kultury. Uprawa mechaniczna 

jest często utrudniona przez nadmierne nawilgotnienie gleby i wymagają zabiegów 

zmierzających do poprawy stosunków powietrzno - wodnych. W klasyfikacji bonitacyjnej 

takie gleby zaliczane są do klasy III b - V. 

Gleby 8-go kompleksu przydatności rolniczej głównie znajdują się w południowej 

części miasta.  

 

  Typy gleb przedstawia tabela: 

klasa 

bonitacyjna 

powierzchnia 

całkowita [ha] 

powierzchnia 

[ha] 

 Miasto 

Terespol 

Błotków Terespol 

RII 11,6119 1,7259 9,8860 

RIIIa 125,7204 61,5349 64,1855 

RIIIb 66,7594 18,2413 48,5181 

RIVa 81,1180 28,7087 52,4093 

RIVb 29,1957 4,9322 24,2635 

RV 7,8211 2,415 5,4061 

RVI 1,2045 - 1,2045 

ŁIII 12,2893 3,9275 8,3618 

ŁIV 64,5719 15,1853 49,3866 
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ŁV 51,8933 11,0838 40,8095 

ŁVI 16,9225 5,3727 11,5498 

PsIII 12,3449 4,9089 7,4360 

PsIV 65,2568 26,4994 38,7574 

PsV 40,6707 16,6547 24,0160 

PsVI 3,3193 2,6401 0,6792 

Ls 6,0423 - 6,0423 

LsIII 0,1676 0,1676 - 

LsV 14,9974 - 14,9974 

LsVI 16,0639 16,0639 - 

Ws 9,3852 0,4044 8,9808 

Tr 5,3254 - 5,3254 

N 33,4562 1,1424 32,3138 

dr 97,8569 30,9385 66,9184 

Tk 53,9809 7,5124 46,4685 

B 95,8166 16,6122 79,2044 

Ba 4,5660 0,0219 4,5441 

Bi 27,1634 4,2741 22,8893 

Bz 14,2434 0,2901 13,9533 

Wp 28,3939 - 28,3939 

W 13,6460 3,7233 9,9227 

 

 

Podsumowując – wśród użytków rolnych na terenie miasta występują gleby klasy  II 

klas, lecz jest ich niewiele. Większość gleb użytkowanych rolniczo są to gleby klasy III. W 

obrębie miasta występują również  gleby średnie (klasa  IVa, IVb,). Są to dobre gleby żytnio 

– ziemniaczane, częściowo pszenno – żytnie. 

Użytki zielone. 

Powierzchnia terenów niezabudowanych w Terespolu wynosi około 720 ha (ok. 70% obszaru 

miasta), użytki rolne ok. 573 ha (55%). 

W obrębie doliny występują półnaturalne zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych łąk i 

zarośli nadrzecznych. Obszary te wykazują dość dużą odporność na antropopresję. 
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Oprócz łąk i pól uprawnych na terenie Terespola występuje również kilka niewielkich 

obszarów zieleni urządzonej takich jak: skwery, zieleń towarzysząca usługom oświaty i 

wychowania, w obrębie cmentarzy, ogrodów działkowych i na prywatnych działkach 

zabudowy jednorodzinnej. Największą powierzchnię zwartej zieleni stanowi w obrębie miasta 

zespół sportowo-rekreacyjny, zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego. Tereny zieleni 

miejskiej wymagają ochrony i wzbogacenia gatunkowego. 

Występujące na terenie miasta użytki zielone zaliczane są do kompleksu 2z (średniego) i 3z  

(słabego i bardzo słabego). 

Łąki zaliczone do kompleksu 2z mają zwarte zadarnienie i dają plony traw o wysokiej 

jakości paszowej. Stosunki wodne na użytkach tego kompleksu są uregulowane w sposób 

zadowalający systemem rowów otwartych. 

Użytki zielone zaliczone do kompleksu 3z mają z zasady wadliwe stosunki wodne. Część 

z nich okresowo jest nadmiernie uwilgocona, a część z nich posiada stale za wysoki poziom 

wód gruntowych. Posiadają one słabe zadarnienie z przewagą traw o słabej wartości 

paszowej. 

F) Tereny leśne. 

Lasy znajdujące się na terenie gminy miejskiej Terespol wchodzą w skład nadleśnictwa 

Chotyłów (leśnictwa w Terespolu). Większe kompleksy leśne zlokalizowane są w dolinie 

rzeki Bug otaczającej miasto od strony połnocno-wschodniej,  oraz przy drodze krajowej nr 2. 

Lasy w dolinie Bugu mają charakter zbiorowisk łęgu jesionowo-wierzbowego oraz 

jesionowo-wiązowego. Las w rejonie drogi Nr 2 ma obniżone walory ekologiczne ze względu 

na dużą uciążliwość drogi i niewielką powierzchnię.  

Lasy zajmują około 15% powierzchni miasta – 148 ha. 

3.4.  Biosfera. 

A) Flora. 

Miasto Terespol położone jest na obszarach o dużych wartościach przyrodniczych, w 

obrębie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w bezpośrednim sąsiedztwie 

Parku Krajobrazowego Podlaskiego Przełomu Bugu. Dominującym elementem środowiska 

przyrodniczego Parku są tereny leśne oraz połacie łąk i pastwisk pokrytych licznymi 

zadrzewieniami. Głównym walorem przyrodniczym Parku jest nie poddana regulacji, płynąca 

meandrującym korytem o dużym stopniu naturalności, rzeka Bug. Jej szeroka, malownicza 
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pradolina z licznymi starorzeczami, dopływami i oczkami wodnymi wytworzyła optymalne 

warunki dla bogatej szaty roślinnej. Na terenie Parku stwierdzono występowanie ponad 760 

gatunków roślin w tym 22 objętych ochrona gatunkową. Szczególnie cenne jest stanowisko 

parzydła leśnego, kilka stanowisk orlika pospolitego i lilii złotogłów, bogata gama 

storczyków i szereg innych gatunków rzadkich lub ginących w skali kraju. Występują tu 

również cenne przyrodniczo łęgi wierzbowo – topolowe i olsy porastające stare wyspy, niskie 

brzegi oraz obrzeża starorzeczy.  

 B) Fauna. 

Duże kompleksy leśne oraz szczególnie cenne przyrodniczo łęgi wierzbowo-topolowe 

i olsy porastające stare wyspy, niskie brzegi rzeki oraz obrzeża starorzeczy tworzą atrakcyjne  

środowisko bytowania licznej grupy zwierząt. 

Bogatą awifaunę Parku reprezentuje 141 gatunków, w tym wiele rzadkich  

i ginących jak: orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny, sieweczka obrożna, rybitwa 

białoczarna. (z Informatora Dyrekcji Parku). 

C) Warunki klimatyczne. 

Terespol jest usytuowany na terenach o dość korzystnych warunkach klimatycznych.  

Warunki klimatyczne na tym terenie są determinowane przede wszystkim przez dwa 

czynniki geograficzne: szerokość geograficzną i rzeźbę terenu. Szerokość geograficzna 

sprawia, że klimat miasta wykazuje bardzo wyraźne cechy klimatu kontynentalnego, 

przejawiające się dużą amplitudą temperatury rocznej (ostre zimy i ciepłe lata), z przewagą 

opadów letnich nad zimowymi, skróceniem okresów przejściowych między zimą i wiosną, a 

także krótszym okresem wegetacyjnym w porównaniu z zachodnią częścią kraju. Na terenie 

miasta przeważają wiatry zachodnie oraz południowo – zachodnie. Dolinne położenie 

przyczynia się natomiast do zwiększonej ilości dni z przymrozkami, z zastoiskami chłodnego 

powietrza, inwersja temperatury, podwyższoną wilgotnością powietrza,  zwiększoną ilością 

dni z mgłami. 

Temperatura powietrza.  

Z hydrologicznego punktu widzenia temperatura powietrza jest bardzo ważnym 

elementem klimatycznym, gdyż limituje w głównej mierze wartość wskaźnika parowania 

terenowego.  
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Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,2° C. Najcieplejszym 

miesiącem jest lipiec (18oC), najchłodniejszym styczeń (-6oC). Średnia liczba dni z 

temperaturą minimalną (<10oC) wynosi 31,7, natomiast z temperaturą maksymalną (>25oC) 

36,1 dni.   

Okres bez przymrozków w tym regionie wynosi 160 dni. Jedynie czerwiec, lipiec i 

sierpień są wolne od przymrozków. Ostatnie przymrozki występują w kwietniu, bardzo 

rzadko w maju. Pierwsze pojawiają się w październiku, rzadko we wrześniu. Omówiona 

wyżej sytuacja termiczna ma charakter ogólny, gdyż ulega ona pewnym modyfikacjom w 

zależności od warunków lokalnych jak: rzeźba terenu, głębokość zalegania wód gruntowych, 

rodzaj podłoża, szaty roślinnej.  

Wilgotność względna. 

Wilgotność względna powietrza jest elementem meteorologicznym, który z jednej 

strony wykazuje dużą zależność od temperatury powietrza z drugiej zaś warunkuje 

odczuwalność temperatury przez organizmy żywe. Z bioklimatycznego punktu widzenia nie 

są korzystne zbyt duże wartości wilgotności względnej zarówno przy temperaturach wysokich 

jaki przy niskich (uczucie duszności). 

Mgły. 

Mgły są zjawiskiem ściśle związanym z temperaturą i wilgotnością powietrza.  

Są zjawiskiem wybitnie niekorzystnym ze zdrowotno – wypoczynkowego punktu widzenia. 

Sprzyjają utrzymywaniu się w powietrzu ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych  

i chemicznych. Mgły występują tu najczęściej w miesiącach zimowych, najrzadziej w letnich. 

Średnia liczba dni z mgłami wynosi 32,7 w ciągu roku.  

Opad atmosferyczny. 

Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 552 mm, przy jednocześnie dużym. Według 

danych przedstawionych w Ocenie jakości powietrza w województwie lubelskim za 2015r., 

sporządzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, roczna suma 

opadów atmosferycznych wynosiła 452,8 mm. Największą ilość opadów zanotowano w maju 

i wynosiła 102 mm (22,5 % opadów rocznych). Pokrywa śnieżna zalega średnio 92 dni. 
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Wiatry. 

Na terenie miasta Terespol przeważają wiatry zachodnie (16,5%) oraz południowo 

zachodnie (12,5%). Cisze natomiast są zjawiskiem dość rzadkim (5,5%). Według danych 

przedstawionych w Ocenie jakości powietrza w województwie lubelskim za 2015r., 

sporządzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie cisza w ciągu 

roku stanowi 3,5%, w sezonie letnim jest wyższy i wynosi 4,1 %, a w sezonie zimowym 

2,8%. Średnia prędkość wiatru wynosi 3,4 m/s. Według danych z 2015r. średnia przędność  

zmniejszyła się do 2,7 m/s. Najsilniejsze wiatry wieją z kierunku zachodniego (3,6 m/s) i 

północno – zachodniego (3,6 m/s).  

3.5. Ochrona prawna środowiska 

A) Obszary objęte ochroną prawną. 

Miasto Terespol położone jest w korytarzu ekologicznym o randze międzynarodowej i 

krajowej, na obszarach o dużych wartościach przyrodniczych, uznanych za Ekologiczny 

System Obszarów Chronionych oraz sieci ekologicznych ECONET-PL – systemu 

ekologicznego regionu, a także w obszarze Nadbużańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, w pobliżu Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu", rezerwatów 

przyrody "Czapli Stóg", "Szwajcaria Podlaska", „Dobryń” oraz obszaru Natura 2000 Dolina 

Dolnego Bugu PLB140001, obszaru Natura 2000 Terespol PLH060053, obszaru Natura 2000 

Dolina Krzny PLH060066, obszaru Natura 2000 Dobryń PLH060004.   

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi ważny element w 

funkcjonowaniu ekosystemu Polski, będący istotnym korytarzem ekologicznym. Ogranicza 

on lokalne wymieranie i wykształcenie zbiorowisk roślinnych terenów leżących w górnym 

biegu Bugu tzn. Parku Krajobrazowego Podlaskiego Przełomu Bugu. 

B) Pomniki przyrody. 

Na terenie miasta Terespol brak jest pomników przyrody. 

4. Zagrożenia środowiska 

4.1. Zagrożenia naturalne 

Zagrożenia poszczególnych elementów środowiska można podzielić na czynniki 

naturalne oraz związane z działalnością człowieka.  
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Zagrożenia naturalne związane są z wpływem czynników środowiskowych 

i klimatycznych na kształt poszczególnych komponentów przyrodniczych. Procesy 

przekształcające środowisko zachodzą często w sposób ciągły, na przestrzeni wielu lat, a ich 

efekty mogą wydawać się początkowo niewielkie. Jednak po pewnym czasie mogą 

doprowadzić do powstania poważnych zmian w środowisku. 

Położenie miasta w dolinie Bugu sprawia, że następują tu naturalne predyspozycje  do 

kumulacji zanieczyszczeń. Sytuacje tą pogarsza fakt występowania od zachodniej strony 

nasypów komunikacyjnych, przecinających w poprzek dolinę Bugu, stanowiących naturalną 

barierę dla wiatru. 

 Wśród zagrożeń naturalnych, związanych ze specyficznymi, lokalnymi cechami 

budowy geologicznej, warunkami wodnymi i klimatycznymi możemy wyróżnić również: 

- szczególne, naturalne predyspozycje obszaru miasta do kumulacji zanieczyszczeń; 

- duży stopień zagrożenia wód podziemnych – występowanie okien hydraulicznych, 

powodujących stałą więź hydrauliczną wody na wszystkich poziomach 

wodonośnych; 

- brak kanalizacji na znacznym obszarze zainwestowania miejskiego; 

 

W przestrzennym rozkładzie stref województwa lubelskiego uwzględniającym 

wszystkie zanieczyszczenia ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin Miasto Terespol 

zlokalizowane jest na terenach o wskaźnikach nie przekraczających dopuszczalnych wartości 

skażeń powietrza, wód i gleby. 

4.2. Zagrożenia antropogeniczne 

Na terenie miasta i w jego najbliższym otoczeniu nie występują zakłady przemysłowe 

uciążliwe ekologicznie. Ewentualne zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą wynikać z 

nieprawidłowego stosowania przez rolników środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. 

Kolejne czynniki ryzyka środowiskowego to spływy z terenów  nie skanalizowanej zabudowy 

zagrodowej i nieszczelności w przydomowych zbiornikach ścieków (szambach). Sukcesywne 

rozbudowywanie technicznej infrastruktury miejskiej (w tym systemów kanalizacji 

zbiorczej), w dłuższej perspektywie czasu zredukuje w/w zagrożenia dla wód podziemnych, 

powierzchniowych oraz gleb. 
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Bezpieczeństwo ekologiczne miasta, uwarunkowane jest w dużej mierze od sposobu i 

poziomu zabezpieczeń ładunków niebezpiecznych przewożonych przez teren miasta 

tranzytowymi szlakami drogowymi i kolejowymi. 

 

Na terenie miasta Terespol potencjalnie mogą zagrażać środowisku następujące inwestycje: 

- droga krajowa nr 2 Warszawa – Terespol, 

- linia kolejowa E 20 o znaczeniu europejskim, 

- kotłownie : SM Przyszłość, BSM, piekarni oraz pozostałe przydomowe paleniska, 

- punkty obsługi ruchu tranzytowego (stacje obsługi pojazdów, stacje paliw, punkty 

gastronomiczne, parkingi), 

- bazary i targowiska, 

- maszt telefonii komórkowej, 

- maszt radiostacji przy przejściu granicznym, 

- linie energetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia.  

 

Uciążliwość intensywnego ruchu komunikacyjnego (kołowego i szynowego) dla środowiska 

wiąże się głównie z dwoma aspektami: emisją spalin i hałasem. Wiąże się to z dużą ilością 

przekraczających granicę samochodów oraz pociągów. Znaczna większość samochodów to 

auta na benzynę ołowiową. Powstaje więc zagrożenie akumulacji metali ciężkich (ołowiu, 

kadmu) w pobliżu dróg o największym natężeniu ruchu.  

Zanieczyszczenie powietrza powodują także kotłownie, co wiąże się z zwiększoną 

zawartością SO2 i CO2 szczególnie w zimie. 

