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Załącznik ………… 

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy 

„Aktywne Roztocze” 

 

GMINA BEŁŻEC 

Cel Strategiczny 1. 
Lepsza dostępność komunikacyjna obszaru oraz  poprawa stanu ochrony środowiska 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

Poprawa dostępności społecznej i 
gospodarczej miejscowości Bełżec – 
Budowa drogi ul. Ogrodowa od km 
0+000 do km 0+374 

186 425,36 
Dokumentacja techniczna oraz 
wymagane zezwolenia 

PROW na lata 
2014-2020 bądź 
inne środki 
zewnętrzne oraz 
środki własne, 

Gmina Bełżec 

Przebudowa drogi- ul. Jana Sobieskiego 
w Bełżcu w km 0+000  -  0+504 

145 657,19 
Dokumentacja techniczna oraz 
wymagane zezwolenia 

PROW na lata 
2014-2020 bądź 
inne środki 
zewnętrzne oraz 
środki własne 

Gmina Bełżec 

Poprawa dostępności społecznej i 
gospodarczej miejscowości Bełżec – 
Budowa drogi ul. Stawowa w km 0+000 
do km 0+235 

145 703,44 
Dokumentacja techniczna oraz 
wymagane zezwolenia 

PROW na lata 
2014-2020 bądź 
inne środki 
zewnętrzne oraz 
środki własne 

Gmina Bełżec 

Przebudowa drogi gminnej Nr 111922L 
Bełżec – Żyłka od km 3+093 do km 
3+465 

319 196,82 
Dokumentacja techniczna oraz 
wymagane zezwolenia 

PROW na lata 
2014-2020 bądź 
inne środki 
zewnętrzne oraz 
środki własne 

Gmina Bełżec 
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Droga dojazdowa do ujęcia wody 520 000,00 Brak 
Środki zewnętrzne 
oraz środki własne 

Gmina Bełżec 

Cel operacyjny 1.2. Wewnętrzna spójność komunikacyjna z rozwiniętym ekologicznym transportem zbiorowym 

- - - - - 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie dostępności sieci wodno – kanalizacyjnej oraz poprawa czystości obszaru 

Poprawa jakości środowiska 
naturalnego w obszarze 
przygranicznym na terenie Gminy 
Bełżec i Miasta Bełz poprzez budowę 
sieci kanalizacji i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków 

9 900 000,00 Brak 

Program 
Transgraniczny 
Polska –Białoruś –
Ukraina 2014-2020 
bądź inne środki 
zewnętrzne  oraz 
środki własne 

Gmina Bełżec 

Budowa kanalizacji sanitarnej – nowe 
osiedle 

720 000,00 Brak 

Program 
Transgraniczny 
Polska –Białoruś –
Ukraina 2014-2020, 
RPO WL na lata 
2014-2020 bądź 
inne środki 
zewnętrzne oraz 
środki własne 

Gmina Bełżec 

Budowa kanalizacji sanitarnej –
Szalenik- Kolonia 

500 000,00 Brak 

Program 
Transgraniczny 
Polska –Białoruś –
Ukraina 2014-2020, 
RPO WL na lata 
2014-2020  bądź 
inne środki 
zewnętrzne oraz 
środki własne 

Gmina Bełżec 

Budowa wodociągu w Bełżcu – I Etap 1 250 000,00 Brak 

Program 
Transgraniczny 
Polska –Białoruś –
Ukraina 2014-2020, 
RPO WL na lata 
2014-2020  bądź 
inne środki 
zewnętrzne  oraz 

Gmina Bełżec 
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środki własne 

Cel operacyjny 1.4. Wzrost efektywności energetycznej obiektów i budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych  źródeł energii 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Bełżec 

1 000 000,00 Brak 

Środki własne, 
NFOŚiGW, RPO 
WL na lata 2014-
2020 bądź inne 
środki zewnętrzne 

Gmina Bełżec 

 

 

 

Cel strategiczny 2. Zintegrowany rozwój turystyki 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 2.1. Zwiększenie dostępności do obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo poprzez integrację lokalnych szlaków turystycznych z 
ponadregionalnymi szlakami rowerowymi 

Ukazanie naturalnego potencjału 
Geoparku Kamienny Las poprzez 
wykorzystanie walorów turystycznych 
miasta Tomaszów Lubelski oraz 
okolicznych gmin 

14 209 000 
(wartość całego projektu) 

 

RPO WL na lata 
2014-2020 
Działanie 7.4. 
Turystyka 
przyrodnicza 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 
M. Tomaszów 
Lubelski – Lider 
(13120000 zł), g. 
Tomaszów 
Lubelski 
(1 312 000 zł), 
Tarnawatka 
(980 000 zł), 
Susiec (650 000 
zł), Bełżec 
(367 000 zł), 
Krynice (2 200 000 
zł) 

Cel operacyjny 2.2. Zachowanie atrakcji dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

„Budowa pomnika upamiętniającego 50 000,00 Brak PROW na lata Gmina Bełżec 
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pobyt Józefa Piłsudskiego w Bełżcu” 2014-2020, środki 
własne 

Cel operacyjny 2.3. Rozwój specjalizacji turystycznej poprzez integrację produktów oferty turystycznej 

E-turysta – Aktywne Roztocze 
750 000 

(wartość całego projektu) 
 

RPO WL na lata 
2014-2020 - 
Działanie 2.1. 
Cyfrowe lubelskie 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane –  
M. Tomaszów 
Lubelski – Lider 
Projekt Partnerski 
ze wszystkimi 
partnerami 
przedsięwzięcia 
„Od kultury do 
natury” 

Promocja zintegrowanego produktu 
turystycznego „Aktywne Roztocze – od 
– kultury do natury” 

2 550 000 
(wartość całego projektu) 

 

RPO WL na lata 
2014-2020 
Działanie 3.6. 
Marketing 
gospodarczy 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane –  
M. Tomaszów 
Lubelski – Lider 
Projekt Partnerski 
ze wszystkimi 
partnerami 
przedsięwzięcia 
„Od kultury do 
natury” 

 

 

Cel  Strategiczny 3. Rozwijająca się specjalizacja gospodarcza oraz wzrost jakości życia 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 3.1. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez rozwój przedsiębiorczości ze szczególną rolą przetwórstwa produktów lokalnych 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
oraz uwzględnienie ich w MPZP 

200 000,00 Brak 
Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

Gmina Bełżec 

Cel operacyjny 3.2. Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych na wysokim poziomie 
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Przebudowa budynku - wydzielenie 
pomieszczeń dydaktycznych dla 
potrzeb Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w celu zwiększenia 
dostępu do edukacji przedszkolnej w 
Gminie Bełżec 

678 073,42 
Dokumentacja techniczna oraz 
wymagane zezwolenia 

RPO WL na lata 
2014 – 2020,  
Oś Priorytetowa 13 
Infrastruktura 
społeczna,  
Działanie 13.5 
Infrastruktura 
przedszkolna bądź 
inne środki 
zewnętrzne oraz 
środki własne 

Gmina Bełżec 

Cel operacyjny 3.3. Wzrost bezpieczeństwa oraz opieki zdrowotnej na terenie obszaru o funkcji turystycznej 

- - - - - 

Cel operacyjny 3.4 Efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej 

- - - - - 

 

 


