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Rolnictwo
Użytki rolne (na ogół niskich klas bonitacyjnych) stanowią ponad 50%, a lasy prawie 40%
ogólnej powierzchni: w gospodarstawach przeważa produkcja roślinna, a w niej uprawa zbóż i
ziemniaków.
W kilku gminach uprawiana jest wiklina jako surowiec do produkcji wyrobów koszykarskich.
Produkcja zwierzęca to przeważnie hodowla trzody chlewnej i bydła.
Produkty rolne, zarówno roślinne jak i zwierzęce mogą stanowić bazę surowcową dla
przetwórstwa.
W produkcji rolnej dominuje gospodarka indywidualna. Znaczna część gospodarstw rolniczych
dysponuje odpowiednią bazą noclegową, co w połączeniu z walorami przyrodniczymi i
kulturowymi w ich otoczeniu daje wiele możliwości do dalszego rozwoju bogatej oferty
agroturystycznej (konie, wędkowanie, grzybobranie, ścieżki ekologiczne).
Przemysł
W wyniku transformacji systemu ustrojowego Polski nastąpiła wyraźna zmiana w strukturze
podmiotów gospodarczych. Na bazie byłych przedsiębiorstw powstały spółki, w większości z
przewagą lub z wyłącznością kapitału prywatnego.
Aktualnie działalność gospodarczą prowadzi około 2800 podmiotów, z czego ponad 90% to
małe przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 5 osób. Wśród nich zdecydowanie przeważają
zakłądy handlowo-usługowe. Zakłady produkcyjne stanowią 17%. W gminie Rudnik nad
Sanem istnieje około 120 firm zajmujących się przetwórstwem wikliny. Współpracują one z
kilkoma tysiącami mieszkańców gmin: Rudnik nad Sanem, Ulanów, Jeżowe, Krzeszów,
wyplatających koszyki, galanterię, meble etc. Produkowane przez nie wyroby posiadają
wysokie walory użytkowe, spełniają wymogi produktów ekologicznych i są eksportowane do
wielu krajów świata.
Nie tylko w Polsce znane są wyroby Huty Szkła Gospodarczego i zakładu Rymarskiego z
Niska.
Na terenie powiatu istnieją dogodne warunki eksploatacji surowców ilastych do produkcji cegły
i ceramiki szlachetnej, duże pokłady gliny w Zarzeczu oraz piasku dla potrzeb budownictwa.
Aktualnie jest zarejestrowanych 9 zakładów górniczych, wydobywających surowce pospolite (4
kopalnie piasku, 5 kopalń surowców ilastych). W większości gmin powiatu niżańskiego pracują
nowoczesne oczyszczalnie scieków, budowane są sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
remontowane drogi.
Komunikacja i transport
Nisko stanowi ważny węzeł połączeń drogowych i kolejowych. Krzyżują się tu drogi krajowe - z
południa na północ nr 19 - Rzeszów - Lublin - Białystok; prostopadła do niej droga nr 77
Sandomierz - Stalowa Wola - Nisko - Jarosław - Przemyśl. Teren powiatu przecinaja linie
kolejowe w kierunku Lublina, Przeworska i Zamościa.
Przebiegający przez teren gmin Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki odcinek Linii
Hutniczo- Siarkowej umożliwia transport towarów do państw byłego Zwiazku Radzieckiego.
Współpraca przygraniczna
Uwzględniając położenie geograficzne województwa podkarpackiego i powiatu niżańskiego -
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starostwo Powiatowe w Nisku wraz z Urzędem Gminy i Miasta w Nisko nawiązało współpracę z
Rejonem i Miastem Gorodok na Ukrainie.
Podpisano deklarację o współpracy partnerskiej w zakresie rozwoju społeczno gospodarczego i kulturalnego regionów.
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