W powietrzu atmosferycznym występuje również podwyższona zawartość : N2O5, CO2, SO2, 

oraz podwyższona zawartość pyłów do wysokości 50% NDS. W większości są to 

zanieczyszczenia wyemitowane na terenie miasta, i utrzymujące się tu w związku z 

utrudnionym przewietrzaniem terenu.  

Znajdujące się na tym terenie maszty telekomunikacyjne są odpowiedzialne za 

promieniowanie jonizujące. Ich niekorzystne oddziaływanie ogranicza się prawdopodobnie 

do przestrzeni wokół i na wysokości nadajników, zainstalowanych wysoko nad ziemią.  

Na obszarze miasta występuje prawdopodobnie mocne zanieczyszczenie lokalne wód 

podziemnych i powierzchniowych, w związku z brakiem w pełni rozwiązanego problemu 

ściekowego.  
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Istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie geosystemu analizowanego terenu są 

wysokie nasypy drogowe i kolejowe przecinające dolinę Bugu w poprzek. Mogą mieć one 

wpływ na migracje fauny i flory, gdyż stanowią one istotną barierę ekologiczną.  

4.3. Obszary zalewowe 

Północny obszar miasta jest to teren znajdujący się w strefie zagrożenia 

powodziowego rzeki Bug. Miasto Terespol chronione jest przed zagrożeniem powodziowym 

wałem przeciwpowodziowym wybudowanym na przełomie lat 1965-1970. 

Na terenie miasta w znacznym stopniu utrudniony jest spływ powierzchniowy wód 

opadowych ze zboczy doliny przez nasypy kolejowe i drogowe. U podnóża nasypów tworzą 

się w konsekwencji okresowe zabagnienia i podmokłości. 

Według map zagrożeń powodziowych i mapy ryzyka powodziowego, przekazanych 

w 2015r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), miasto Terespol 

znajduje się w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. W zależności od 

częstotliwości zagrożenia wystąpienia powodzi na terenie miasta wskazano następujące 

obszary: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat (Q 10 %). Są to tereny między linią brzegową Bugu a wałem 

przeciwpowodziowym i wysokimi nasypami, obejmujące wschodnie tereny miasta.  

 obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz 

na 100 lat (Q 1 %), obejmującym prawie cały obszar miasta z wyjątkiem terenów 

pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, ul. Wspólną i ul. 3 Maja, terenów 

w zachodniej części miasta między ul. Wojska Polskiego, ul. Kraszewskiego i 

granicami miasta oraz terenów wysokich nasypów drogowych.  

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat (Q 0,2 %), obejmującym prawie cały obszar miasta z wyjątkiem 

terenów przejścia granicznego, terenów w zachodniej części miasta na wschód od  

terenów kolejowych od ul. Wojska Polskiego do ul. Kraszewskiego oraz terenów 

wysokich nasypów drogowych.  

Obszary te zróżnicowane są ze względu na głębokości wody w przypadku zalania. Zostały 

wyróżnione tereny gdzie głębokość wody wynosi: nie więcej niż do 0,5 m; od 0,5m do 2,0 m; 

od 2,0 m do 4,0 m.  
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Zgodnie z art. 88 l ust.1 ustawy prawo wodne w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodziowego zabronione jest wykonywanie robót oraz czynności utrudniających ochronę 

przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 

1)  wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z 

wyjątkiem dróg rowerowych; 

2)  sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji 

wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub 

służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

3)  zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z 

wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, 

budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, 

rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z 

nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego 

pieszego lub rowerowego. 

Zwolnić z wymienionych w prawie wodnym zakazów jest możliwe w drodze decyzji 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej określając warunki niezbędne do ochrony przed 

powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym (art. 88 l ust.2 ustawy 

prawo wodne.) 

Zgodnie z art. 118 ustawy prawo wodne map zagrożeń powodziowych i mapy ryzyka 

powodziowego stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem 

przestrzennym – sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

4.4. Odporność środowiska na degradację 

Odporność środowiska na degradację jest podstawowym wskaźnikiem określającym 

skalę integracji przekształceń antropogenicznych bez szkody dla środowiska. Głównymi 

komponentami w stosunku do których określa się ich odporność są pedosfera, biosfera i 

hydrosfera. Przekształcenia najtrwalsze i najtrudniej odnawialne występują w pedosferze. 

Natomiast najwrażliwsza na zmiany jest hydrosfera, ale jednocześnie najszybciej podlega 

odnowieniu po ustąpieniu czynników degradujących. 

Stan środowiska miasta Terespol jest dość dobry, co jest jedną z najmocniejszych cech 

miasta. Jednak system ekologiczny Terespola jest podatny na degradację. Aby określić 
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stopień zagrożenia poszczególnych komponentów środowiska oraz określić prognozowane 

zmiany należy najpierw przeanalizować podatność środowiska na zanieczyszczenia. Od 

odporności różnych elementów środowiska zależy, bowiem ich zdolność do przeciwstawiania 

się zanieczyszczeniom.  

A) Odporność pedosfery 

Biorąc pod uwagę odporność gleb na degradację analizuje się ją w odniesieniu do 

potrzeb planowania przestrzennego, a więc głównie do rozwoju układu osadniczego gminy 

oraz w odniesieniu oraz w odniesieniu do ochrony i racjonalnego użytkowania rolniczej 

przestrzeni  produkcyjnej. 

Czynnikami wpływającymi na degradację są: 

- przejmowanie gruntów dla potrzeb budowlanych (zabudowy mieszkaniowej, 

zabudowy przemysłowej i usług) oraz rozwoju układu osadniczego, 

- niewłaściwa kultura rolna prowadząca do obniżenia planowania (zagrożenia typu 

chemicznego i mechanicznego), 

- erozja gleb. 

Przejmowanie gleb dla potrzeb rozwoju wszelkiego rodzaju budownictwa jest procesem 

nieodwracalnych ubytków powierzchni biologicznie czynnej niezależnie od tego jaki jest 

stopień odporności tych gleb. Problem dalszego zagospodarowania przestrzennego miasta 

sprowadza się ograniczenia ubytku gruntów poprzez dostosowanie zapotrzebowania na tereny 

budowlane do potrzeb mieszkańców miasta. Ważna jest również racjonalizacja w 

projektowaniu układu drogowego, ponieważ w tym przypadku, następuje również trwały i 

nieodwracalny ubytek powierzchni biologicznie czynnej. Z tego punktu widzenia 

najwłaściwszy jest rozwój istniejącego układu osadniczego. Odporność gleb ma duże 

znaczenia dla dalszego rozwoju gospodarki rolnej na miasta. Ponieważ odporność gleb jest 

wprost proporcjonalna do ich jakości (im wyższa klasa gleb , tym bardziej są odporne na 

czynniki degradujące), dlatego właściwa kultura rolna może gwarantować ich dużą 

produktywność. Gleby o najniższej odporności (klasa V i VI) w sytuacji postępujących zmian 

strukturalnych w rolnictwie, sukcesywnie wypadać będą z produkcji rolnej i dlatego 

najwłaściwszych ich zagospodarowaniem powinno być zalesianie. Istotnym czynnikiem 

powodującym obniżanie odporności gleb jest proces ich zakwaszania. Powoduje go 

nadmierne nawożenie azotowe oraz zanieczyszczenie gazowe (dwutlenek siarki – kwaśne 

deszcze). Przeciwdziałanie temu zjawisku (głównie wapnowanie) należy uznać za jeden z 

głównych czynników podnoszenia odporności środowiska glebowego w obrębie miasta. Z 
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uwagi na znaczne zróżnicowanie hipsometryczne obszaru z przewagą gleb wytworzonych z 

utworów piaszczystych, erozja wodna stanowi poważne znaczenie w procesie ich degradacji. 

B) Odporność hydrosfery 

Jest określana w stosunku do wód powierzchniowych i podziemnych. 

O odporności wód decydują: 

- zasobność poziomów wodonośnych i głębokość ich występowania, 

- stopień przepuszczalności warstwy suchej, 

- intensywność ruchu wód podziemnych. 

Biorąc pod uwagę kryteria oceny, stopień zagrożenia wód podziemnych można określić w 

następujący sposób: 

- najmniej odporne na degradację i jednocześnie najbardziej zagrożone są wody 

aluwialne w dolinach rzeki Bug oraz starorzeczy. W dnach dolin najczęściej 

zalegają grunty organiczne i dlatego nie występują tu warstwy izolujące poziom 

wodonośny, który zwykle zalega na głębokości 0-2 m ppt. Ponadto poziom wód 

aluwialnych wykazuje duże wahania w zależności od warunków pogodowych, 

- bardziej odporne są wody czwartorzędowe występujące na stosunkowo 

zróżnicowanych głębokościach. Przepuszczalność warstwy suchej jest na ogół 

dobra z uwagi na występowanie w podłożu piasków. Czynnikiem korzystnym są 

izolujące warstwy gliniaste występujące na znacznych obszarach. Niezależnie od 

tego miedzy wodami czwartorzędowymi, a wodami aluwialnymi i 

powierzchniowymi istnieje związek hydrauliczny umożliwiający przenoszenie 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu, 

- najmniej zagrożone są wody poziomu kredowego z uwagi na znaczne głębokości 

ich występowania, a tym samym izolowane grubszym nakładem często 

przewarstwionym przekładkami nieprzepuszczalnymi lub trudno 

przepuszczalnymi. 

 

Odporność wód powierzchniowych zależy od: 

- wielkości przepływu w rzekach i ciekach płynących, 

- możliwość natlenienia wód płynących, która zależy od stopnia zmeandrowania 

rzek i spadków. 
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Odporność wód zależy od ich rodzaju. Większa jest dla wód płynących. Stały 

przepływ wody zwiększa zdolność do samooczyszczania rzek. W związku z tym cieki mogą 

przyjąć większy ładunek zanieczyszczeń, bez wystąpienia wyraźnego pogorszenia stanu 

czystości. Niską odporność mają z reguły zbiorniki wód stojących, w tym także starorzecza.  

 

W związku z zagrożeniem zanieczyszczenia wód płynących ściekami typu 

komunalnego, przemysłowego czy rolniczego wynikają następujące wnioski dla dalszego 

rozwoju miasta: 

- przy stosunkowo malej odporności wód aluwialnych i czwartorzędowych 

wskazane jest sukcesywne likwidowanie źródeł zagrożeń, a zwłaszcza 

odprowadzania zanieczyszczeń do gruntu wszelkiego rodzaju ścieki komunalne z 

układu osadniczego i ścieki gospodarstw rolnych), 

- poprawa stanu czystości wód powierzchniowych warunkowana jest likwidacją 

zrzutów ścieków oraz skorelowania procesu zwodociągowania z budową 

kanalizacji sanitarnej zbiorczej dla zespołu wsi w zwartym układzie osadniczym i 

indywidualnych w układzie rozproszonym. Dotyczy to oczywiście zabudowy 

położonej w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug i jego starorzeczy. 

C) Odporność biosfery 

Głównymi czynnikami obniżającymi odporność szaty roślinnej z punktu widzenia 

potrzeb zagospodarowania przestrzennego są: 

- fizyczne czynniki degradujące, w tym głównie intoksykacja (tj. zatrucie 

środowiska), 

- użytkowanie rekreacyjne. 

 

Przyroda miasta jest coraz bardziej zagrożona przez, postęp cywilizacyjny i działalność 

człowieka. Zatrucie środowiska na obszarze miasta w wyniku imisji substancji toksycznych 

lub toksykogennych w stosunku do szaty roślinnej praktycznie nie występują. Zagrożenia 

niosą przede wszystkim trasy komunikacyjne (drogowe i kolejowe).  

Nieco większe znaczenie dla jakości szaty roślinnej ma użytkowanie rekreacyjne głównie 

lasów. Penetracja rekreacyjna ogranicza się głównie do zbieractwa nie powoduje więc 

obniżania odporności lasów. 

Dużą odpornością odznaczają się łąki świeże występujące w dolinie rzeki Bug. Jednakże ich 

użytkowanie rekreacyjne jest minimalne. 
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5. Zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska 

5.1. Zanieczyszczenie powietrza  

Zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta związane jest przede wszystkim z 

intensywnym na tym terenie ruchem komunikacyjnym (zanieczyszczenia pyłowe i 

chemiczne), jak również z dużą ilością kotłowni węglowych. W związku z tym występuj tu 

podwyższona zawartość SO2 i CO2, szczególnie w okresie zimowym. 

W powietrzu występuje również podwyższona zawartość N2O5, oraz podwyższona 

zawartość pyłów do wysokości 50% NDS. Ze względu na charakterystyczne ukształtowanie 

terenu wokół miasta (nasypy kolejowe  i drogowe), przewietrzanie terenu a więc rozpraszanie 

zanieczyszczeń jest w znacznym stopniu utrudnione.  

Dla miasta Terespol pomiary poziomu substancji w powietrzu przeprowadzane 

w stacji pomiarowej w mieście Biała Podlaska oraz stanowiskach pomiarowych 

i wspomagających. Terespol należy do strefy lubelskiej PL0602, w której dokonuje się oceny 

jakości powietrza. W 2015r. według rocznej ocenie poziomu stężenia zanieczyszczeń 

zanotowano brak przekroczenia poziom stężenia dopuszczalnego w przypadku: SO2, NO2, 

PB, C6H6, CO, O3, As, Cd, Ni. Z kolei analiza pomiaru wykazała przekroczenie norm stężenia 

PM10, BaP, PM2,5.  

Lokalne tło zanieczyszczeń tworzą emisje z gospodarstw domowych i produkcyjnych, 

małych kotłowni, obiektów użyteczności publicznej, obiektów hodowlanych. Emisja z 

gospodarstw domowych związana jest głównie z energetyką cieplną. Dotyczy to zwłaszcza 

okresu jesienno – zimowego. Podstawowym surowcem grzewczym jest drewno i węgiel, 

często z dużą zawartością związków siarki. Tylko niewielki odsetek gospodarstw domowych 

korzysta z innych technologii ogrzewania np. pieców olejowych. Niekorzystne dla 

środowiska jest ponadto nagminne spalanie odpadów, a wśród nich różnego rodzaju 

plastików, zawierających szkodliwe dla zdrowia substancje. 

Liniowym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest ruch kołowy. Do tras 

o największym natężeniu ruchu należy droga międzynarodowa Nr 2, prowadząca w kierunku 

Drogowego Przejścia Granicznego. 

Rozpatrując stan czystości powietrza należy ponadto zauważyć, że wpływa na niego 

także przemieszczanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z terenów sąsiednich gmin. 

  

Występujący na tym terenie intensywny ruch komunikacyjny (kołowy i szynowy) jest 

również źródłem hałasu. Brak jest danych na temat jego poziomu, lecz z pewnością jest on 
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duży ze względu na ilość przekraczających granicę samochodów oraz pociągów. Poziom 

hałasu będzie również zwiększony w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych.  

5.2. Zanieczyszczenie wód  

A) Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

Największą rzeką płynącą w sąsiedztwie miasta jest rzeka Bug. Na podstawie 

przeprowadzonych badań czystości wody (metoda CUGW) stwierdzono, że wody rzeki są 

pozaklasowe, ze znaczną zawartością zawiesiny, azotu azotynowego, fosforu, fosforu 

organicznego, miana coli, chlorofilu. Zanieczyszczenia te pochodzą w większości z zakładów 

przemysłowych z Ukrainy oraz ze Strzyżowa i Włodawy. Na przestrzeni ostatnich lat 

stopniowo ulega poprawie jakość wód rzeki Bug.  

B) Zanieczyszczenie wód podziemnych 

Wody podziemne na terenie miasta charakteryzują się na ogół dobrą jakością. Główny 

użytkowy poziom wodonośny znajduje się w obszarze częściowo izolowanym. Miąższość 

warstwy izolującej wynosi 10-40 m. występująca na tym obszarze dodatkowo duża 

koncentracja zanieczyszczeń spowodowała zakwalifikowanie tego terenu do obszarów o 

dużym stopniu zagrożenia wód podziemnych. Ponadto w zachodniej części terenu znajduje 

się niewielki obszar o słabej izolacji głównego poziomu wodonośnego, o miąższości warstwy 

izolującej 2-10 m. Duża koncentracja zanieczyszczeń na tym terenie spowodowała zaliczenie 

zachodniej części obszaru do strefy o bardzo dużym stopniu zagrożenia wód podziemnych.  

