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Gmina Bełżec jako Lider (woj. lubelskie) w partnerstwie z Gminą i Miastem Ulanów                 

(woj. podkarpackie) realizuje wspólnie Projekt pn. „Platforma kooperacyjna Gminy 

Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego  i wzrostu potencjału 

turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej”, współfinansowany przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna 

Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca.  

W ramach projektu zrealizowano już szereg zadań, o których pisaliśmy w poprzednich 

artykułach, a tym razem mamy przyjemność poinformować, iż na ulicach Bełżca pojawiły 

się nowe, dwustronne tablice z nazwami ulic, zabytków, pomników przyrody i atrakcji  

turystycznych. 

Dwustronne tabliczki są koloru niebieskiego, a nazwy ulic białego, co poprawia ich 

czytelność. Dodatkowym elementem graficznym na każdej z nich jest herb gminy. Do 

oznakowania zabytków, pomników przyrody i atrakcji turystycznych użyto koloru białego i 

brązowego, który jest powszechnie stosowany na terenie całej Polski. 

Tabliczkę tworzy ramka z profilu zamkniętego z uchwytami mocującymi blachę aluminiową 

pomalowaną proszkowo, z uchwytami mocującymi tą blachę. Treść tabliczki wydrukowana 

jest metodą druku lateksowego na folii samoprzylepnej, odblaskowej, powlekanej ochronną 

folią UV. 

Tabliczki zamontowane są na stylizowanych słupach  stalowo – żeliwnych zwieńczonych 

ozdobną żeliwną  główką, której średnica jest proporcjonalna do średnicy trzonu słupka.   

Łącznie na terenie Bełżca ustawiono 60 słupków i 114 tabliczek. Koszt tego przedsięwzięcia 

wyniósł 87 962,66 zł, z czego gmina zapłaciła 10% czyli 8 796,27 zł.  

Zadanie zostało zrealizowane w ramach kolejnego - VII etapu projektu o którym mowa 

powyżej. 

   



Celem naszym – mówi Wójt Gminy Andrzej Adamek - było to aby  poprawić  ład przestrzenny 

i wizerunek gminy, a tym samym podnieść  jej rangę turystyczną . Oczywiście bardzo ważną              

i skuteczną cechą niniejszego oznakowania jest łatwość rozpoznawania i komunikatywność, 

co mamy nadzieję wpłynie na poprawę ładu wizualnego i na jakość przestrzeni publicznej. 

Ułatwi to tym samym przemieszczanie się po gminie, odnajdowanie miejsc, budynków oraz 

atrakcji turystycznych. System takiej informacji  posłuży zarówno mieszkańcom jak i 

przyjezdnym.  

 

Postępy realizacji projektu można śledzić na specjalnie opracowanych dwóch podstronach 

internetowych zarówno w Bełżcu jak i w Ulanowie. 

Projekt realizowany jest w latach 2012-2014. Całkowita wartość Projektu wynosi 

400 815,76PLN, a otrzymana kwota dofinansowania (90% kosztów kwalifikowanych 

Projektu) wynosi 352 634,18  PLN. 
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