
1. Opis spójności obszaru planowanego do objęcia LSR
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gmina miejsko-wiejska Ryki reprezentowana przez Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka

XXXXXXXXXXX mieszkaniec miasta Ryki

XXXXXXXXXXX rezprezentujący Spółdzielnię Mieszkaniową w Rykachgospodarczy
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Załącznik nr 5

Opis obszaru (potencjału) planowanego do objęcia LSR, w tym opis spójności tego obszaru

Lokalna Strategi Rozwoju obejmuje obszar gmin objętych LSR, wybraną i realizowną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Opracowana zostanie dla obszaru sześciu gmin: Dęblin, Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż

wchodzących w skład powiatu ryckiego, który należy do województwa lubelskiego. Obszar LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej jest spójny terytorialne. 

Wszystkie gminy wchodzą w skład jednego powiatu – ryckiego. Dlatego są spójne nie tylko geograficznie, ponieważ wszystkie stykają się ze sobą, ale są 

spójne również pod kątem administracyjnym, poprzez przynależność do jednego powiatu.

Razem zajmują powierzchnię 615 km².                                                                                                                                                                Obszar 

działania LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” charakteryzuje się następującymi cechami zapewniającymi wewnętrzną spójność:

1)  Spójność administracyjną – objęcie działaniem LGD terenu całego powiatu ryckiego. Przy czym należy podkreślić, że terytorium działania LGD 

stanowi bezpośrednie nawiązanie do tradycji sięgającej XIV  - XVIII wieków, Ziemi Stężyckiej.

2)  Spójność wynikającą z położenia geograficznego na połączeniu ważnych ponadregionalnych drogowych (dodatkowy korytarz transportowy TEN-T 

Gdańsk – Warszawa – Lublin – Kowel/Lwów – Odessa/Bukareszt) i kolejowych (linia kolejowa Nr 7 o znaczeniu międzynarodowym relacji Warszawa 

–Dorohusk – granica państwa położona w dodatkowym korytarzu transportowym TINA i w sieci TEN – T z Dęblinem jako ponadregionalnym ważnym 

węzłem komunikacyjnym).

3) Spójność charakterystyki działalności gospodarczej – dominacja małych firm zatrudniających do 9 osób, z silną pozycją sektora przetwórstwa 

rolno-spożywczego, wyspowym występowaniem firm zajmujących się produkcją oraz potencjałem innowacyjności w zakresie alternatywnych źródeł 

energii.

4) Produkcja rolnicza rozwijająca się na całym obszarze,

5)  Spójność potencjalnego rozwoju turystyki i rekreacji opartych na zasobach wodnych rzek przepływających przez obszar LGD i zbiorników 

wodnych znajdujących na terenie LGD oraz zasobach dziedzictwa kulturowego i zabytków.

6)  Mieszkańców łączy też wspólna kultura i tradycja, którą kultywują koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze i taneczne. Na obszarze mieszka i 

tworzy wielu artystów ludowych, rzeźbiarzy, hafciarek.

7) Obszar łączą też szlaki turystyczne, rowerowe, wodne i piesze

2. Identyfikacja członków 

Nazwa Gminy 

[zgodna z pkt 15.3 wniosku]
Sektory  Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko 
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2. Dęblin

publiczny

społeczny

1. Ryki

publiczny

społeczny

gmina miejska reprezentowana przez Burmistrza Miasta Dęblin Beatę Siedlecką

XXXXXXXXXXX - mieszkaniec miasta Dęblin
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Stężyca

publiczny

społeczny

2. Dęblin

gospodarczy XXXXXXXXXXX - F.H.U. "OSKAR"  

Gmina wiejska Stężyca reprezentowana przez Wójta Gminy Stężyca Zbigniewa Chlaściaka

XXXXXXXXXXX - mieszkaniec gminy Stężyca

XXXXXXXXXXX - Zakład Mechaniczny gospodarczy

5. Nowodwór

publiczny

społeczny

4. Kłoczew

publiczny

społeczny

gospodarczy

Gmina wiejska Kłoczew reprezentowana przez Wójta Gminy Kłoczew Zenona Stefanowskiego

XXXXXXXXXXX reprezentujący Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Wspierajmy się" 

XXXXXXXXXXX  - Spółdzielnia "POLFRAMET"

Gmina wiejska Nowodwór reprezentowana przez Wójta Gminy Nowodwór Ryszarda Piotrowskiego

XXXXXXXXXXX - mieszkaniec gminy Nowodwór

XXXXXXXXXXX gospodarczy

3.

gospodarczy

7

publiczny

społeczny

6. Ułęż

publiczny

społeczny

gospodarczy

10

publiczny

społeczny

gospodarczy

Gmina wiejska Ułęż reprezentowana przez Wójta Gminy Ułęż Barbarę Pawlak

XXXXXXXXXXX reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Bielik" 

XXXXXXXXXXX

gospodarczy

9

publiczny

społeczny

8

publiczny

społeczny

gospodarczy

gospodarczy

11

publiczny

społeczny

publiczny

społeczny

14

publiczny

społeczny

gospodarczy

gospodarczy

13

publiczny

społeczny

12

publiczny

społeczny

gospodarczy

gospodarczy

18.

publiczny

społeczny

gospodarczy

15
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19.

publiczny

społeczny

gospodarczy

20.

publiczny

społeczny

gospodarczy

…

publiczny

społeczny

gospodarczy

0 2 2

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

Ryki
0 3 `- 0 6 `- 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
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