Zgodnie z Raportem o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015r., ocena stanu 

chemicznego wód podziemnych wykazała wysokie stężenie potasu (V klasa). Pod względem 

temperatury, O2, Ca, HCO3 wody podziemne zostały ocenione jako wody III klasy, z kolei ze 

względu na zawartość NO3 i PO4 – IV klas. W ogólnej ocenie wody podziemne 

zakwalifikowane zostały do V klasy jakości. 

Głównymi zagrożeniami dla czystości wód zarówno podziemnych jak 

i powierzchniowych są: 

▪ brak w pełni rozwiązanego problemu sieci kanalizacyjnej  

▪ niewłaściwe gospodarowanie odpadami płynnymi, w tym nieszczelne szamba 

przydomowe 

▪ niekontrolowane grzebowiska padłych zwierząt 
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▪ zagrożenie przenikania do gleby i wód związków ropopochodnych (wiąże się głównie 

z przypadkowym rozlaniem paliw), 

▪ rolnictwo- spływ powierzchniowy i podziemny stosowanych nawozów sztucznych i 

środków ochrony roślin. 

5.3. Zanieczyszczenie gleb 

Gleba jest utworem biologicznie i chemicznie czynnym, w którym zachodzą procesy 

kumulacji, migracji i rozkładu związków chemicznych i organicznych. Zmiany chemiczne 

zachodzące w składzie gleby mają wpływ na jej właściwości i decydują o jej przydatności do 

rolniczego wykorzystania. Szczególny wpływ na organizmy żywe wywierają metale ciężkie. 

Nagromadzenie w glebach tych pierwiastków, zwłaszcza w formie łatwo dostępnej dla roślin. 

Może być przyczyną ich nadmiernego pobierania przez rośliny i może stanowić poważne 

zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt.  

Degradacja gleb ma największe nasilenie : 

▪ na terenach zurbanizowanych, 

▪ w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego, 

▪ w sąsiedztwie zakładów przemysłowych, 

▪ w miejscach składowania odpadów przemysłowych i komunalnych oraz w ich 

sąsiedztwie, 

▪ w przypadkach stosowania nieodpowiednich środków chemicznych ochrony roślin, 

▪ w przypadkach stosowania zbyt intensywnego nawożenia mineralnego lub 

organicznego (w tym ściekami i osadami pościekowymi). 

 

W sąsiedztwie tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu gleby są bezpośrednio 

narażone na zanieczyszczenia motoryzacyjne. Zanieczyszczenia emitowane w spalinach 

samochodowych i zanieczyszczenia wtórne związane z ruchem komunikacyjnym, są 

kumulowane w glebie. Wiąże się to głównie ze zwiększonym w glebie stężeniem metali 

ciężkich : Zn, Pb, Cu, Ni, Cr. Dostępność metali ciężkich dla roślin zależy przede 

wszystkim od : składu granulometrycznego gleby decydującego o właściwościach 

sorpcyjnych oraz od zawartości materii organicznej. Istotny wpływ dla rozpuszczalności 

metali ciężkich ma również odczyn gleby – przy pH kwaśnym są one łatwiej pobierane 

przez rośliny. Kwaśny odczyn gleby jest wynikiem nie tylko procesów naturalnych, ale 

zależy też od działalności rolniczej i pozarolniczej człowieka. Zakwaszenie gleb 
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wskazywać może na zachodzące procesy chemicznej degradacji gleb w niektórych 

rejonach miasta. Silne zakwaszenie gleb w znacznym stopniu ogranicza możliwości 

produkcyjne gleb. Sprzyja również uaktywnianiu się metali ciężkich i toksycznych jonów 

glinu ruchomego. W glebach silnie zakwaszonych zamierają także mikroorganizmy 

glebowe i pogarszają się również warunki wodno – powietrzne. Dlatego niezbędnym 

zabiegiem w takich przypadkach jest wapnowanie gleb.  

6. Elementy rozwojowe miasta – uwarunkowania. 

6.1. Baza ekonomiczna. 

Dochody budżetowe. 

Z analiz historycznych budżetów miasta Terespol wynika, iż w latach 1997-1998 

dochody Miasta cechowały się niska dynamika wzrostu. Wyższa dynamika wzrostu 

dochodów następowała od 1999 roku, jednak w znacznym stopniu było to skutkiem inflacji 

oraz wiąże się ze zmianami w polskim systemie samorządowym tzn. głownie z przejmowanie 

nowych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego a tym samym otrzymaniem 

dodatkowych dochodów na pokrycie związanych z tym wydatków.  

 

Wzrost nominalny i realny wartości dochodów Miasta Terespol w latach 1997-2000. 

 1998/1997 1999/1998 2000/1999 

Wzrost nominalny 4% 17% 17% 

Wzrost realny -10% 6% 7% 

 

Analizując nominalne przyrosty budżetu Miasta można stwierdzić, że początkowo 

dynamika wzrostu wartości dochodów utrzymywała tendencję wzrostową, o około 10 

punktów procentowych rocznie, a w 2000 r. ustabilizowała się na poziomie 17%. Realne 

wskaźniki wzrostu dochodów, niwelujące działanie inflacji w poszczególnych latach, miały 

wartość poniżej zera tylko w 1998 roku, a w następnych latach wykazują minimalny wzrost, 

co wynika głównie ze spadku inflacji. 

 

W latach 1997 i 1999-2000 struktura dochodów Miasta Terespol nie podlegała 

większym zmianom. Największe znaczenie dla budżetu Miasta miały subwencje z budżetu 

państwa oraz podatki i opłaty lokalne, które stanowiły łącznie ponad 80 % całości dochodów. 
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W roku 1998 wystąpiły nieznaczne zmiany w owej strukturze, gdzie wzrósł udział subwencji 

z budżetu państwa i dotacji celowych , a spadło znaczenie podatków i opłat lokalnych. 

 

 

 

 1998/1997 1999/1998 2000/1999 

nominalna realna nominalna realna nominalna realna 

Subwencje 

 
14,5 -0,4 8,5 

-1,2 8,6 0,1 

Dotacje 

 
12,5 -2,1 14,7 

4,5 29,9 19,8 

Podatki i opłaty lokalne 

 
-6,5 -18,7 34,5 

22,5 20,0 10,6 

Udział w podatkach 

budżetowych państwa 
-0,9 -13,8 13,2 

3,1 7,8 -0,6 

Pozostałe dochody 

 
-41,0 -48,0 83,0 

67,0 1,0 -7,0 

Dochody z majątku 

gminy 
138,5 107,5 -56,7 

-60,5 308,0 276,0 

Odsetki od środków 

na rach. bankowym  
26,0 10,0 

-37,0 

 

-43,0 225,0 200,0 

 

W 2014 roku do budżetu miasta Terespol wpłynęło 16,5 mln złotych, co daje 2 844  zł                     

w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.6% w porównaniu 

do roku 2013. Największą część wpływów do budżetu wygenerowały dochody własne                  

(8,1 mln) oraz  subwencje ogólne (4,9 mln).  Udział wpływów z tytułu podatku dochodowego 

od osób fizycznych w dochodach własnych stanowił 41,1%, a przeliczeniu na wpływy do 

budżetu stanowiła to kwota 574 zł  na mieszkańca. W podziale na działy, największą  część 

dochodów wygenerował dział Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek 

(37.2%), kolejno: dział Różne rozliczenia (29.4%) oraz Pomoc społeczna (11.8%). 

 

 

Wydatki budżetowe. 

Jednostki samorządu terytorialnego realizują dwie zasadnicze grupy zadań – własne i zlecone. 

Zadania własne wykonywane są samodzielnie, we własnym imieniu i na własną 

odpowiedzialność. Źródłem ich finansowania są środki własne, a nadzór nad wykonawstwem 

dotyczy wyłącznie zgodności z prawem, inny charakter mają zadania zlecone, przekazywane 

jednostkom samorządu terytorialnego w ramach decentralizacji władzy państwowej. 

Wykonywane są one w imieniu administracji rządowej, przy zapewnieniu przez nią 
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niezbędnych na realizację środków finansowych. Nadzór poza zgodnością z prawem, dotyczy 

także celowości, rzetelności i gospodarności. 

Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 1990 r., Nr 16, poz.95 z 

późn.zm.) zalicza do zadań własnych gminy następujące zadania: 

▪ ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, 

▪ gminnych dróg, ulic mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

▪ wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji 

odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczną i cieplną, 

▪ lokalnego transportu zbiorowego, 

▪ ochrony zdrowia, 

▪ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

▪ komunalnego budownictwa mieszkaniowego, 

▪ oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo – 

wychowawczych, 

▪ kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury, 

▪ kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

▪ targowisk i hal targowych, 

▪ zieleni komunalnej i zadrzewię, 

▪ cmentarzy komunalnych, 

▪ porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

▪ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracji. 

 

W zakresie zadań zleconych Ustawą o samorządzie terytorialnym wyróżnia: 

▪ zadania ustawowo obligatoryjnie dla wszystkich gmin, 

▪ zadania wykonywane na podstawie odrębnych porozumień zawartych z organami 

administracji rządowej. 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania 

o charakterze ponadgminnym. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu 

działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. 

Jednostka ta może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie 

wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Ustawy określają również 
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przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na powiat 

obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, 

związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz obronnością.  

 

Samorząd województwa wykonuje zgodnie z  Ustawą o samorządzie województwa zadania o 

charakterze wojewódzkim określone ustawami. Ustawy mogą określać sprawy należące do 

zakresu działania województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane 

przez zarząd województwa. 

Wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego podzielić można pod względem 

przeznaczenia na dwie duże grupy: 

▪ wydatki bieżące – związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania 

poszczególnych obiektów jednostek samorządu terytorialnego i zaspokajaniem 

bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań, 

▪ wydatki inwestycyjne – służące podwyższeniu standardów i zakresu usług oraz szeroko 

rozumianemu rozwojowi jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Poniżej zamieszczono procentowe wskaźniki wzrostu nominalnego i realnego wartości 

wydatków budżetowych w poszczególnych latach. 

 

 

Wzrost nominalny i realny wartości wydatków Miasta Terespol w latach 1997-2000. 

 1998/1997 1999/1998 2000/1999 

Wzrost nominalny 22% -1% 22% 

Wzrost realny 6% -10% 13% 

 

 

Wydatki Miasta Terespol zmieniają się dynamicznie i podlegają podobnym wahaniom jak 

dochody.  

Bezsprzecznie największą pozycją finansowania wydatków budżetu jest finansowanie 

oświaty. Z drugiej jednak strony większość związanych z tym wydatków dofinansowana jest 

z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej. Na uwagę zasługuje wzrost wydatków na 

zadania zlecone do roku 1999, co jest związane z przejęciem wielu zadań od administracji 
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rządowej. Od 1999 roku nieznacznie  spadają nakłady na ochronę zdrowia, co ma ścisły 

związek z wprowadzeniem reformy służby zdrowia i przejęciem części wydatków na tą 

dziedzinę przez kasy chorych. 

 

 

Dynamika zmian wydatków budżetu Miasta Terespol w latach 1997-2000 (w %). 

 1998/1997 1999/1998 2000/1999 

 nominalna realna nominalna realna nominalna realna 

Gospodarka 

komunalna 
27 11 -74 -76 -9 -16 

Gospodarka 

mieszkaniowa 
5 -9 10 1 53 41 

Oświata i 

wychowanie 
25 9 7 -2 25 16 

Kultura i sztuka 13 -2 20 9 13 4 

Ochrona 

zdrowia 
136 105 -15 -23 -19 -26 

Opieka 

społeczna 
41 22 16 6 13 4 

Kultura fizyczna 

i sport 
-16 -27 -27 -33 47 36 

Administracja 11 -3 18 8 18 9 

Finanse -72 -76 649 583 - - 

Zadania zlecone 20 4 17 6 0 -8 

 

 

Analiza porównawcza wskaźników budżetu miasta. 

Jednostki terytorialne Dochody na 1 mieszkańca Wydatki na 1 mieszkańca 

Terespol 1024,26 956,94 

Międzyrzec Podlaski 868,35 908,06 

Radzyń Podlaski 960,91 1010,85 

Polska 1192,76 1228,34 

 

 

Biorąc pod uwagę wskaźniki budżetowe należy stwierdzić, że wydatki i dochody z budżetu 

gminy miejskiej Terespol w przeliczeniu na jednego mieszkańca są podobne jak w sąsiednich 

gminach miejskich i nieznacznie odbiegają od średniej krajowej w tym zakresie.  
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Wzrost dochodów realnych ludności warunkujący dojście do pożądanego standardu wymaga 

dalszej restrukturyzacji i modernizacji sfery gospodarczej oraz stworzenia warunków 

wysokiego tempa rozwoju gospodarczego i wynikającego stąd wzrostu zapotrzebowania na 

wysoko kwalifikowaną, a zatem lepiej wynagradzaną siłę roboczą, dalszego rozwoju 

prywatnego sektora gospodarki, a także rozwijania warunków do pobudzania rozwoju 

gospodarczego i przyciągania kapitału oraz umiejętnego wykorzystywania istniejącego 

potencjału rozwojowego w mieście.  

 

Porównanie dochodów i wydatków budżetu miasta przedstawia poniższa tabela:  

 

Dochody i wydatki budżetu miasta w zł. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 

dochody budżetu miasta  

w tym: 
8960594 7919062 9633479 

dochody własne 3777855 3526185 4486501 

subwencje 3501006 3678292 3484300 

dotacje celowe z zakresu administracji rządowej 685644 591171 832883 

dotacje celowe na zadania własne 124089 123414 23995 

inne 872000 - 805800 

wydatki budżetowe 

w tym: 
10859010 7922597 8844033 

Środki na inwestycje (zadania) 3312040 174640 937270 

ze środków własnych 2440040 174640 684952 

 

Suma wydatków z budżetu Terespola wyniosła w 2014 roku 19,0 mln złotych, co daje                 

3 267 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W  porównaniu do roku 2013 nastąpił wzrost 

wydatków o 33,1%. Największa część budżetu Terespola - 31% została przeznaczona na  

Oświatę i wychowanie (31%), a następnie kolejno Transport i łączność (21.2%) oraz Pomoc 

społeczną (14.9%). Wydatki majątkowe inwestycyjne stanowiły 5,1 mln złotych, czyli 26,8% 

wydatków ogółem. Na realizację finansowych zobowiązań realizacji programów i projektów 

unijnych przeznaczono kwotę ok. 1 mln zł. Dynamika wzrostu wydatków inwestycyjnych 

świadczy o pozytywnym kierunki działalności samorządu Terespola, mającym na celu 

poprawę lokalnych warunków życia oraz przyciąganie na teren miasta kapitału.  
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6.2. Warunki życia. 

A) Mieszkalnictwo.  

Sytuacja w mieszkalnictwie Terespola w porównaniu do innych gmin regionu nie 

odbiega zasadniczo od przeciętnej.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 60,2 m2. 

Zagęszczenie wynosi 0,95 osoby na 1 izbę. Wskaźniki te  są nieznacznie gorsze od wartości 

średnich krajowych (61  i 0,9). W roku 2014 przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca 

na mieszkańca Terespola wzrosła do 76 m2, co stanowi nieznacznie wyższy wskaźnik od 

średniej krajowej. 

Rynek budowlany w mieście systematycznie się rozwija. Pomimo pewnej regresji w 

1998 roku liczba wydawanych pozwoleń na budowę w ostatnich latach wzrosła, a tendencja 

wzrostowa utrzymuje się nadal. W ostatnich latach natomiast budownictwo wielorodzinne 

komunalne i spółdzielcze zostało całkowicie zahamowane. Stan istniejących mieszkań 

komunalnych jest w większości zły lub bardzo zły ( około 50% mieszkań było 

wybudowanych przed wojną). Powstają przede wszystkim nowe budynku mieszkalnictwa 

jednorodzinnego. 

 

Budynki i mieszkania, powierzchnia użytkowa mieszkań i ludność  

w mieszkaniach według rodzaju budynku: 

 

Wyszczególnienie Budynki 

Mieszkania 

Powierzchnia 

użytkowa mieszkań w 

m2 Ludność 

w mieszka 

-niach 
Ogółem 

W tym 

zamie-

szkanych 

stale 

Ogółem 

W tym 

zamie-

szkanych 

stale 

Ogółem 1136 1984 1926 144197 141915 6026 

Budynki mieszkalne 1127 1973 1916 143663 141419 6005 

w tym stanowiące własność: 

osób fizycznych 1012 1084 1069 103517 102920 3568 

spółdzielni mieszkaniowych 11 332 316 16588 15805 945 

gminy 47 160 152 5419 5227 418 
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Skarbu Państwa 9 97 90 4780 4530 289 

zakładów pracy 15 155 154 6836 6796 438 

pozostałych podmiotów 4 8 8 543 543 16 

wspólną 29 137 127 5980 5598 331 

z wyodrębnionymi 

własnościami lokali 

mieszkalnych 

27 133 124 5615 5258 322 

  

W roku 2014 w Terespolu oddano do użytkowania 13 mieszkań i w porównaniu do 

roku wcześniejszego nastąpił wzrost liczby nowo wybudowanych budynków zabudowy 

mieszkaniowej. Również powierzchnia użytkowa oddanych nieruchomości na przestrzeni 

ostatnich lat stale rośnie (śr. 138 m² w 2014 r.). Miasto cechuje niska dynamika przyrostu 

budownictwa mieszkaniowego. 

B) Usługi. 

W Terespolu – mieście przygranicznym handel odgrywa dużą rolę. Rozwój usług handlowych 

na terenie miasta jest stosunkowo wysoki. Na terenie miasta Terespol przeważają sklepy 

prowadzące sprzedaż artykułów powszechnego użytku ( w tym artykułów spożywczych). Są 

to przedsiębiorstwa małe i średnie. Stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tej 

dziedzinie jest bardzo dobry.  

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w podstawowe usługi bytowe typu szewc, krawiec, 

fryzjer, pralnia itp. kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie. 

Administracja. 

    Funkcję administracyjną  miasta pełnią : 

▪ Starostwo Powiatowe Wydział Zamiejscowy w Terespolu  

– Wydział Architektury i Budownictwa 

– Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości 

– Wydział Komunikacji 

▪ Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej – Filia w Terespolu 

▪ Bank Spółdzielczy Oddział w Terespolu 

▪ Bank PKO BP  

▪ Bank Spółdzielczy Biała Podlaska 

▪ Skok Stefczyka Chmielewskiego 
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Szkolnictwo. 

Na terenie miasta Terespol działa obecnie 1 przedszkole. Szkolnictwo podstawowe 

realizowane jest w 2 publicznych szkołach podstawowych (klasy I-VI). Wdrożona została 

również sieć szkół, uwzględniających placówki nowego typu, jakimi są gimnazja.  

 

Na terenie miasta działają następujące placówki oświatowe: 

▪ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – ul. Wojska Polskiego 88 w tym: 

- Liceum Ogólnokształcące im Bohaterów Warszawy - 247  28 uczniów, 

- Gimnazjum  Publiczne Nr 2 – 96  17 uczniów,  

- Szkoła Podstawowa Nr 2 -137  22 uczniów,  

▪ Zespół Szkół Publicznych Nr.1 ul. Sienkiewicza 27 w tym : 

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 - 246  148 uczniów,  

- Szkoła Podstawowa Nr 1 –  405  308  uczniów . 

W roku szkolnym 2015/2016 liczba uczących się w szkołach podstawowych wynosiła 330,                 

a w szkołach gimnazjalnych 165 uczniów. 

Obiekty służby zdrowia. 

Na terenie miasta działają trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: 

▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa w Terespolu, 

personel - 26 osób, 

▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Terespolu, personel - 15 osób, 

▪ Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny", personel - 3 

osoby. 

 

▪ Na terenie miasta występują 2  4 apteki. 

 

W dni wolne od pracy oraz w nocy pomoc ambulatoryjną i wyjazdową zabezpiecza  

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej - 

Filia w Terespolu. 

 



   

 

42 

Można stwierdzić, że Terespol z innymi gminami (także z tymi o najlepszych parametrach w 

kraju) w zakresie liczby lekarzy przypadających na 1000 mieszkańców kształtuje się na 

poziomie : 24% w stosunku do najlepszego z miast, a w stosunku do średniej krajowej i 

wojewódzkiej – ok.60%. Natomiast e Terespoli na 1 lekarza przypada ponad 775 osób. 

Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 aptekę (ok. 3 100 osób na aptekę)  

zaspokojenie potrzeb w stosunku do średniej jest zadawalające. 

W zakresie usług stomatologicznych sytuacja jest bardzo dobra. 1 550 osób przypada na 1 

dentystę, to stan który znacznie przewyższa średni. Poziom zaspokojenia potrzeb wynosi ok. 

7% w stosunku do gmin o największym wskaźniku w Polsce.  

 

Złożona jest także sytuacja w odniesieniu do przychodni rejonowych. Wychodząc z założenia, 

iż podstawowym elementem zreformowanej służby zdrowia ma być lekarz rodzinny, a  

przejściowo lekarz podstawowej opieki, zajmujący się 2 5000 dorosłymi pacjentami, bądź  

1 500  dziećmi, w ponad 6-tysięcznym Terespolu powinny być 3-4 przychodnie odpowiednio 

przestrzennie rozmieszczone gabinety lekarskie, czyli stan jaki istnieje obecnie. 

Należy podsumować, że sytuacja w mieście jest dość korzystna, wspomagana dodatkowo 

przez niezbyt dużą odległość do Białej Podlaskiej z rozwiniętą siecią usług medycznych. 

Kultura. 

Na terenie miasta Terespol istnieje następująca sieć obiektów kultury: 

▪ Miejska Biblioteka Publiczna 

▪ Miejski Ośrodek Kultury 

 

Obiekty sakralne. 

Na terenie miasta znajdują się następujące obiekty sakralne: 

▪ Cmentarna kaplica drewniana prawosławna z XIX/XX w,  

▪ Cerkiew p.w.  Św. Jana Teologa, 

▪ Zespół kościoła podominikańskiego. 

▪ Kościół Zielonoświątkowy. 

Usługi  i handel. 

Na terenie miasta Terespol działa obecnie około 187 firm, które są zarejestrowane w systemie  

REGON. W większości są to drobne firmy, które odgrywają w gospodarce dominującą rolę 
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głównie dzięki swojej elastyczności. Branżami dominującymi wśród przedsiębiorstw 

prowadzonych przez osoby fizyczne dominują: handel detaliczny artykułami spożywczymi 

i przemysłowymi oraz drobne usługi dla ludności (70,05%), usługi transportowe stanowią 

16,5% ogółu przedsiębiorstw natomiast zakłady produkcyjne zaledwie 13,36% 

zarejestrowanych.  

 

Ogółem struktura branżowa firm kształtuje się następująco: 

▪ zakłady produkcyjne     25 

▪ zakłady transportowe     31 

▪ zakłady usługowe i placówki handlowe  131 

 

Prywatne firmy koncentrują swoją działalność głównie na handlu, usługach oraz produkcji. 

Największą grupę punktów sprzedaży detalicznej stanowią sklepy.  

 

Największe zakłady pracy - zlokalizowane również poza obszarem miasta, mające jednakże 

znaczący wpływ na sytuację miejskiego rynku pracy : 

 

▪ Zakład Masarsko-Wędliniarski „Sław-Pol”, 

▪ P.P.H.U. Wojtowicz , „Agrostop” Spółka z o.o, 

▪ PGKiM, 

▪ Handel Detaliczny i Obwoźny B. Stec, „ Arspol ” W .Arseniuk , 

▪ GS.SCh, 

▪ „Dan-Gaz Serwis”, 

▪ Firma „Pantera”, 

▪ "Vikking KTS" Skład Budowlany, 

▪ „Sutgaz” A.Popławski, 

▪ Auto Szkoła”J.Wasil, 

▪ „ PHU”Olczak”, 

▪ Urząd Miejski, 

▪ Miejska Służba Drogowo-Mostowa, 

▪ Poczta Polska, 

▪ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, 

▪ Miejski Ośrodek Kultury, 

▪ Bank Spółdzielczy, 
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▪ Bank PKO.SA, 

▪ Miejska Opieka Społeczna, 

▪ Ośrodek Zamiejscowy Starostwo Powiatowe, 

▪ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

▪ Urząd Pracy, 

▪ Kancelaria Notarialna, 

▪ Miejska Biblioteka Publiczna, 

▪ Posterunek Policji, 

▪ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 

▪ Zespół Szkół Publicznych Nr 1, 

▪ Przedszkole Miejskie, 

▪ Straż Graniczna, 

▪ Urząd Celny, 

▪ PKP. 

 

Poziom zaspokajania potrzeb ludności w usługi handlu, należy uznać za dostateczny 

pod względem ilościowym. Zastrzeżenia można mieć co do wartości technicznej obiektów 

handlowych i standardu wyposażenia tych obiektów. 

Na koniec 2014 roku na terenie miasta Terespol zarejestrowanych w systemie REGON 

było 397 podmiotów gospodarki narodowej tj. 6 % wszystkich podmiotów powiatu 

bialskiego. Najwięcej jednostek tj. 289,  prowadzała działalność w formie zakładów osób 

fizycznych. Wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów ogółem na 10 000 

ludności, wynosił 685 i był nieznacznie wyższy dla średniego współczynnika powiatu. 

Potencjał rozwojowy sektora usług w Terespolu jest oparty przede wszystkim o handel 

ukierunkowany na odbiorę zewnętrznego oraz o transport i gospodarkę magazynową. W roku 

2013 na terenie miasta Terespol działało: 

- 27 podmiotów w handlu hurtowym,  

- 53 podmioty w zakresie transportu i gospodarki magazynowej. 

W ostatnich latach wzrosła liczba spółek prawa handlowego oraz spółek z udziałem 

kapitału zagranicznego, co świadczy o wzroście potencjału gospodarczego miasta. 

 

Sport i rekreacja. 

Na terenie miasta Terespol znajdują się następujące obiekty sportowe: 



   

 

45 

▪ Stadion Miejski przy ul. Wojska Polskiego, w tym: 

- płyta główna, pełnowymiarowa,  trawiasta do wszystkich gier, 

- płyta boczna, treningowa, 

- boisko asfaltowe do gier małych (piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa), 

- kort tenisowy, ogrodzenie siatką, 

▪ Lodowisko naturalne organizowane corocznie w okresie ferii zimowych. 

▪ Pełnowymiarowa Hala Sportowa usytuowana przy Szkole Podstawowej  

Nr 1 ul. Sienkiewicza 27- wielofunkcyjny obiekt kulturalno-sportowy o powierzchni 

ogólnej 3.287m2  w tym: 

-  hale ogólnosportowe 1,158,6 m2 , 

-  hala do podnoszenia ciężarów 497m2, 

-  widownia na ok.200 osób, 

-  zaplecze wielofunkcyjne 1.631m2). 

▪ Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Wojska Polskiego 

88 o pow. 425 m2. 

Pomoc społeczna. 

Niski poziom dochodów społeczeństwa sprawia, że wielu mieszkańców miasta 

korzysta z różnych form pomocy społecznej. Grupami społecznymi wymagającymi 

szczególnego wsparcia są osoby niepełnosprawne oraz długotrwale bezrobotni. Istotne 

znaczenie wobec przewidywanych tendencji demograficznych ma również problem opieki 

nad ludźmi w podeszłym wieku. Wiąże się to z problemem zapewnienia tej grupie godziwych 

warunków życia (konieczność budowy domów opieki społecznej, tanich domów 

komunalnych, a także zapewnienia opieki w domu dla osób samotnych) 

Główną przyczyną trudnej sytuacji życiowej rodzin korzystających z MOPS jest: 

▪ brak możliwości zatrudnienia, 

▪ długotrwała choroba, 

▪ potrzeba ochrony macierzyństwa, 

▪ bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

▪ alkoholizm, 

▪ trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 

▪ bezdomność, 

▪ ubóstwo, 
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▪ sieroctwo. 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Terespolu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

Na realizację świadczeń rodzinnych oraz zadań zleconych i własnych w roku 2003 

ośrodek pomocy społecznej w Terespolu wydatkował łącznie kwotę 784 814 zł. w tym: 

▪ zadania własne 186 573 zł, 

▪ zadania zlecone 177 200 zł, 

▪ świadczenia rodzinne 421 041 zł. 

W 2014 roku wydatki Terespol na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie 

polityki społeczne wyniosły 2 932 000 zł, a ze środowiskowej pomocy społecznej 

skorzystało ok. 9 % mieszkańców miasta. 

Urzędy pocztowe: 

▪ Urząd Pocztowy w Terespolu. 

Centrale telekomunikacyjne i liczba abonentów: 

▪ Centrale telekomunikacyjna w Terespolu (Telekomunikacja Polska S.A.), 

▪ Liczba abonentów na koniec 1999 roku wynosiła 1 600 osób. 

▪ Zasięg oddziaływania sieci telefonów komórkowych: PTC Era GSM, POLKOMTEL 

PLUS CENTERTEL. 

Stan bezpieczeństwa miasta: 

▪ Straż pożarna 

▪ Straż Miejska 

▪ Komisariat Policji w Terespolu 

▪ Jednostka Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie – GPK Terespol 

 

Poczucie bezpieczeństwa  osobistego obywateli postrzegane jest we wszystkich 

badaniach socjologicznych jako najistotniejszy problem społeczny. Jego znaczenie rośnie 

wobec faktu, iż transformacja systemowa, obok pozytywnych zjawisk i procesów 

spotęgowała także zjawiska takie jak wzrost przestępczości i patologii społecznych, istotnie to 

poczucie obniżające. Także coraz większego znaczenia nabiera bezpieczeństwo ekologiczne 

definiowanej jako taki stan środowiska przyrodniczego, który nie tylko ogranicza i eliminuje 
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zagrożenia ekologiczne, lecz także promuje pozytywne zachowania i działania , 

umożliwiające poprawę tego stanu, w konsekwencji tworząc lepsze warunki życia. Grupę 

potrzeb społecznych w zakresie bezpieczeństwa dopełnia pomoc i opieka społeczna, będąca 

reakcją państwa, organizacji charytatywnych, a także bogatszej części społeczeństwa na 

wciąż istotnie duży obszar biedy. 

 

a) Bezpieczeństwo publiczne. 

Mówiąc o bezpieczeństwie publicznym mamy na uwadze bezpieczeństwo przed 

przestępczością. 

Dekadę lat 90-tych cechuje wzrost ilościowy przestępstw. W 1998 roku popełniona na 

terenie miasta 411 przestępstw, w tym: 

- kryminalne 254 

- gospodarcze 133 

- inne 24 

Głównymi powodami tego wzrostu wydają się zagrożenia ze strony przestępczości 

zorganizowanej, a także wzrost udziału nieletnich w przestępczości pospolitej, rozszerzenie 

się zjawisk demoralizacji nieletnich i powiększenie się zagrożenia narkomanią, bezrobocie, 

spadek stopy życiowej części społeczeństwa. Podstawową (wynosząca prawie 62% ogólnej 

wielkości przestępstw) grupę stanowią przestępstwa kryminale. Najczęściej są to kradzieże i 

włamania. Do miejsc najbardziej zagrożonych należy zaliczyć dworzec kolejowy, drogowe 

przejście graniczne, ul.3-go Maja, garaże PKP, osiedle „Zgoda”. Zdarzenia te maja miejsce w 

porze wieczorowo – nocnej. 

Obecnie zauważa się zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych w Terespolu. Na 

podstawie danych  Głównego Urzędu Statycznego dla powiatów, przy uwzględnieniu ilości 

mieszkańców powiatu i Terespola, szacuje się, że w 2014 r. popełniono ok. 83 przestępstw,    

z czego dominowały przestępstwa a charakterze kryminalnym i przeciwko mieniu. Wysoki 

wskaźnik wykrywalności przestępstw (82%) sprzyja zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa w 

mieście.  

Nad utrzymaniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także 

bezpieczeństwa na drogach czuwa bezpośrednio Komisariat Policji w Terespolu, a także 

Powiatowa Komenda Policji obejmująca zasięgiem cały powiat bialski. Działania w tym 

zakresie wspomaga Straż Miejska. Nad bezpieczeństwem drogowego przejścia granicznego 

czuwa Straż Graniczna. 
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b) Bezpieczeństwo pożarowe. 

Głównymi powodami zdarzeń pożarowych na terenie miasta były: nieostrożność osób 

dorosłych, podpalenia, wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń (elektrycznych, środków 

transportu, itp..) oraz niepełne wciąż dostosowanie struktury miasta do obecnych wymogów 

cywilizacyjnych, niedostateczny zakres działań prewencyjnych, a także wielkość i stopień 

wyposażenia służb specjalistycznych, czyli straży pożarnych. W obszarze miasta 

bezpieczeństwem przeciwpożarowym zajmuje się 11 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych, które są zrzeszone w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej i 

posiadają osobowość prawną. Systematycznie zmniejsza się liczba pożarów. Spadła także 

ilość miejscowych zagrożeń. Ciągła analiza występujących zdarzeń potwierdza fakt, iż 

każdego roku następuje wzrost ich specyfiki szczególnie w grupie tzw. miejscowych 

zagrożeń. Różnorodność zdarzeń jest wieloraka i wymaga od prowadzących działań 

odpowiednich umiejętności i wszechstronnego wsparcia sprzętowego. 

 

 

c) Bezpieczeństwo powodziowe. 

Terespol leży w strefie zalewowe rzeki Bug. Najwyższe wody są wynikiem tajania 

pokrywy śnieżnej i mają miejsce w marcu i kwietniu. W związku z naturalnym charakterem 

koryta rzeki na terenie miasta często występują powodzie, stanowiąc zagrożenie dla ludzkiego 

życia oraz mienia. Miasto chronione jest wałami przeciwpowodziowymi, które wymagają 

stałej konserwacji. 

 

d) Bezpieczeństwo ekologiczne. 

Terespol jest usytuowany na terenach o dość korzystnych  warunkach klimatycznych. 

Cały obszar miasta znajduje się w obrębie Nadburzańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Podlaskiego Przełomu 

Bugu. Miasto leży więc w istotnym korytarzu ekologicznym, umożliwiającym migrację flory 

i fauny o znaczeniu ponadregionalnym. 

Obecny stan środowiska jest dla terenu całego miasta dość dobry, co jest jedną z 

najmocniejszych cech miasta. Jedna system ekologiczny Terespola jest podatny na degradację 

i dlatego wymagane jest zwiększenie troski o ochronę jego głównych elementów obecnego 

stanu lesistości i działanie to powinno stać się jednym z kluczowych czynników przyszłego 

rozwoju, ponieważ funkcja rekreacyjno – wypoczynkowa ma szanse stać się silą napędową 

miasta.  
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W celu zwiększenia zasobów biosfery należy wprowadzić systematyczne zwiększenie 

zadrzewienia ciągów ulic, przy zastosowaniu gatunków roślin typowych dla lokalnego 

ekosystemu. Dla terenów zurbanizowanych niezbędne jest przyjęcie podwyższonych norm 

obszaru biologicznie czynnego działek. 

6.3. Przejście Graniczne w Terespolu. 

Przejście graniczne w Terespolu jest jednym z 6 przejść granicznych funkcjonujących 

na wschodniej granicy województwa, będącej jednocześnie granicą państwową z Białorusią i 

Ukrainą. Liczba przejść na wschodniej granicy jest mała, co powoduje że średnia odległość 

pomiędzy nimi jest znaczna. Na granicy województwa lubelskiego z Białorusią średnia 

odległość pomiędzy przejściami granicznymi wynosi 40 km. 

Na granicy z Białorusią funkcjonuje przejście graniczne w Terespolu: drogowe i 

kolejowe. Drogowe przejście graniczne Terespol - Brześć posiada status przejścia 

międzynarodowego dla ruchu osobowego oraz towarowego pojazdami o DMC do 3,5 t. 

Przejście kolejowe: Terespol-Brześć, zlokalizowane jest w korytarzu II Berlin – Kunowice – 

Poznań – Warszawa – Terespol – Mińsk - Moskwa posiada status przejścia granicznego 

międzynarodowego dla ruchu osobowo-towarowego i uproszczonego ruchu granicznego. 

 

Ruch osobowy na przejściach. 

Ruch osobowy przez przejścia graniczne województwa lubelskiego stanowił w 1999 

roku  45% wszystkich przekroczeń granicy w ruchu przez wschodnią granicę Polski.  

Udział przejść granicznych z terenu województwa lubelskiego w ruchu granicznym z 

Białorusią utrzymywał się w latach 1997-1999 na dość stabilnym poziomie (64-65% 

przekroczeń).  

Największą dynamikę przyrostu ruchu granicznego w latach 1998-2000, wśród 

wszystkich przejść granicznych na granicy z Białorusią odnotowano na przejściach: 

kolejowym w Terespolu – o 392%, drogowym w Terespolu – o 150%. Największy ilościowo 

ruch osobowy na przejściach granicznych województwa lubelskiego miał w roku 2000 

miejsce również w Terespolu: na przejściu drogowym – 4,679 mln osób.  

W roku 2000 na wszystkich przejściach granicznych województwa lubelskiego 

nastąpił wzrost ruchu. W strukturze ruchu granicznego udział obywateli Polski jest znikomy i 

wynosi w Terespolu ok. 2,6% ( przejście drogowe). 



   

 

50 

W 2014 roku liczba podróżnych przekraczających w Terespolu granicę z Białorusią 

(w obie strony) wyniosła 2 440 454 osób, z czego dominował ruch samochodów osobowych 

(844634 samochodów) oraz autokarów (34292 autokary). Liczba cudzoziemców 

przekraczających granicę w Terespolu wyniosła 1 133 000 osób, a liczba Polaków wyniosła 

141 000 osób. W 2014 r. granicę z Białorusią na kolejowym przejściu granicznym 

przekroczyło 499 441 osób oraz odprawiono  9329  pociągów towarowych i 4414 pociągi 

osobowe.  

Standard przejść granicznych na wschodniej granicy jest niski. Konieczne są 

inwestycje modernizacyjne w celu podniesienia standardu obsługi podróżnych: terminale dla 

odpraw pojazdów ciężarowych, autokarów oraz zwiększenie ilości stanowisk obsługi odpraw, 

umożliwiających segregację ruchu. 

W 2010 roku zakończyła się trwająca od 2006 roku  modernizacja drogowego 

przejścia granicznego w Terespolu. Najważniejsze elementy wybudowanej infrastruktury to 

osiem nowych pasów ruchu (w sumie jest ich 20), budynek kontroli szczegółowej pojazdów, 

sanitariat dla podróżnych i parkingi. Zmodernizowane i rozbudowane przejście pozwoliło na 

zwiększenie przepustowości oraz usprawnienie przepływu osób i pojazdów na granicy                      

z Białorusią.  

W 2011 roku ukończono modernizację kolejowego przejścia granicznego                               

w Terespolu, w ramach której wybudowano: peron dla obsługi ruchu międzynarodowego, 

przejście tunelowe, drogi kołowe wzdłuż nasypów kolejowych wraz z ogrodzeniem oraz 

nowoczesny budynek będący nową siedzibą oddziały celnego i placówki Straży Granicznej. 

Rok później został oddany do użytkowania wyremontowany dworzec PKP. 

 

Obsługa ruchu granicznego i ochrona granicy. 

Obsługę kontroli paszportowej ruchu granicznego oraz ochronę granicy państwowej w 

województwie lubelskim zapewnia Nadbużański Oddział Straży Granicznej (NOSG) w 

Chełmie. Kontrolę celną na przejściach granicznych województwa lubelskiego sprawują – 

poprzez oddziały i posterunki celne Urzędy Celne – Terespol obsługuje Urząd Celny w Białej 

Podlaskiej. Obsługa ruchu granicznego w zakresie ochrony fitosanitarnej spoczywa na 

Inspekcji Ochrony Roślin, w zakresie ochrony sanitarno – weterynaryjnej na Państwowej 

Inspekcji Weterynaryjnej.  

Na granicy wschodniej występuje dość wysoki stopień zagrożenia przestępczością 

nielegalnego przekraczania granicy, w czym przodują cudzoziemcy – 90% zatrzymanych. 

Granica wschodnia wyróżnia się też wysokim zagrożeniem przemytu towarów, zwłaszcza 
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samochodów wysokiej klasy (przeważnie kradzionych na terenie Polski), a także przemytu 

alkoholu i papierosów do Polski. 

Wobec powyższego, szczególnie ważnym aspektem skutecznego funkcjonowania 

służb granicznych jest właściwe urządzenie granicy w obiekty jej ochrony. Na terenie 

województwa lubelskiego, wzdłuż granicy wschodniej funkcjonuje 12 strażnic 

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Jest to jednak liczba zbyt mała w stosunku do 

potrzeb  skutecznej ochrony granicy.  Średnia długość odcinka  granicy,  ochranianego przez 

1 strażnicę wynosi 29 km na granicy z Białorusią. 

6.4. Turystyka i wypoczynek. 

Dla rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta Terespol bardzo istotnym czynnikiem 

sprzyjającym turystyce i usługom jej towarzyszącym, jest położenie w obrębie 

Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w sąsiedztwie rezerwatów 

"Szwajcaria Podlaska" i "Czapli Stóg", znajdujących się na obszarze Gminy Terespol.  

Obszary o dużych walorach przyrodniczych mimo iż znajdują się na terenie gminy 

Terespol stwarzają jednak mieszkańcom Miasta Terespol warunki do podejmowania 

pozarolniczej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie świadczenia szeroko 

rozumianych usług turystycznych i drobnego handlu.  

 

Obecnie na terenie miasta istnieją następujące obiekty w których świadczone są 

całoroczne usługi hotelarsko - restauracyjne: 

Hotel "Grun", ul. Wojska Polskiego 217 - 30 miejsc noclegowych, 

Hotel ul. Wojska Polskiego 49 - 10 miejsc noclegowych, 

Hotel, ul. Janowska 10 - 6 miejsc noclegowych, 

Hala Sportowa, ul. Sienkiewicza 27 - 14 miejsc noclegowych. 

Zajazd „Jędrula” ul. 3-go Maja w Terespolu 

„Galeria smaków” ul. Wojska Polskiego w Terespolu 

Pizzeria „Solare’  uL. Topolowa w Terespolu 

Pizzeria  „Mamma Mia” ul. Wojska Polskiego w Terespolu 

Atrakcyjność rekreacyjno - turystyczna Terespola w porównaniu z ościennymi 

miejscowościami podnosi zlokalizowanie na jego terenie również ogólnodostępnych 

obiektów o przeznaczeniu kulturalno – sportowym: sali gimnastycznej, stadionu miejskiego. 
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Obszar miasta Terespol dysponuje potencjałem uzasadniającym uznanie turystyki jako 

jednej z dziedzin mogących zwiększyć rozwój gospodarczy miasta. Należą do nich walory 

przyrodniczo – krajobrazowe, dziedzictwa kulturowego, żywe tradycje kulturowe, czyste 

powietrze. Sukcesywnie wzrasta poziom świadczonych usług turystycznych i 

agroturystycznych zarówno w zakresie standardów wynajmowanych pomieszczeń jak i 

atrakcyjności oferty pobytu turystów i letników.     

6.5. Demografia. 

A) Stan istniejący. 

Liczba mieszkańców ogółem: 6 155 osób ( stan na 2002 r.). Gęstość zaludnienia wynosi 60 

osób/km2.  

W roku 2014 na terenie Terespola liczba mieszkańców wynosiła 5794 osób, jednak na koniec 

roku 2015 spadła do 5751 osób. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców zmalała o 4,3%. 

Gęstość zaludnienia wynosi 569 osób/km2. Mężczyźni stanowią 47% mieszkańców miasta. W 

strukturze wiekowej mieszkańców dominuje ludność w wieku od 15 do 65 lat (70% 

mieszańców), mieszańcy powyżej 65 roku życia stanowią 15% ogółu mieszkańców. 

 

Struktura demograficzna mieszkańców gminy miejskiej Terespol według płci:  

 

Wiek 

Liczba mieszkańców 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

6155 3409 2746 

0 – 4 348 151 197 

5 – 9 371 197 174 

10 –14 498 261 237 

15 – 19 591 277 314 

20 – 24 498 238 260 

25 –  29 478 257 221 

30 – 34 374 177 197 

35 – 39 407 202 205 

40 –44 584 251 217 

45 – 49 462 219 243 

50 – 54 390 218 172 
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55 – 59 257 146 111 

60 – 64 233 135 98 

65 – 69 219 122 97 

70 – 74 212 136 76 

75 – 79 142 95 47 

80 – 84 53 36 17 

85 i więcej 38 30 8 

 

 

 

Ludność miasta Terespol w latach 1995 – 2003. 

 

• rok 2015 – 5822 osób 

• rok 2003 – 6114 osób 

• rok 2002 – 6129 osób 

• rok 2001 – 6150 osób 

• rok 2000 – 6148 osób 

• rok 1999 – 6168 osób 

• rok 1998 – 6 186 osób 

• rok 1997 –  6202 osób 

• rok 1996 – 6202 osób 

• rok 1995 – 6247 osób 

B) Przyrost naturalny. 

W mieście Terespol jest obserwowany ujemny przyrost naturalny (przewaga zgonów 

nad urodzeniami). 

Potencjał ludnościowy Terespola jest osłabiony przez utrzymujący się ujemny 

przyrost naturalny i ujemne saldo migracji. W roku 2015 przyrost naturalny wyniósł – 21 

(urodzenia: 53 zgony: 61). Według danych GUS ostatni dodatni przyrost naturalny (1 osoba) 

w Terespolu odnotowano w 2013r. 

Urodzenia i zgony w latach 2000-2004: 
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C) Aktywność zawodowa. 

 

Ekonomiczne grupy wiekowe ludności w mieście Terespol na rok 2002: 

 

Wiek Liczba osób % 

Przedprodukcyjny 1578 
26 

Produkcyjny 3579 
59 

Poprodukcyjny 869 
15 

Razem 6129 100,00% 

 

Ekonomiczne grupy wiekowe ludności w mieście Terespol na rok 2014: 

 

Wiek Liczba osób % 

Przedprodukcyjny 1204 21 

Produkcyjny 3683 64 

Poprodukcyjny 865 15 

Razem 5751 100,00% 

D) Zatrudnienie. 

         Dla 37,4% gospodarstw domowych w Terespolu głównym źródłem utrzymania są 

dochody pochodzące z rent i emerytur, z pracy w rolnictwie utrzymuje się średnio 1,57% 

gospodarstw domowych, a dochody z pracy poza rolnictwem uzyskuje 62,4%. 58% 

gospodarstw domowych w mieście dochody czerpie z pracy najemnej.  

Według powszechnego spisu ludności dokonanego w 2002 r. w mieście Terespol stopa 

bezrobocia wynosiła 21,6% (kraju 17,8%) (według danych WUP Lublin za IV kwartał 2002). 

Rok 2001 2003 2003 2004 

Urodzenia 6

3 

5

7 

5

7 

5

9 

Zgony 6

3 

6

9 

6

4 

6

7 

Przyrost     
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W II kwartale 2004 roku stopa bezrobocia w powiecie bialskim wzrosła do 19% (w kraju 

19,7%).  

Bezrobocie w Terespolu wynosiło w 2014 roku 13,6% (13,8% wśród kobiet i 13,4% 

wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia dla województwa lubelskiego oraz 

znacznie więcej od stopy bezrobocia dla całej Polski. W 2014 roku w Terespolu pracowało 

1482 osoby, z czego 587 stanowiły kobiety. W przeliczeniu Terespolu na 1000 mieszkańców  

pracuje 256 osób, co jest niskim wskaźnikiem  zatrudnienia. W porównaniu do roku 2012, 

stopa bezrobocia zmniejszyła się o 2,8 pkt. procentowego. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

wynosiło 3045 zł i była to kwota znacznie niższa niż średnia dla województwa lubelskiego 

czy Polski.  

Pomimo znacznego rozwoju prywatnych przedsiębiorstw do grona największych 

pracodawców należą Urząd Miasta wraz z instytucjami podległymi (głównie szkołami). 

Znaczącą rolę na lokalnym rynku pracy odgrywają również Straż Graniczna, Urząd Celny i 

Polskie Koleje Państwowe. 

W miarę postępującej restrukturyzacji rolnictwa podlegającej między innymi na 

zwiększaniu się średniej wielkości gospodarstw rolnych i powiększaniu ich dochodowości , 

liczba osób dla których rolnictwo jest dodatkowym źródłem dochodów będzie maleć, 

wzrośnie natomiast liczba osób, dla których gospodarstwo rolne będzie jedynym i 

wystarczającym źródłem utrzymania. 

Biorąc pod uwagę przygraniczne położenie miasta  oraz walory środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, nowe miejsca pracy powinny być tworzone w turystyce i 

rekreacji pobytowe, usługach gastronomicznych, specjalistycznej ochronie zdrowia, obsłudze 

nieruchomości oraz pośrednictwie finansowym. 

 

Bezrobotni według wieku: 

 

Wiek w latach 
Liczba osób 

ogółem w tym kobiety 

18 – 24 125 65 

25 – 34 146 85 

35 – 44 85 41 

45 – 54 80 40 

55 – 59 10 3 
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60 i więcej 2  

 

Struktura wykształcenia mieszkańców: 

 

 

Ogółem /osoby w wieku 15 lat 

i więcej/ 

Miasto Terespol /na 100 

mieszkańców/ 

- wyższe 4,06 

- średnie i policealne 23,91 

- zasadnicze zawodowe 6,52 

- podstawowe 13,01 

- niepełne podstawowe - 

 

 

 

 

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych pod względem wykształcenia: 

 

 

Wykształcenie 
Liczba osób 

ogółem w tym kobiety 

wyższe 31 23 

policealne i zawodowe 125 70 

LO 68 43 

ZSZ 134 50 

podstawowe 110 48 
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6.6.  Rolnictwo 

A) Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa. 

W mieście Terespol obszary rolnicze zajmują 56,6% (w tym grunty orne prawie 30%). 

Terespol i jego okolice mają korzystne warunki przyrodnicze, mikroklimatyczne i glebowe, 

sprzyjające rozwojowi rolnictwa , zwłaszcza uprawie warzyw.   

 

Zróżnicowanie gleb pod względem jakościowym na terenie miasta Terespol: 

   Klasa gruntów 
          Użytki rolne 

ha % 

I - - 

II 12 1,1 

III - - 

IIIa 124 12 

IIIb 65 6 

IV - - 

IVa 81 8 

IVb 28 3 

V 3 0,3 

VI 2 0,2 

VIz 66 1,22 

Razem: 570 56 

 

B) Użytkowanie gruntów i struktura własnościowa. 

Powierzchnia użytków rolnych wynosi 988,05 ha.  

W strukturze użytkowania ziemi w Mieście Terespol 87,8%, z ogólnej powierzchni 

gospodarstw, zajmują użytki rolne. Lasy i grunty leśne zajmują 5,3% ogółu powierzchni 

gospodarstw w gminie, pozostałe grunty w gospodarstwach na terenie miasta stanowią 6,90%. 

Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne stanowiące 72,3% powierzchni gospodarstw 

na terenie miasta, łąki i pastwiska w gospodarstwach rolnych na terenie miasta zajmują 15% 

ich powierzchni, sady zajmują 0,60% powierzchni gospodarstw rolnych na terenie miasta, 

1,2% . 
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Wartości dotyczące struktury użytkowania ziemi w gospodarstwach rolnych 

funkcjonujących na terenie miasta Terespol nie odbiegają znacząco od wartości 

statystycznych charakterystycznych dla powiatu bialskiego i województwo lubelskiego.  

wiąże się to w głównej mierze z uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego (gleby, 

klimat, warunki wodne, rzeźba terenu), decydującymi o możliwościach rozwoju rolnictwa i 

profilu upraw w gospodarstwach. 

 

 

Struktura użytkowa w gospodarstwach rolnych: 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

W tym gospodarstwa 

indywidualne 

w ha w % w ha w % 

Ogółem 988,05 100,0 988,05 100,0 

użytki rolne 867,93 87,8 867,93 87,8 

grunty  orne 714,21 72,3 714,21 72,3 

w tym odłogi 302,31 30,6 302,31 30,6 

ugory 44,42 4,5 44,42 4,5 

sady 5,49 0,6 5,49 0,6 

łąki 140,83 14,3 140,83 14,3 

pastwiska 7,40 0,7 7,40 0,7 

lasy i grunty leśne 52,16 5,3 52,16 5,3 

pozostałe grunty 67,96 6,9 67,96 6,9 

 

 

Struktura wielkości gospodarstw indywidualnych i działek rolnych: 

 Ilość gospodarstw ( ok.700 ) danej wielkości 

wielkość 

gospodarstw 

do 1ha 1-2ha 2-3ha 3-5ha 5-7ha 7-10ha 10-15 

ha 

15-20 

ha 

30-50 

ha 

50-100 

ha 

Ilość 

gospodarstw 

(%) 

68,9 13,7 4,6 5,8 2,7 1,6 1,7 0,7 0,1 0,1 

 

 

Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych: 
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Grupy użytkowe użytków rolnych w 

ha 

Liczba 

gospodarstw 

Powierzchnia w 

ha 

Ogółem 350 367,48 

do 1 ha 229 39,77 

1-5 95 114,28 

5-10 14 65,41 

10-15 6 62,00 

15 ha i więcej 6 86,02 

w tym gospodarstwa indywidualne 350 367,48 

do 1 ha 229 39,77 

1-5 95 114,28 

5-10 14 65,41 

10-15 6 62,00 

15 ha i więcej 6 86,02 

 

 

Struktura własności gruntów na terenie miasta: 

właściciel 
powierzchnia 

w ha 

Własność prywatna 435 

Agencja Nieruchomości Rolnych 28 

Skarb Państwa 84 

Grunty w dyspozycji zarządców terenów komunikacyjnych 147 

Grunty komunalne 154 

Inni właściciele 172 

Razem 1.020 

 

 

Nieruchomości będące w trwałym zarządzie miasta: 

 Powierzchnia 

Przekazane w zarząd PGK i M  3 ha 

Przekazane w zarządzie placówek oświatowych  2 ha 

Przekazane w administrowanie (grunty zabudowane 3 ha 
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budownictwem komunalnym) 

Grunty oddane w dzierżawę  i najem na cele rolne –   10 ha 

Grunty oddane w dzierżawę  i najem  

- działalności gospodarczej  

3 ha 

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne 

7 ha 

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym pod budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne 

3 ha 

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym pod działalność 

usługowo- handlowa 

7 ha 

Użytkowanie inne (cmentarze ,infrastruktura techniczna)  2 ha 

 

 
Rola rolnictwa w strukturze społeczno-gospodarczej miasta jest niewielka. w mieście 

jest około 694 gospodarstw. Dominują w tym gospodarstwa bardzo małe, o powierzchni 

poniżej 1 ha (68,9%), a gospodarstwa w przedziale do 5 ha stanowią 24,1%, mające charakter 

indywidualnej działalności na działkach przyzagrodowych.  Rolnictwo w mieście 

charakteryzuje się niskim stopniem specjalizacji produkcji i nie jest nastawione na 

zaopatrzenie rynku. 

 

 

Powierzchnia zasiewów według grup obszarowych powierzchni użytków rolnych: 

Grupy użytkowe użytków 

rolnych w ha 

Liczba 

gospodarstw 
Powierzchnia w ha 

Ogółem 350 367,48 

do 1 ha 229 39,77 

1-5 95 114,28 

5-10 14 65,41 

10-15 6 62,00 

15 ha i więcej 6 86,02 

W tym gospodarstwa 

indywidualne 
350 367,48 

do 1 ha 229 39,77 
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1-5 95 114,28 

5-10 14 65,41 

10-15 6 62,00 

15 ha i więcej 6 86,02 

 

 

Produkcja gospodarstw rolnych utrzymuje się średnio na poziomie: 

plony zbóż 26 dt/ha 

zbiory ziemniaków 170 dt/ha 

Plony warzyw 

gruntowych 

1 090 dt/ha 

 

Prowadzone są także uprawy drzew i krzewów owocowych. Współcześnie działalność 

polegająca na uprawie warzyw i ich przetwórstwie jest ograniczana. Wiąże się to miedzy 

innymi z presją mieszkańców na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na grunty 

budowlane. 

 

W mieście Terespol 61,88% gospodarstw prowadzi działalność wyłącznie rolniczą, 

jedynie 6,8% gospodarstw czerpie również dochody z działalności pozarolniczej, 31,2% 

gospodarstw rolnych nie prowadzi żadnej działalności - są to w większości gospodarstwa 

emerytów i rencistów o słabej kondycji finansowej, produkujące w większości na potrzeby 

własne. Spośród gospodarstw zajmujących się działalnością pozarolniczą  18,4% znajduje się 

w branży handlowej, 10,52% zajmuje się przetwórstwem przemysłowym, 7,8% transportem i 

magazynowaniem. 

 

W produkcji zwierzęcej wg ostatniego spisu rolnego dominuje produkcja trzody 

chlewnej ( w 8,7% ogółu gospodarstw rolnych), bydła ( w 6% ogółu gospodarstw rolnych), 

oraz drobiu (w 21,4% ogółu gospodarstw rolnych). Produkcja zwierzęca oparta jest na 

własnych paszach, łąki i pastwiska w pasie nadbużańskim stanowią doskonałe tereny do 

hodowli bydła i produkcji ekologicznego mleka.  
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6.7. Infrastruktura techniczna 

A) Komunikacja. 

Podstawowe rolę dla Terespola odgrywa jego położenie w międzynarodowym 

europejskim systemie komunikacyjnym i wynikające jego znaczenie w skali regionu. Wzrost 

znaczenia istniejących przejść granicznych (ich planowana rozbudowa) oraz powiązane z 

nimi szlaki komunikacyjne czynią z Terespola miejsce o dużych walorach dostępności. 

Istotnym elementem decydującym również o sprawności funkcjonowania miasta i 

możliwościach jego rozwoju jest sieć drogowo – uliczna miasta i jej powiązanie z układem 

komunikacji głównych szlaków transeuropejskich ( drogowym i kolejowym). 

Komunikacja drogowa. 

Łączna długość dróg wynosi ok. 47 km, w tym  ulic miejskich około 34km.  Przez teren 

miasta przebiega droga krajowa Nr 2 relacji Berlin – Warszawa. Wewnętrzny układ drogowo 

– uliczny miasta tworzy sieć ulic zbiorczych i lokalnych. W osiedlach zabudowy 

jednorodzinnej części centralnej miasta struktura układu ma formę rusztu prostokątnego, 

natomiast, po zachodniej stronie torów kolejowych i przy ul.Kodeńskiej, formę mieszaną – 

promienisto-obwodnicową oraz ortogonalną. Układ ulic zbiorczych i lokalnych tworzą ulice 

jednoprzestrzenne o przekrojach 2 pasowych. 

 

Jakość dróg jest niedostateczna. Znaczna część ulic i dojazdów wymaga utwardzenia  

(duża część dróg posiada nawierzchnię bitumiczną). Generalnego remontu wymagają 

wszystkie główne ulice i mosty. Układ drogowy utrudnia przejazd przez miasto ( szczególnie 

na trasie „nadbużanki”), a brak parkingów, szczególnie w centralnej części miasta (w rejonie 

dworca PKP), stwarza ograniczenia komunikacyjne. 

Zarządzający dróg w Terespolu: 

Lp. Droga Zarządzający 

1 
- ul. Wojska Polskiego od CPN do linii kolejowej i od ul. 

Kodeńskiej do Przejścia Granicznego 

Zarząd Dróg 

Powiatowych w Białej 

Podlaskiej 

2 
- ul. Wojska Polskiego od linii kolejowej do ul. Kodeńskiej 

- ul. Męczenników Unickich i Kodeńska 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
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Lublinie 

3 Droga krajowa nr 2 
Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad 

4 - Pozostałe ulice Miasto Terespol 

 

 

 

 

 

Wykaz dróg lokalnych na terenie miasta Terespol przedstawia tabela: 

 

 

Lp. 

 

Numer 

ewidencyjny 

 

 

Nazwa drogi 

 

Drogi miejskie (ulice) 

 

1.  100792L Aleja  Marzeń  

2.  100787L J.Kraszewskiego  

3.  100859L Wschodnia  

4.  100844L S.Żeromskiego  

5.  100862L Miłosna  

6.  100860L Różana  

7.  100861L Młynarska  

8.  100835L Wł.Reymonta  

9.  100878L Polna  

10.  100834L H.Sienkiewicza  

11.  100833L Graniczna  

12.  100848L J.Słowackiego  

13.  100866L Krótka  

14.  100880L J.J.Flemminga  

15.  100881L I.i A.Czartoryskich  

16.  100831L Czerwonego Krzyża  

17.  100846L Szkolna  

18.  100845L K.Andrzejuka  

19.  100847L J.U.Niemcewicza  

20.  100830L Janowska  

21.  100858L Stacyjna  

22.  100863L Cicha  

23.  100843L Gruntowa  

24.  100876L Wierzbowa  

25.  100877L Wiejska  
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26.  100878L Polna  

27.  100864L Przeskok  

28.  100842L G.Narutowicza  

29.  100837L Kard.St Wyszyńskiego  

30.  100850L gen.W.Sikorskiego  

31.  100849L K.Pułaskiego  

32.  100882L A.Pocieja  

33.  100879L J.B.Słuszki  

34.  100832L Topolowa  

35.  100865L E.Orzeszkowej  

36.  100839L Błotków  

37.  100840L Przelotowa  

38.  100875L Łąkowa  

39.  100838L T.Kościuszki  

40.  100867L Nowa  

41.  100869L Słoneczna  

42.  100868L Okrężna  

43.  100870L Sportowa  

44.  100836L Marsz.J.Piłsudskiego  

45.  100851L Armii Krajowej  

46.  100874L A.Asnyka  

47.  100857L ks.J.Popiełuszki  

48.  100853L Akacjowa  

49.  100854L Ogrodowa  

50.  100841L Wspólna  

51.  100852L Klonowa  

52.  100855L Lipowa  

53.  100856L Rolnicza  

54.  100873L Cerkiewna  

55.  100872L B.Prusa  

56.  100871L M.Konopnickiej  

57.  101678L J. Pawła II 

58.  112781L Wincentego Kozłowskiego 

59.  112782L Józefa Kotarby 

60.  112783L Leszczynowa 

61.  112784L Spokojna 

 

Drogi powiatowe 

 

62.  P0136L Wojska Polskiego  

63.  P0137L 3-go Maja 

 

Drogi Wojewódzkie 

 

64.  W698 Męczenników Unickich 

65.  W698 Kodeńska 

66.  W698 Wojska Polskiego 
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Drogi krajowe 

 

67.  K2  

 

Długość dróg na terenie Miasta : 

▪ krajowych  5,3km 

▪ wojewódzkich  3,2km 

▪ powiatowych  3,8km 

▪ gminnych  34km 

Długość i powierzchnia dróg wg. rodzaju nawierzchni twarde: 

▪ ulepszone    (bitumiczne 11km, betonowe 6km) 

▪ nieulepszone   (brukowe 2km, tłucznione 6km) 

▪ gruntowe   9km ( wzmocnione żwirem, żużlem 1km) 

▪ naturalne   8km 

 

Suma powierzchni zatok postojowych i poboczy utwardzonych  370m2 

Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych   9400m2 

Według danych Urzędu Miasta Terespol na dzień 31 grudnia 2016 r., długość dróg w 

Terespolu w odniesieniu do ich poszczególnych właścicieli zmieniła się dla następujących 

kategorii: 

• drogi krajowe – 7,9 km, 

• drogi wojewódzkie – 2,0 km, 

• drogi powiatowe – 3,9 km, 

• długość dróg gminnych została bez zmian (34 km). 

Analizując jakość sieci ulicznej w mieście Terespol, można zauważyć silną tendencję  do 

modernizacji i ulepszania nawierzchni dróg na terenie miasta Terespol.  

Długość i powierzchnia dróg wg. rodzaju nawierzchni twarde: 

▪ ulepszone    26,3 km 

▪ nieulepszone   3,2 km 

▪ gruntowe   4,5 km 

▪ naturalne   8km 
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Suma powierzchni zatok postojowych i poboczy utwardzonych  3,8 km 

Suma powierzchni chodników                                                            5,6 km 

Długość  ścieżek rowerowych                                           2,9 km 

 

 Komunikacja kolejowa. 

Układ kolejowy miasta stanowi linia kolejowej magistrali międzynarodowej  

E-20 o przebiegu wschód – zachód (Moskwa – Berlin), na której usytuowana jest stacja 

kolejowa z układem bocznic. W granicach miasta jeden przejazd przez ww. linię realizowany 

jest w dwóch poziomach, pozostałe – w jednym poziomie, co jest niekorzystne ze względu na 

tworzenie się zatorów na przejazdach oraz dezintegrację funkcjonalno-przestrzenną miasta. 

Układ kolejowy nie pełni żadnych funkcji w pasażerskiej obsłudze wewnętrznej miasta, ma 

natomiast bardzo duże znaczenie w powiązaniach regionalnych, międzyregionalnych i 

międzynarodowych. 

Komunikacja zbiorowa. 

Komunikację zbiorową na terenie miasta należy rozpatrywać obecnie tylko w  obszarze 

zamiejskim. Głównymi dostawcami usług komunikacyjnych jest Przedsiębiorstwo 

komunikacji Samochodowej i PKP. Stan komunikacji jest obecnie dostateczny. 

 

W obszarze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania określonym 

uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014 r. na fragmencie terenu planowana jest 

realizacja kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 2 w związku z inwestycją pn.: 

"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo lubelskie". 

B) Gospodarka wodno-ściekowa. 

Zaopatrzenie w wodę. 

Obszar miasta Terespola zaopatrywany jest wodę z zasobów wód podziemnych – 

utwory jurajskie. Woda pochodzi z dwóch studni wierconych o głębokości 310 – 320m.  

Możliwość poboru wody z poziomu wodonośnego określono w wysokości 130m3/h ( 3 

120m3/na dobę). Maksymalna wydajność ujęcia wynosi 150 m3/h. Zasoby wody podziemnej 

są wystarczające do pokrycia potrzeb miasta  w przewidywanej przyszłości.  
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Sieć wodociągowa obejmuje praktycznie cały obszar miasta. Długość sieci 

wodociągowej wynosi na terenie miasta Terespola wynosi 26 km. Z sieci wodociągowych 

korzysta około 4 960 mieszkańców ( pokryte jest 80 % zapotrzebowania mieszkańców 

stałych). Komunalna sieć wodociągowa jest systematycznie rozbudowywana na terenach 

zurbanizowanych. Według danych Urzędu Miasta Terespol na dzień 31 grudnia 2016 roku, 

długość sieci wodociągowej wynosi 28,40 km i obejmuje swym zasięgiem 96% 

mieszkańców. 

Miejski system wodociągowy jest w dobrym stanie. Większość obiektów została 

wybudowana do 1998 roku.  W związku z dobra jakością wody ( niewielka zawartość 

związków żelaza i manganu) proces uzdatniania wody nie przedstawia znaczących 

problemów technologicznych. 

Odprowadzenie ścieków. 

Na terenie miasta Terespol istnieje rozdzielczy system kanalizacji. Skanalizowany jest 

tylko niewielki fragment obszaru w centrum miasta. Łączna długość istniejących przewodów 

sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wynosi 8,8 km. Tylko około 25% wody 

dostarczanej siecią wodociągu komunalnego jest odbierana układem sieci kanalizacyjnej. 

Według danych Urzędu Miasta Terespol na dzień 31 grudnia 2016 roku, długość sieci 

kanalizacyjnej wynosi 34,5 km i obejmuje swym zasięgiem 88% mieszkańców. 

Na terenie miasta Terespol znajduje się oczyszczalnia ścieków, o przepustowości 600 

m3/d (przepustowość dostosowana jest tylko do obecnej ilości wytwarzanych ścieków). 

Aktualnie ilość ścieków stanowi 449 m3/d. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna. 

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Bug. Sprawność  technologiczna oczyszczalni 

ścieków nie umożliwia osiągnięcia wymaganej jakości oczyszczania ścieków. W ściekach 

oczyszczonych ładunek zanieczyszczeń zawiera BZT5 – 3192 kg02/rok, ChZT – 17473 

kg02/rok, zawiesiny ogólnej 4992 kg02/rok. W celu ulepszenia gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie miasta Terespol, w roku 2014  przebudowana została część mechaniczna 

oczyszczalni ścieków. W pomieszczeniu sita zamontowano nowe zintegrowane urządzenie do 

usuwania zsitek i piasku wyposażone w sito bębnowe wraz z prasą do zsitek oraz piaskownik 

z automatycznym odwadnianiem i usuwaniem piasku. Proces wstępnego oczyszczania 

ścieków na sicie i piaskowniku jest zhermetyzowany oraz w pełni zautomatyzowany. W 

styczniu 2015 roku uruchomiono nową prasę taśmową do odwadniania osadów ściekowych 

wyposażoną w zagęszczarką wstępną osadu , układ odzysku wody, automatyczną stację 

przygotowania polielektrolitu, przenośnik śrubowy osadu odwodnionego. Wszystkie te 
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działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego w 

mieście. 

Wody opadowe odprowadzane są  z większej części terenu miasta w sposób naturalny 

do gruntu i częściowo kanalizacją deszczową ( bez oczyszczania) do rzeki Bug. Kanalizacja 

deszczowa w mieście wybudowana jest fragmentarycznie, i pokrywa ok.. 10-15% 

zurbanizowanego obszaru miasta.  

Brak systemu kanalizacji sanitarnej i niewystarczające parametry oczyszczalni 

ścieków stanowią barierę dla rozwoju miasta. Taki stan jak również brak kanalizacji 

deszczowej stanowi zagrożenie dla jakości wód podziemnych, które stanowią źródło 

zaopatrzenia miasta w wodę, jak również dla stanu środowiska naturalnego. 

 

Usuwanie nieczystości stałych. 

Na terenie miasta Terespol funkcjonuje system selektywnego zbierania odpadów od 

właścicieli nieruchomości zamieszkały organizowany przez Gminę Miasto Terespol. Miasto 

w drodze przetargu powierza odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkały oraz prowadzenie 

punktu selektywnego gromadzenia odpadów. Systemem nie objęte są podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą. Na terenie Miasta Terespol istnieje podmiot świadczący usługi dla 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Gospodarka odpadami jest ważnym elementem ochrony środowiska. Miasto Terespol 

korzysta ze składowiska znajdującego się we wsi Lebiedziew. Składowisko to posiada 

rezerwę terenu na okres około 20 lat eksploatacji. Z tego składowiska korzystają również inne 

okoliczne  miejscowości. Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą zmieszane odpady komunalne i odpady 

zielone są składowane w Białej Podlaskiej, gdzie powstała Regionalna Instalacja 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Składowisko Odpadów w Lebiedziewie 

zostało przeznaczone do rekultywacji. 

 

Usuwanie odpadów płynnych odbywa się w punkcie zlewnym zlokalizowanym przy 

terenie miejskiej oczyszczalni ścieków. 
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Czynności związane ze sprzątaniem dróg wykonuje Służba Mostowo – drogowa, zaś 

odpady wywozi: 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w 

Terespolu, 

- EKO-BUG Spółka z o.o z siedzibą w Kobylanach, 

- użytkownicy indywidualni. 

Podstawową grupą wytwórców odpadów komunalnych są mieszkańcy miasta, których 

ilość wg stanu na rok 2002 wynosiła 6 155 osób. Uwzględniając wielkość miasta i jego 

strukturę, można przyjąć, że wskaźnik nagromadzenia odpadów na jednego mieszkańca 

wynosi ok. 424 kg/1,64m3, co w skali miasta daje rocznie ilość ok. 2 581,73 kg/9 968 m3 

odpadów komunalnych. 

 

Zbiórka odpadów odbywa się w kontenerach i pojemnikach na odpady, są one 

wykorzystywane do obsługi obiektów użyteczności publicznej, niektórych podmiotów 

gospodarujących, budynków mieszkalnych wielorodzinnych i innych miejsc o szczególnym 

nasileniu powstawania odpadów (targowiska, przejście graniczne). System zbiórki odpadów 

w workach realizowany jest w zabudowie jednorodzinnej i siedliskowej.  

Zorganizowaną obsługą w zakresie zbiórki i usuwania odpadów komunalnych jest 

objętych ok. 50% gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej (ok. 500 umów  

z jednostką obsługującą ten rejon) oraz wszystkie budynki mieszkalne wielorodzinne, obiekty 

użyteczności publicznej, wiele podmiotów gospodarujących i inni więksi wytwórcy. 

Do transportu odpadów służą samochody skrzyniowe oraz tzw. bramkowiec 

umożliwiający przewóz odpadów komunalnych w kontenerze. Dla poprawienia ekonomiki 

przewozu odpadów jest wykorzystywany prasokontener, w którym następuje zagęszczenie 

odpadów. Jest on użytkowany przez PGKiM. 

Ilość usuwanych z miasta odpadów w 2003 wg danych UM wyniosła  

7654,2 m3. Według danych urzędu miasta, przedstawionych w Biuletynie Informacji 

Publicznej miasta Terespol 2/2015, rocznie mieszkańcy Terespola wytwarzają około 1000 ton 

odpadów. Średnio na jednego mieszkańca Terespola przypada 210kg.  W sposób selektywny 

zbiera się 5 ton makulatury, 60 ton opakowań szklanych, 10 ton plastików, 170 ton popiołu, 

70 ton odpadów biodegradowalnych,  220 ton frakcji suche, 70 ton frakcji mokrej, 400 ton 

odpadów zmieszanych.  
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Formą zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych jest ich 

unieszkodliwienie poprzez złożenie na składowisku odpadów komunalnych. Odpady 

odbierane są od wytwórców są w formie zmieszanej.  

W najbliższym czasie mogą zaistnieć zmiany w strukturze odpadów, wiążące się ze 

wzrostem udziału w ich ogólnej ilości tworzyw sztucznych i papieru, będzie to konsekwencją 

zwiększającej się liczby opakowań z tych materiałów.  

C) Elektroenergetyka.  

Dostawa energii następuje z krajowego sytemu energetycznego poprzez Lubelskie 

Zakłady Energetyczne LUBZEL S.A., które w 2010r. zostały przekształcone PGE Obrót S.A. 

Oddział Lublin.  Na terenie miasta znajduje się jedynie posterunek energetyczny. 

Miasto Terespol zasilanie jest ze stacji transformatorowej wysokiego na średnie 

napięcie zlokalizowanej w Wólce Dobrzyńskiej. Zainstalowane są tam dwa transformatory o 

mocy 16 MVA każdy. 

Na terenie miasta znajduje się 28 stacji transformatorowych ze średniego na niskie 

napięcie. Sieć energii elektrycznej w większości jest to sieć napowietrzna, w złym stanie, 

kwalifikującym się do wymiany. Liczba stacji transformatorowych SN/NN i stan sieci nie 

zapewniają możliwości dostarczenia wystarczającej mocy odbiorcom we wszystkich 

obszarach zasilania. Według danych na dzień 15 lutego 2016 roku, na terenie miasta Terespol 

znajduje się 31 stacji transformatorowych ze średniego na niskie napięcie, z czego obszarach 

objętych zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania określoną uchwałą 

Nr XVI/102/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta 

Terespol z dnia 7 września 2016 r. znajdują się dwa transformatory. Z uwagi na zadowalający 

stan sieci elektroenergetycznej,  obecnie nie notuje się ograniczeń w dostawie energii dla 

odbiorców.  

D) Gazyfikacja. 

Miasto Terespol nie posiada gazu sieciowego. Na terenie miasta rozprowadzany jest 

gaz propan-butan w butlach używanych do celów kuchennych.  

E) Telekomunikacja. 

Łączność na terenie miasta tworzy siec przewodowa oraz bezprzewodowa. Głównym 

operatorem w zakresie telefonii przewodowej jest Telekomunikacja Polska S.A. Na koniec 
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1999 roku do central miejskich podłączonych było 1 600 abonentów, czyli 254,3 / 1000 

mieszkańców. 

Poprzez sieć telefonii przewodowej miasto posiada dostęp do sieci Internetu. 

Terespol znajduje się w zasięgu oddziaływania sieci telefonów komórkowych PTC 

Era GSM, POLKOMTEL PLUS CENTERTEL. Telefonia bezprzewodowa stanowi ważne 

uzupełnienie istniejącego systemu telekomunikacyjnego. 

F) Ciepłownictwo. 

Na terenie miasta nie istnieje centralny system ciepłowniczy. Nie ma również w 

mieście przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła.  

Ciepłownictwo na terenie miasta oparte jest w większości na kotłowniach 

indywidualnych. W przypadku budownictwa wielorodzinnego oraz budynków użyteczności 

publicznej ciepłownictwo oparte jest na kotłowniach lokalnych ( w liczbie 18 obiektów), 

które wytwarzają najczęściej tylko ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Istnieje kilka 

większych kotłowni , które zasilają po kilka budynków. 

Planowana jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia z Brześcia do stacji 

redukcyjno-pomiarowej w Koroszczynie  

7. Uwarunkowania kulturowe  

Już w roku 1512 pojawiają się informacje, na temat istnienia na terenie dzisiejszego 

miasta Terespol wsi Błotków w obrębie wójtostwa brzeskiego, własności Iwana Sapiehy, a od 

1533 roku Iwana Hronostaja. Następnie w roku  1591 Hieronim Hronostaj oddaje posiadłość 

w zastaw Lwowi Sapiesze, kanclerzowi wielkiemu litewskiemu. Następnym właścicielem był 

Chryzostom Drohostyński, marszałek wielki litewski, który w roku 1614 podarował te dobra 

Zygmuntowi III Wazie. Miejscowość miała pierwszorzędne położenie (blisko Brześcia, 

miasta, gdzie odbywały się sejmy). W krótkim czasie wzniesiono w Błotkowie okazałą 

rezydencję królewską w otoczeniu pięknych ogrodów, którą po śmierci Zygmunta III 

odziedziczył jego syn Karol, biskup płocki. Z końcem XVII wieku właścicielem 

miejscowości staje się Bogusław Słuszko, kasztelan wileński. On to w roku 1967 na cześć 

swej żony, Teresy z Gosiewskich, nazwał Błotków Terespolem i mocą przywileju 

królewskiego podniósł do rangi miasta. W tym czasie również zafundował dominikanom 

klasztor i kościół parafialny. 

Ponieważ biegł tędy trakt brzeski i znajdowała się przeprawa na Bugu, Terespol rozwijał 

się dobrze, szczególnie w kierunku rzemiosła i handlu. Niestety, kolejni właściciele, możny 
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ród Pociejów, staraniem których erygowano tutaj cerkiew (1745), raczej zaniedbali i zapuścili 

miasto. Prawdziwy okres prosperity czekał miasto Terespol dopiero za czasów Jana Jerzego 

Flaminga podskarbiego wielkiego litewskiego, który około 1748 roku nabył od 

spadkobierców i wierzycieli Pociejów okoliczne dobra z lewej strony Bugu, aż po Włodawę i 

Różankę, a w Terespolu założył swoją rezydencję. W latach pięćdziesiątych XVIII wieku 

przystąpił Flemming do gruntownej modernizacji Terespola. Na ruinach rezydencji Zygmunta 

III wybudował piętrowy pałac pośród ogrodów, a obok zbudował nowoczesne miasto. 

Powstały murowane domy z czerwonymi dachami wśród bujnych ogrodów , rynek, pośrodku 

ratusz z zegarem, sklepy, na uboczu kościół i klasztor dominikanów, kircha dla ewangelików. 

W Terespolu koncentrował się główny zarząd dóbr, znajdowała się szkoła, warsztaty, apteka. 

W 1764 roku Książę Karol Stanisław Radziwiłł, opuścił sejm konwokacyjny w Warszawie, i 

zbrojno napadł na prawie bezbronny Terespol, by się zemścić na Flemmingu, stronniku 

Czartoryskich. w wyniku napadu spłonęło kilkanaście kamienic a pałac Fleminga został 

zrabowany.   

W roku 1769 konfederaci barscy, do których generalności należał Radziwiłł-Panie Kochanku, 

zajęli dobra Flemminga, ściągając potężną kontrybucję z niemieckich kolonistów w 

Terespolu. Flemming zmarł w 1771 roku. I tym właściwie zakończyła się historyczna 

świetność Terespola, której ostatnim echem były festyny z okazji obecności króla Stanisława 

Augusta w Brześciu (1784).  

W latach 1814 i 1827 nawiedziły miasto wielkie pożary, niszcząc i tak już podupadającą, 

dawną rezydencję Flemminga oraz kościół i klasztor dominikanów.  

W okresie Królestwa Kongresowego nastąpiło pewne ożywienie gospodarki i reform 

zainicjowanych przez cara Aleksandra I. Od 1815 roku działała w Terespolu komora celna, 

gdyż biegła tędy granica z cesarstwem. W latach 1819-1823 został ułożony trakt bity z 

Warszawy do Brześcia, upamiętniony w Terespolu specjalnym obeliskiem (istniejącym do 

dziś). Znaczenie gospodarcze obszarów przygranicznych zdominowała wkrótce ich funkcja 

strategiczna.  

Z upadkiem powstania listopadowego dobra terespolskie przejął rząd carski i Mikołaj I 

przystąpił do wznoszenia twierdzy w Brześciu. Gdy twierdza obrastała kolejnymi 

pierścieniami zewnętrznych fortów, musiano Terespol wyburzać i odsuwać od Bugu, 

prowadząc nową zabudowę w kierunku zachodnim. Burzenie i przenoszenie miasta (wpierw 

na żywioł, później według planów inż. Danielewskiego i budowniczego Habicha)  trwało lata, 

aż gdzieś w połowie XIX wieku dawny Terespol zniknął z powierzchni ziemi. Została tylko 
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klasycystyczna cerkiew murowana z osobną dzwonnicą, wniesiona jeszcze chyba staraniem 

Flemminga, którą i dziś można obejrzeć na wschodnich krańcach miasta. 

 W ten sposób powstało dosyć obskurne, w większości drewniane, miasteczko kresowe 

Kongresówki z drugiej połowy XIX wieku. W 1863 roku dominikanie wznieśli tu murowany 

kościół, który doczekał naszych czasów. 

1 marca 1870 została otwarta droga żelazna, łącząca Warszawę z Brześciem. 

 W roku 1890 Terespol miał blisko 4000 mieszkańców (w tym ponad 900 Żydów); 

Niewiele się tutaj zmieniło w okresie międzywojennym, tylko liczba ludności żydowskiej 

spadła do ponad 50%.  

W czasie I wojny światowej w 1915 roku ewakuowano przymusowo ludność w promieniu 

30 km od twierdzy brzeskiej. W wyniku okupacji najpierw rosyjskiej a potem niemieckiej 

rejon został bardzo zniszczony. 9 listopada 1919 roku wkroczyły do Terespola pierwsze 

wojska polskie z grupy operacyjnej generała Lisowskiego. 

Terespol dzisiejszy pomijając jego sprawy gminne żyje granicą. Stara się łączyć 

reprezentacyjną rolę miasteczka w którym są przejścia graniczne i urząd celny z funkcją 

sypialni dla kolejarzy pracujących w pobliskich Małaszewiczach, gdzie znajduje się wielki 

port przeładunkowy. 

7.1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

Terespol jako miasto o bogatej historii nie posiada dużych zasobów dziedzictwa 

kulturowego. Większość obiektów została zniszczona na przestrzeni wieków. Z obiektów 

które pozostały szczególnie cenne walory kulturowe przedstawiają obiekty wpisane do 

rejestru zabytków: 

1. Zespół cerkwi prawosławnej pw. Św. Jana Teologa, wpisany do rejestru zabytków 

25.11.1966 r,  pod numerem A-30/77, w granicach cmentarza kościelnego 

- Cerkiew, murowana, koniec XVIII w. 

- Dzwonnica, murowana, koniec XVIII w. 

2. Prochownia przy ul. Topolowej w zespole fortów twierdzy brzeskiej z lat 10-tych XX 

w., wpisana do rejestru zabytków 17.08.1992 r., pod numerem A-204 - działka nr 

1208/2. 

 

Towarzystwo Miłośników Fortyfikacji i Historii w Terespolu (we współpracy ze 

służbą konserwatorską) zabezpieczyło zabytkową Prochownię w Terespolu. Obiekt ten w 
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2011 roku  został zaadaptowany na cele wystawiennicze (można tam oglądać wystawę 

poświęconą wojskowości oraz kolei łączącej Warszawę z Brześciem w latach 1865-1867). 

 

 

Wykaz zabytków na terenie miasta Terespol wpisanych do rejestru „A” zabytków 

nieruchomych województwa lubelskiego wg. stanu na 31 grudnia 2015  

L

p. 

miasto ulica gmina powiat zakres wpisu nr 

rejest. 

1 Terespol Cerkiewna 

2 

Terespol 

miasto 

bialski cerkiew prawosławna pw. Jana 

Teologa z  wyposażeniem 

wnętrza, dzwonnica, 

otaczający drzewostan w 

granicach cmentarza 

kościelnego 

A/77 

2 Terespol Wojska 

Polskiego 

176 

Terespol 

miasto 

bialski drewniana kaplica cmentarna 

pw. Zmartwychwstania 

Pańskiego (na cmentarzu 

prawosławnym), w gran. ścian 

zewnętrznych 

A/866 

3 Terespol Topolowa Terespol 

miasto 

bialski prochownia Terespol w 

zespole fortów Twierdzy 

Brzeskiej, 

A/1390 

4 Terespol Wojska 

Polskiego 

Terespol 

miasto 

bialski pomnik upamiętniający 

zakończenie budowy Traktu 

Brzeskiego, wraz z 

ogrodzeniem i otoczeniem 

A/899 

 

7.2. Obiekty ujęte w ewidencji dóbr kultury woj. lubelskiego. 

1. Zespół kościoła parafialnego podominikańskiego p.w. Św. Trójcy: 

- Kościół, murowany, 1863. 

- Brama, murowana, koniec XIX w. 

2. Kaplica cmentarna prawosławna, drewniana XIX/XX w. 

3. Dawna Szkoła nr 151, drewniana, XIX/XX w., ul. Wojska Polskiego 

4. dom drewniany, ul. Czerwonego Krzyża nr 6, 1900-1901 

5. dom drewniany, ul. Czerwonego Krzyża nr 30, ok. 1920r. 

6. dom drewniany, ul. Czerwonego Krzyża nr 56, pocz. XX w. 

7. budynek murowany, ul. Męczenników Unickich nr 1 (teren PKP), kon. XIX w. 

8. dom drewniany, ul. Graniczna nr 3, 1910-1915 r. 
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9. dom drewniany, ul. Kraszewskiego nr 6, początek XX w. 

10. dom drewniany, ul. Narutowicza nr 44, XIX/XX w. 

11. dom drewniany, ul. Reymonta nr 3, pocz. XX w. 

12. dom drewniany, ul. Reymonta nr 11, pocz. XX w. 

13. dom drewniany, ul. Reymonta nr 13, pocz. XX w. 

14. dom drewniany , ul. Reymonta nr 15, XIX/XX w. 

15. dom drewniany, ul. Reymonta  nr 35, pocz. XX w. 

16. dom drewniany, ul. Słowackiego nr 5, pocz. XX w. 

17. dom drewniany, ul. Słowackiego nr 19, XIX/XX w. 

18. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 86, pocz. XX w. 

19. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 98, ok. 1920 r. 

20. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 102 (parafia rzym.-kat.), ok.. 1929 r. 

21. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 105, 1910-1914 r. 

22. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 108, koniec XIX w. 

23. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 110, ok. 1915 r. 

24. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 112, ok. 1920r. 

25. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 113, ok. 1925 r. 

26. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 115, ok. 1925 r. 

27. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 119, XIX/XX w. 

28. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 134/136, 1914 r. 

29. dom murowany, ul. Wojska Polskiego nr 148, pocz. XX w. 

30. dom drewniany, ul. Wojska Polskiego nr 167, ok. 1920 r. 

31. murowany tzw. Belweder, ul. Wojska Polskiego nr 189, koniec XIX w. 

32. budynek Rejonu Dróg Publicznych, ul. Wojska Polskiego, murowany, pocz. XX w. 

33. obelisk drogowy na terenie szkoły przy ul. Wojska Polskiego, 

34. cmentarz komunalny przy ul. Topolowej – pocz. XX w. 

35. cmentarz żydowski przy ul. Czerwonego Krzyża – prawdopodobnie XIX w., 

nieczynny, 
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7.3. Stanowiska archeologiczne zlokalizowane na terenie miasta Terespol.          

 

Nr st. na 

obszarze 

Miejscowość Nr stanowiska w 

miejscowości 

Rodzaj i chronologia stanowiska 

 

AZP 59-91/1 

 

 Terespol 1 -obozowisko – kultura ? – mezolit – 1 rdzeń 

dwupietowy o zmiennej orientacji 

-osada – kultura? – EB-WEŻ – 1 fr. cer. 

-kultura ? – EK-WEB – 1 łuszcz. krzemienia  

 

AZP 60-91/2 

 

 Terespol – 

Błotków Mały 

1 -epoka kamienia ? – 2 krzemienie, 1 rdzeń 

-osada ? – WEŻ – 1 fr.cer., 1 fr.wylewu z 

ornamentem 

-2 fr.cer. 

 

AZP 60-91/1 

 

 Terespol - 

Błotków 

1 -cmentarzysko – k.pomorska – WEŻ – groby z 

obstawą kamienną nakrywane płytami kam., 

popielnice z przepalon., kośćmi, zabytki 

metalowe, broń, pierścienie itp. 

 

 

Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie miasta Terespol, ujętych w Wojewódzkiej 

Ewidencji Zabytków 

 

L.p. Miasto Gmina Obszar 

AZP 

Nr  stan. 

na 

obszarze 

Nr stan. 

w 

miejsc. 

Informacje dodatkowe 

1 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 4 24  

2 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 5 25  

3 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 6 26  

4 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 7 27  

5 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 8 28  

6 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 9 29  

7 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 10 30  
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8 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 13 31  

9 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 23 32  

10 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 25 8 Położenie na obszarze 

nr 6, objętym zmianą 

Studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

określoną uchwałą Nr 

XVI/102/16 z dnia 1 

kwietnia 2016 r. 

zmienioną uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady 

Miasta Terespol z dnia 

7 września 2016 r. 

11 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 27 36  

12 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 2 23  

13 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 11 2  

14 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 17 3 Położenie na obszarze 

nr 2, objętym zmianą 

Studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

określoną uchwałą Nr 

XVI/102/16 z dnia 1 

kwietnia 2016 r., 

zmienioną uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady 

Miasta Terespol z dnia 

7 września 2016 r. 

15 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 18 4 Położenie na obszarze 

nr 2, objętym zmianą 

Studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

określoną uchwałą Nr 

XVI/102/16 z dnia 1 

kwietnia 2016 r., 

zmienioną uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady 

Miasta Terespol z dnia 

7 września 2016 r. 

16 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 19 5  

17 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 20 6  
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18 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 21 7  

19 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 22 8  

20 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 23 9  

21 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 1 1 Położenie na obszarze 

nr 2, objętym zmianą 

Studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

określoną uchwałą Nr 

XVI/102/16 z dnia 1 

kwietnia 2016 r., 

zmienioną uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady 

Miasta Terespol z dnia 

7 września 2016 r. 

22 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 3 7 Położenie na obszarze 

nr 5, objętym zmianą 

Studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

określoną uchwałą Nr 

XVI/102/16 z dnia 1 

kwietnia 2016 r., 

zmienioną uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady 

Miasta Terespol z dnia 

7 września 2016 r. 

23 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 25 11  

24 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 26 12  

25 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 27 13  

26 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 65 14  

27 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 66 33  

28 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 67 15  
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29 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 68 16 Położenie na obszarze 

nr 1, objętym zmianą 

Studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

określoną uchwałą Nr 

XVI/102/16 z dnia 1 

kwietnia 2016 r., 

zmienioną uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady 

Miasta Terespol z dnia 

7 września 2016 r. 

30 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 69 17  

31 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 70 18  

32 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 71 19  

33 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 72 20  

34 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 73 21  

35 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 74 22 Położenie na obszarze 

nr 2, objętym zmianą 

Studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

określoną uchwałą Nr 

XVI/102/16 z dnia 1 

kwietnia 2016 r., 

zmienioną uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady 

Miasta Terespol z dnia 

7 września 2016 r. 

36 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 75 35 Położenie na obszarze 

nr 5, objętym zmianą 

Studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

określoną uchwałą Nr 

XVI/102/16 z dnia 1 

kwietnia 2016 r., 

zmienioną uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady 

Miasta Terespol z dnia 

7 września 2016 r. 

37 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 76 36  

 

Wykaz obiektów architektury gminnej ewidencji zabytków: 
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1 ul. Czerwonego Krzyża, dz. nr 

1170/3 

cmentarz żydowski  

2 ul. Czerwonego Krzyża, dz. nr 

1197 

cmentarz rzymskokatolicki  

3 ul. Elizy Orzeszkowej, dz. nr 

2087/1, 2086, 2088/4, 2090/4, 

2092/2 

półstałe stanowisko rosyjskiej 

artylerii kalibru 245 mm – 

„Babinocha” 

Położenie na 

obszarze nr 2, 

objętym zmianą 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

określoną uchwałą 

Nr XVI/102/16 z 

dnia 1 kwietnia 2016 

r., zmienioną 

uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady 

Miasta Terespol z 

dnia 7 września 2016 

r. 

4 ul. Elizy Orzeszkowej, dz. nr 

2077, 2080, 2082/2, 2085, 

2408 

półstałe stanowisko rosyjskiej 

artylerii kalibru 254 mm 

Położenie na 

obszarze nr 2, 

objętym zmianą 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

określoną uchwałą 

Nr XVI/102/16 z 

dnia 1 kwietnia 2016 

r., zmienioną 

uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady 

Miasta Terespol z 

dnia 7 września 2016 

r. 

5 ul. Topolowa 6g, dz. nr 1208/2 prochownia Terespol w 

zespole fortów Twierdzy 

Brzeskiej 

 

6 ul. Wojska Polskiego 257, dz. 

nr 1702/1 

Cerkiew prawosławna pw św. 

Jana Teologa w zespole  

 

7 ul. Wojska Polskiego 257, dz. 

nr 1702/1 

Dzwonnica w zespole cerkwi 

prawosławnej pw. Św. Jana 

Teologa 

 

8 ul. Wojska Polskiego, dz. nr 

1164 

Ogrodzenie pomnika 

upamiętniającego zakończenie 

budowy Traktu Brzeskiego 

 

9 ul. Wojska Polskiego, dz. nr 

1164 

Otoczenie pomnika 

upamiętniającego zakończenie 

budowy Traktu Brzeskiego 
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10 ul. Wojska Polskiego, dz. nr 

1164 

pomnik upamiętniający 

zakończenie budowy Traktu 

Brzeskiego 

 

11 ul. Wojska Polskiego, dz. nr 

1503/2 

Kościół parafialny pw. Św. 

Trójcy 

 

12 ul. Wojska Polskiego, dz. nr 

1606 

Cmentarz prawosławny, 

dawny unicki 

 

13 ul. Wojska Polskiego, dz. nr 

1606 

Kaplica cmentarna pw. 

Zmartwychwstania Pańskiego 

 

  

 

7.3.1 Uwarunkowania dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014 r.  

W obszarze opracowania znajdują się chronione stanowiska archeologiczne 5/19, 

6/20, 14/65 i 91/2 (obszar AZP 60-91). W obszarach stanowisk archeologicznych dla 

inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

7.4. Cmentarze. 

Wg „Wykazu zabytkowych cmentarzy w Polsce” opracowanego przez Ośrodek 

Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowej Instytucji Kultury – na terenie miasta 

Terespol znajdują się jeden zabytkowy cmentarz: 

 

1. Terespol – ul. Wojska Polskiego  

▪ administrator: Kościół Prawosławny, 

▪ rodzaj cmentarza : prawosławny, 

▪ data założenia: 2 poł. XIX w., 

▪ zabytkowa powierzchnia : 0,9 ha, 

▪ przedmiot wpisu: całość, 

▪ zabytki architektury: kaplica. 


